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The research aimed to develop a teaching model: curriculum development course by using a research
based learning approach for pre-service teachers. The four steps taken were 1. analyzing, 2. designing and
developing, 3. trial, and 4. evaluation. The research samples were 30 English-major students in second-year
students from the Faculty of Liberal Arts, Nakhon Phanom University, while enrolled in the second semester of
the academic year 2013. who were selected using multistage random sampling.
Research tools used in this study were: 1. a curriculum development knowledge test; 2. an ability
evaluation test on the performance of curriculum development and 3. a questionnaire to investigate students’
opinions towards teaching model. Data were analyzed using statistics, percentages, mean,standard deviation,
dependent t-test, and content analysis.
The results of this research were as follows:
1. The development of teaching model.The researcher used the Constructivist Learning Model as
the guidelines, called NPU Model which comprised of 1. Need Analysis, 2. Praxis understanding of new
information, and 3. Understanding by checking, reviewing and using new knowledge. The NPU Model
consisted of four steps as follow: 1. planning, 2. designing,3. organization, and 4. evaluation. The result of the
efficiency of learning was at 80/80. The result of the ability in curriculum engineering was 80.00 (E1) and the
knowledge gained was 83.56 (E2).
2. The differences of students’ learning outcomes of students’ knowledge before and after being
taught by this model were statistically significant at the .01 level. The students’ learning outcomes after
instruction were higher than before the instruction.
3. The ability of the students in project work as a whole were at a high level.
4. The students’ opinions towards teaching model. Revealed that students agreed with all opinion
statements at a high level. Students used questions to stimulate the attention and to gain highest in curriculum
and to promote self planning respectively.
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
กระบวนทัศ น์ ใ หม่ ใ นการจัดการศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษามุ่ ง เน้น การพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี
ศักยภาพมี ก ารใช้องค์ความรู ้ เพื อการแก้ไ ขปั ญหาและพัฒนาการปฏิ บตั ิงานในวิชาชี พได้อย่างมี
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาซึ งได้กาํ หนดวิสัยทัศน์และเป้ าหมายในการจัดการเรี ยนการสอนทีเอือ
ต่อการพัฒนาดังกล่ าวกรอบแนวคิดในการปรั บเปลี ยนกระบวนทัศน์การจัดการเรี ยนการสอนที
สํ า คัญ คื อ การมุ่ ง สู่ มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง การวิ จ ั ย โดยกํ า หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาสรุ ปได้ดงั นี (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549)1)ส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
สร้ า งความแข็ง แกร่ ง ในการวิจ ัย 2)ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ความเป็ นเลิ ศ ด้านการเรี ย นการสอน
3)กระตุน้ และพัฒนาความสามารถการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางวิชาการของผูท้ ีเกียวข้องทังภายใน
และภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 4) ขยายโอกาสการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประชากรให้มาก
ขึน5)แสวงหาและพัฒนาโอกาสการสร้างความร่ วมมือทางวิชาการ6)พัฒนาโครงสร้างพืนฐานทีเอือ
และสนับสนุ นต่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเป็ นหลัก7)เพิมบทบาทในระดับ
นานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาให้มากขึน
จากเป้ าหมายของยุทธศาสตร์ ดา้ นการเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษากระตุน้ ให้เกิด
ความแข็งแกร่ งในด้านการเชื อมโยงการวิจยั กับการเรี ยนการสอน ซึ งจะส่ งผลให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพสู งขึน เพราะมีศกั ยภาพในการใช้การวิจยั เพือแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
คุณภาพการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาการจัดการศึกษาในปั จจุบนั ได้
ปรั บเปลี ยนกระบวนการเรี ยนการสอนจากที เน้นเนื อหามาสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนในทุกๆด้านอย่า ง
สมดุลกัน ทังด้านความรู ้ความเข้าใจในเนือหาสาระทักษะการปฏิบตั ิในวิชาชีพ ทักษะกระบวน การ
คิ ด ทัก ษะในการแก้ปั ญหา คุ ณธรรมจริ ย ธรรม และการพัฒนาเจตคติ ที ดี ต่อวิช าชี พ การพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนทีเอือต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษาเกี ยวกับรู ปแบบการเรี ยนรู้
ทีใช้ในการวิจยั เป็ นฐาน (Research-Based Learning) กระบวนการวิจยั และกระบวนการเรี ยนรู้เป็ น
สิ งที มี ความสัมพันธ์ กนั สถาบันอุ ดมศึกษาที เน้นการวิจยั จะเป็ นสถาบันทีมีผลงานการสร้ างองค์
ความรู ้อย่างเห็นได้ชดั และจะเน้นการจัดการเรี ยนรู ้โดยอาศัยการวิจยั เป็ นหลักทังนี อยูบ่ นพืนฐาน
ความเชือว่า กระบวนการวิจยั และกระบวนการเรี ยนรู ้มีลกั ษณะร่ วมกัน คือ เป็ นการสร้างวัฒนธรรม
การสื บเสาะหาความรู้ ซึ งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ของบุคคล การวิจยั เป็ นการสร้างประสบการณ์ใน
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การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในสาขาวิชาสู่ การปฏิบตั ิเพือสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ซึ งเป็ นกระบวนการที
ช่วยพัฒนาทักษะทางปั ญญาขันสู งของผูท้ าํ วิจยั กระบวนการทางปั ญญาและกระบวนการทํางานวิจยั
จะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนากระบวนการรู ปแบบการเรี ยนรู้ของตนเองได้ ซึ งจะเป็ นประโยชน์
ต่อผูเ้ รี ยนในด้านความสามารถในการเรี ยนรู ้ทงในขณะที
ั
กําลังเรี ยนอยู่ และเมือสําเร็ จการศึกษาแล้ว
จะเป็ นผูท้ ีมีทกั ษะในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2)
พ.ศ.2545ระบุ ไ ว้ว่า การจัดการศึ กษาต้องเป็ นไปเพื อพัฒ นาคนไทยให้เป็ นมนุ ษ ย์ที สมบู รณ์ ท งั
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมใน การดํารงชีวิตสามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข และได้กาํ หนดแนวการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 22 ระบุ
ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 ระบุว่าการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานทีเกี ยวข้องดําเนิ นการจัดเนื อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหาจัด
กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้ คิดเป็ น ทําเป็ นรักการอ่าน
และเกิ ด การใฝ่ รู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื อง(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร,2546)เพื อให้ เ ป็ นไปตามเจตนารมณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม (2550) ได้กาํ หนดนโยบายในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆโดย
เน้นให้มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ สื อ เทคโนโลยีต่างๆ ส่ งเสริ มให้นักศึ กษา
สามารถศึ กษาเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองจากแหล่ งความรู ้ ทีหลากหลาย รวมทังแหล่ งเรี ยนรู้ อินเทอร์ เน็ต
ดังนัน การทีอาจารย์ผูส้ อนจะจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทีจะนําไปสู่ ความสําเร็ จตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ และนโยบาย การจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย จึง
จําเป็ นแสวงหาวิธีการและเทคนิ คการสอนให้เหมาะสมและหลากหลายรู ปแบบ เพือให้ผเู้ รี ยน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน(Research Based Learning : RBL) เป็ น
การได้มาซึ งความรู ้ ทีทําให้เกิ ดองค์ความรู ้ใหม่ในแต่ละสาขาและกระบวนการวิจยั ยังทําให้มีการ
วางแผนเตรี ยมการดําเนินการอย่างเป็ นระบบจนค้นพบความจริ ง สร้างความรู ้ใหม่ทีถูกต้องและเป็ น
ประโยชน์ นอกจากนี การวิ จ ัย ได้พ ัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะให้ ผู ้วิ จ ัย ต้อ งการคิ ด วิ เ คราะห์ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ การวิจยั เป็ นเครื องมือในการสร้างพลัง ผูท้ ีสามารถรู ้จกั ตนเอง และสามารถจัดการกับ
ตนเองและสิ งแวดล้อมได้ถูกต้อง การวิจยั เป็ นกระบวนการทีผูว้ ิจยั ต้องคิด กระทํา และสื อสารอย่าง
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มีระบบ โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน ผูว้ ิจยั สามารถยืนหยัดด้วยตนเองอย่างอิสระ ซึ งวิธีวิจยั จะปลู กฝั งให้
ผูว้ ิจยั รู ้ จกั คิ ดกล้าตัดสิ นใจอย่างมีเหตุ ผลจากข้อมูลทีมี อยู่อย่างเพียงพอและจากการพิสูจน์อย่างมี
หลักการ การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐานจึงเป็ นอีกแนวทางหนึ งทีช่วยให้ผเู้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ในศาสตร์ ทีเกียวข้องกับเรื องทีศึกษาวิจยั ในการดําเนิ นการแสวงหาความรู้ให้หรื อคําตอบที
เชื อถือได้ การนําวิจยั มาใช้ในการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ดทักษะการแสวงหาความรู้
และพืนฐานในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ มีแนวทางจัดการเรี ยนรู้ 4 แนวทาง คือ ครู ใช้ผลการวิจยั ในการ
เรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนใช้ผลการวิจยั ในการเรี ย นการสอน ครู ใ ช้ก ระบวนการวิจยั ในการเรี ย น
การสอน และผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนการสอน (ทิศนา แขมมณี , 2548 : 3-6)
สํานักงานเลขาธิ การคุ รุสภาได้รับอนุ มตั ิให้ออกข้อบังคับคุ รุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชี พ
และจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ สาระสํา คัญ ของมาตรฐานความรู้ แ ละประสบการณ์ วิช าชี พ ซึ ง
กําหนดให้มีคุณวุฒิไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่าหรื อคุณวุฒิอืนทีคุรุสภารับรอง
โดยมีความรู้ดงั ต่อไปนี 1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 2) การพัฒนาหลักสู ตร 3) การออกแบบ
และการจัดการเรี ยนรู้ 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 6) การบริ หาร
จัดการในห้องเรี ยน 7) การวิจยั ทางการศึกษา 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และ 9) ความเป็ นครู มืออาชีพ จากมาตรฐานวิชาชี พดังกล่าวนี คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็ นสถาบันการศึกษาทีมีหน้าทีในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาได้ปรับปรุ ง
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต เพือให้ได้บณ
ั ฑิตทางการศึกษาทีมีคุณภาพมีความรู้และสมรรถนะตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พของคุ รุสภาโดยกําหนดให้ รายวิชา 30111702 การพัฒนาหลักสู ตร เป็ น
รายวิชาบังคับซึ งอยู่ในหมวดวิชาชีพครู ตามหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตร 5 ปี ) คณะศิลป
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม,2550) ทีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชาต้องเรี ยนเพราะเป็ นวิชา
บังคับ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู กล่าวว่า มาตรฐานที 2 การพัฒนาหลักสู ตร สาระความรู้
เนือหาประกอบด้วย 8 ข้อดังนี 1) ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 2) ประวัติความเป็ นมาและระบบ
การจัดการศึกษาไทย 3) วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย 4) ทฤษฎีหลักสู ตร 5) การพัฒนา
หลักสู ตร 6) มาตรฐานและมาตรฐานช่ วงชันของหลักสู ตร 7) การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
8) ปั ญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสู ตร สมรรถนะ 4 ข้อ ดังนี 1.สามารถวิเคราะห์หลักสู ตร
2.สามารถปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรได้อย่างหลากหลาย 3.สามารถประเมินหลักสู ตรได้ทงก่
ั อน
และหลังการใช้หลักสู ตร 4.สามารถจัดทําหลักสู ตร
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จากเหตุ ผ ลที กล่ า วมาผูว้ ิจยั จึง ตระหนักในความสํา คัญของการพัฒนารู ปแบบการเรี ย น
การสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐานวิชาการพัฒนาหลักสู ตรสําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู เพือจัดการเรี ยน
การสอนวิชาการพัฒนาหลักสู ตรจะให้เกิดผลดีนนั ผูส้ อนต้องศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการ
ของผูเ้ รี ยน วิเคราะห์แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทางของหลักสู ตร เพือให้
เกิดผลดีต่อผูเ้ รี ยนอีกแนวทางหนึง ผูว้ จิ ยั จึงได้นาํ กระบวนการวิจยั มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
เพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เกิ ดทักษะการแสวงหาความรู ้ และทักษะพืนฐานในการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต
และผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดการวิจยั ในกระบวนการเรี ยนรู้โดยผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการวิจยั เป็ นส่ วนหนึ งของ
การเรี ยนรู้ ซึงกระบวนการวิจยั จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกการคิดการวางแผนฝึ ก การดําเนินงานและฝึ ก
หาเหตุ ผ ลโดยผสมผสานองค์ค วามรู ้ แ บบบู ร ณาการเพื อให้ เ กิ ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ จ าก
สถานการณ์ จริ ง หรื อที เรี ย กว่าโลกแห่ ง ความเป็ นจริ ง การสอนที เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญและการ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรเป็ นพืนฐานในการพัฒนาการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนการ
สอนจะต้องปรับเปลี ยนให้ทนั สมัยซึ งผูส้ อนในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ความเอาใจใส่ เรี ยนรู้
และทําวิจยั เพือให้ได้สารสนเทศมาปรับปรุ งหลักสู ตรและการเรี ยนการสอนอย่างสมําเสมอและ
ต่ อเนื อง ผูว้ ิจยั ในฐานะอาจารย์ผูส้ อนในรายวิช าการพัฒนาหลัก สู ตรเล็งเห็ นความสํา คัญใน
การศึกษาเรี ยนรู ้ การพัฒนาหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบเพือการประกันคุ ณภาพเมื อสิ นสุ ดการเรี ยน
รายวิชาการพัฒนาหลักสู ตรและสร้างความมันใจให้ผทู ้ ีเกียวข้องในคุณภาพของนักศึกษาวิชาชีพครู
จากคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงมีความจําเป็ นทีจะต้องพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้และสามารถพัฒนาหลักสู ตรได้ศึกษาค้นคว้า
เพือพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาต้องเป็ นไปตามหลักสู ตรและได้มาตรฐานคุ รุสภาผูว้ ิจยั ได้
ออกแบบการเรี ย นการสอนวิช าการพัฒ นาหลัก สู ต รตามวิธี ก ารเชิ ง ระบบโดยวิเคราะห์ ข ้อ มู ล
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ดังนี
ในการศึกษาเรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐานวิชาการพัฒนา
หลักสู ตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ตามแนวคิดการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยใช้ RBL หลักการ
แนวคิดดังกล่าวนําเสนอโดยสรุ ปสาระสําคัญดังต่อไปนี
1. หลักการ แนวคิดเกียวกับการวิจยั และพัฒนา
2. หลักการ แนวคิดเกียวกับการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
3. หลักการ แนวคิดเกียวกับการนําหลักสู ตรไปใช้
4. หลักการ แนวคิดเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
5. หลักการ แนวคิดเกียวกับการประเมินตามหลักสู ตร
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1. หลักการแนวคิดเกียวกับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
หลักการแนวคิดเกียวกับการวิจยั และพัฒนา(Research and Development) เป็ นกระบวนการ
ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบมุ่งพัฒนาทางเลื อกหรื อวิธีการใหม่ๆ เพือใช้ในการยกระดับคุณภาพ
งานหรื อคุณภาพชีวิตและกระบวนการทีต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทาํ การทดสอบในสภาพจริ งทํา
การประเมิ นและดํา เนิ นการพัฒนาและปรับ ปรุ ง ผลิ ตภัณฑ์หลายๆรอบจนได้ผ ลของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพซึงการวิจยั และพัฒนาจะมุ่งเน้นการนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
ดัง นันนัก วิ จ ัย ควรทํา งานวิ จ ัย ตามความต้อ งการของผูใ้ ช้ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จ ัย ดัง นันการวัด
ความสําเร็ จของโครงงานวิจยั และพัฒนาจึงวัดทีความสําเร็ จจากผลงานนันๆ
จากการศึกษาขันตอนของการดําเนิ นงานวิจยั เพือพัฒนาของนักการศึกษาและดุษฎีนิพนธ์
ของนิ สิตจากหน่ วยงานและวิทยาลัยต่างๆที ดําเนิ นการศึกษาในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา
(Research and Development)
ขันตอนหลัก ของการดําเนิ น งานวิจ ยั และพัฒนาประกอบด้วย 4 ขันตอนประกอบด้ว ย
ขันที 1 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนา (Analysis) ขันที 2ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม(Design and Development: Development; D1)ขันที3ทดลองใช้รูปแบบ (Implementation)
ทีพัฒนาขึนตาม RBL และจากการทดลองใช้สถานการณ์จริ งเพือเป็ นการตรวจสอบและยืนยัน
คุณภาพของนวัตกรรมและ ขันที 4 การประเมิน(Evaluation: Development; D2) เพือนําข้อคิดเห็นที
ได้จากการทดลองใช้ในสภาพจริ งมาปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพและบริ บทของการพัฒนาแล้ว
นําไปเผยแพร่ และขยายผล
2. หลักการแนวคิดเกียวกับการเรียนการสอนโดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
การเรี ยนการสอนเป็ นงานทีมีลกั ษณะสร้างสรรค์ซึงดําเนิ นการอย่างเป็ นระบบเพือเพิมพูน
คลังความรู ้ ทงความรู
ั
้ ทีเกียวกับมนุ ษย์วฒั นธรรมและสังคมและการใช้ความรู ้เหล่านี เพือประดิษฐ์
คิดค้นสิ งทีเป็ นประโยชน์ใหม่ๆ มี 3 ขันตอน ดังนี
2.1 การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นมี 2 กิจกรรมหลัก คือ
2.1.1วิเคราะห์จุดหมายในการเรี ยนรู้นกั ศึกษาวิเคราะห์หลักการจัดการศึกษาทักษะ
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 และจุดหมายของการศึกษาในระดับสากล(World class Education) เพือ
กําหนดจุดหมายในการเรี ยนรู ้วิชา “การพัฒนาหลักสู ตร”และนําไปกําหนดจุดหมายของหลักสู ตรที
นักศึกษาจะต้องพัฒนาขึน
2.1.2 การวางแผนการเรี ยนรู้นกั ศึกษาวางแผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 1) กําหนด
กลยุทธ์การพัฒนาตนเองจากการศึกษาเอกสารหนังสื อหลักฐานร่ องรอยหรื อการสื บค้นในระบบ
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เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตหรื อปฏิ บตั ิกิจกรรมทีช่วยให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร”
2) จัดทําปฏิทินและเครื องมือในการกํากับติดตามเพือการประเมินตนเองในการพัฒนาหลักสู ตร
2.2 การปฏิบตั ิการเพือการเรี ยนรู้ของนักศึกษา (การเรี ยนรู้ของมนุษย์) มี 2 กิจกรรมหลัก
คือ
2.2.1 พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้นกั ศึกษาศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยการแสวงหาและใช้แหล่ง
การเรี ยนรู ้ ท ังในรู ป แบบการเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ และการเรี ยนรู ้ ร่ ว มกัน การใช้ วิ ธี ก ารต่ า งๆ
ในการเรี ย นรู้ และการตรวจสอบความรู้ “กระบวนการพัฒนาหลัก สู ตร” นัก ศึก ษาจะได้รับ
การสนับ สนุ นให้ท าํ กิ จกรรมการปฏิ บ ตั ิ การใช้ค อมพิวเตอร์ แ ละกิ จกรรมกลุ่ ม มีก ารแลกเปลี ยน
ความคิ ด ของนัก ศึ ก ษาเปิ ดการอภิ ป รายให้ ก ว้า งขวางเสนอหลัก ฐานร่ อ งรอยของความคิ ด ของ
นักพัฒนาหลักสู ตรเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้อภิปรายกับกลุ่มเพือนภายใต้บรรยากาศการเรี ยนรู้ ที
สนับสนุนซึ งกันและกัน
2.2.2 การสรุ ปความรู้ และการวิพากษ์ความรู ้ผสู ้ อนส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้อธิ บาย
แนวคิด “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” โดยใช้ภาษาของตนเอง สอบถามถึ งหลักฐานและความ
ชัดเจนในการอธิ บายของนักศึกษาฟั งด้วยความเคารพกับการอธิ บายของนักศึกษาทีใช้ความรู ้ เดิม
หรื อประสบการณ์ทีมีมาก่อนของผูเ้ รี ยนเป็ นพืนฐานในการอธิ บายในส่ วนการวิพากษ์ความรู ้ผสู ้ อน
กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนขยายความรู้ ความเข้าใจใน “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” ของนักศึกษาโดยผ่าน
ประสบการณ์ใหม่ๆ ผูเ้ รี ยนจะได้รับการสนับสนุนให้นาํ ความรู ้ ปรับใช้กบั ประสบการณ์ ในชี วิตจริ ง
โดยผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร นักศึกษานําความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์โดยการพัฒนาหลักสู ตร
เพิมขึน
2.3 การตรวจสอบทบทวนความเข้าใจการเรี ยนรู้มี 1 กิจกรรมหลัก คือ
2.3.1 การประเมินการเรี ยนรู้ ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาประเมินความรู ้ และความสามารถ
ของตนเอง ประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยน และประเมินการบรรลุจุดหมายการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล เป็ นการวัดและประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษา
3. หลักการแนวคิดเกียวกับการนําหลักสู ตรไปใช้
แนวคิดในการนําหลักสู ตรไปใช้การยอมรั บว่าการนําหลักสู ตรไปใช้เป็ นขันตอนหนึ งที
สําคัญที สุ ดทีจะทําให้หลักสู ตรบังเกิ ดผลต่อการใช้อย่างแท้จริ งแล้วการนําหลักสู ตรไปใช้ควรจะ
เป็ นวิธีการปฏิบตั ิการทีมีหลักเกณฑ์และมีกระบวนการปฏิ บตั ิทีมีประสิ ทธิ ภาพพอทีจะมันใจได้ว่า
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หลักสู ตรทีได้สร้างขึนนันจะมีโอกาสนําไปปฏิบตั ิจริ งๆอย่างแน่นอนนักการศึกษาต่างก็ให้ทศั นะซึ ง
เป็ นแนวคิดในการนําหลักสู ตรไปใช้ดงั นี
โบแชมป์ (Beauchamp, 1981 : 164-169) กล่าวว่าสิ งทีควรทําคือการจัดสภาพแวดล้อมของ
โรงเรี ยนครู นาํ หลักสู ตรไปใช้มีหน้าทีแปลงหลักสู ตรไปสู่ การสอนโดยใช้หลักสู ตรเป็ นหลักในการ
พัฒนากลวิธีการสอนสิ งทีควรคํานึงถึงการนําหลักสู ตรไปใช้ให้ได้เห็นผลตามเป้ าหมายคือ
1.ครู ผสู ้ อนควรมีส่วนร่ วมในการร่ างหลักสู ตร
2.ผูบ้ ริ ห ารต้องเห็ นความสํา คัญและสนับสนุ น การดําเนิ นการให้เกิ ดผลสําเร็ จได้ผูน้ ํา ที
สําคัญทีจะรับผิดชอบได้ดีคือครู ใหญ่
จากแนวความคิ ด ดัง กล่ า วสรุ ป เป็ นหลัก การสํ า คัญ ในการนํา หลัก สู ต รไปใช้นันต้อ งมี
องค์ประกอบโดยมีการวางแผนและเตรี ยมการในการนําหลักสู ตรไปใช้ทงนี
ั บุคลากรผูท้ ีมีส่วนร่ วม
เกียวข้องควรจะได้ศึกษาเป็ นในทํานองเดียวกันและสอดคล้องต่อเนื องกันต้องมีองค์คณะบุคคลทัง
ส่ วนกลางและส่ วนท้องถินทีจะต้องทําหน้าทีประสานงานกันเป็ นอย่างดีในแต่ละขันตอนในการนํา
หลักสู ตรไปใช้นบั แต่การเตรี ยมหลักสู ตรไปใช้ในด้านวิธีการสื อการประเมินผล การจัดการอบรม
ผูจ้ ะไปพัฒนาครู การอบรมผูใ้ ช้หลักสู ตรในท้องถิ นการนําหลักสู ตรไปใช้ของครู และการติดตาม
ประเมินผลการใช้หลักสู ตรของครู ดาํ เนิ นการอย่างเป็ นระบบเป็ นไปตามขันตอนที วางแผนและ
เตรี ยมการไว้คาํ นึ งถึ งปั จจัยสําคัญทีจะช่ วยในการนําหลักสู ตรไปใช้ประสบความสําเร็ จได้ปัจจัย
ต่างๆ เหล่านันก็คืองบประมาณวัสดุอุปกรณ์เอกสารหลักสู ตรต่างๆ ตลอดจนสถานทีต่างๆ ทีจะเป็ น
แหล่งให้ความรู ้ประสบการณ์ต่างๆ สิ งเหล่านี จะต้องได้รับการจัดเตรี ยมไว้เป็ นอย่างดีและพร้อมที
จะให้การสนับสนุนได้เมือได้รับการร้องขอ
ดังนันงานทีเกียวข้องกับกิจกรรมเพือเตรี ยมการใช้หลักสู ตรเช่นการเตรี ยมความพร้อมของ
สถานศึกษาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาครู ผสู ้ อนผูเ้ รี ยนงานทีเกียวข้องกับการนําหลักสู ตรไปใช้จริ งเช่ น
การจัดกิจกรรมการสอนหรื องานทีต้องทําหลังนําหลักสู ตรไปใช้แล้วเช่ นการนิ เทศและติดตามผล
การใช้หลักสู ตรลักษณะงานต่างๆ นีจะเห็นได้ชดั เจนตามขันตอนของการนําหลักสู ตรไปใช้
4. หลักการแนวคิดเกียวกับการพัฒนาวิชาชีพ
การพัฒนาวิชาชีพโดยใช้ Cognitive coaching เป็ นแนวคิดของ Robert Garmston และ
Costa รู ปแบบการพัฒนาวิชาชีพ Cognitive coaching มีจุดเด่นคือการพัฒนาทางด้านสติปัญญาที
ส่ งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าในวิชาชี พการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างผูท้ าํ หน้าทีนิ เทศหรื อโค้ชและ
ผูส้ อนเป็ นความร่ วมมือกันคิดปฏิบตั ิและทดลองในสิ งทีศึกษาเป็ นไปได้และมีประโยชน์ต่อตนเอง
และผูเ้ รี ยนเป็ นการพัฒนาอย่างต่อเนืองซึ งต้องอาศัยการยอมรับไว้ใจซึ งกันและกัน การเป็ นมิตรแท้
ในวิชาชี พการเปิ ดใจกว้างยอมรับการเสนอแนะการวิพากษ์จากกันและกันซึ งทังสองฝ่ ายจะต้องมี
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การฝึ กอบรมด้านเทคนิ ค และทัก ษะที เกี ยวข้องเป็ นอย่า งดี โดยเฉพาะทัก ษะการสื อสารการพูด
สนทนาการให้คาํ แนะนําแก่กนั องค์ประกอบหรื อวงจรของการปฏิ บตั ิตอ้ งเป็ นไปอย่างต่อเนื องมี
การศึกษาปฏิบตั ิจริ งทุกองค์ประกอบ
หลักการของ Cognitive Coaching
1.ส่ งเสริ มและสร้างความเคยชินในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนําตนเองอย่างต่อเนื อง
(Self Directed Learning)
2.ส่ งเสริ มการจัดการกับการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงานของตนเองให้กา้ วหน้า
(Self - Managing)
3.ส่ งเสริ มการติดตามดูแลและการทบทวนงานของตนเองอย่างสมําเสมอ
(Self- Monioring)
4.ส่ งเสริ มการสร้างความเข้าใจในตนเองและปรับปรุ งแก้ไขตนเองอยูเ่ สมอ
(Self-Modifying)
การพัฒนาวิชาชีพแบบเพือนช่วยเพือน(Collaborative Professionl Devlopment Coaching
/ Peer Coaching) ดังต่อไปนี
1.การช่วยเหลือกันและกันในการแก้ปัญหาการเรี ยนการสอน และการพัฒนาการเรี ยน
การสอน
2.การแลกเปลียนความรู ้ความคิดซึงกันและกัน
3.ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างต่อเนื อง
5. หลักการแนวคิดเกียวกับการประเมินตามหลักสู ตร
การประเมินตามหลักสู ตร(Curriculum Based Assessment; CBA) เป็ นการประเมินโดยตรง
จากผลผลิตของหลักสู ตรมุ่งประเมินการปฏิ บตั ิของผูเ้ รี ยน (Student Performance Assessment)
ไม่ได้เป็ นประเมินเพียงตอบคําถามจากข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Moss, 1992 ; Good and Salvia,
1988)
การประเมินตามหลักสู ตร(Curriculum Based Assessment ; CBA) คือการให้ผเู้ รี ยนทํา
กิจกรรมทีออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสู ตรทีใช้ จากนันใช้ผลทดสอบทีได้เพือปรับปรุ ง การสอน
ให้ตอบสนองความต้องการของนักเรี ยนผูส้ อนสามารถใช้การประเมินตามหลักสู ตรมาปรับเปลียน
การสอนของตนเองเพือช่วยตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนทีพร้อมจะเรี ยนเรื องต่อไปแล้วหรื อ
กรณี ทีผูเ้ รี ยนทีมีความพร้อมและต้องการก้าวหน้ายิงขึน
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ในทํา นองเดี ย วกัน นัก พัฒ นาหลัก สู ต รหรื อ นัก การศึ ก ษาสามารถใช้ ก ารประเมิ น ตาม
หลักสู ตรเพือช่ วยให้อตั ราการพัฒนาการเรี ยนการสอนสู งขึนได้รวมถึ งการปรับปรุ งสื อการเรี ยน
การสอนด้วยการสังเกตและบันทึกการปฏิบตั ิของนักเรี ยนตามทีกําหนดไว้ในหลักสู ตรสถานศึกษา
ข้อมูลต่างๆ ทีเก็บรวบรวมได้จะช่วยในการตัดสิ นใจเกียวกับการเรี ยนการสอน (Deno, 1987, p. 41)
การประเมินตามหลักสู ตร(Curriculum Based Assessment ; CBA) เป็ นการประเมิน
ประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ย นการสอนในระบบโรงเรี ย นสํา หรั บ ในประเทศที กํา ลัง พัฒ นาโดยมี
จุ ด มุ่ ง หมายเพื อทราบพัฒ นาการของผูเ้ รี ย นหรื อ ผลการเรี ย นรู ้ ต ามหลัก สู ต รการประเมิ น ตาม
หลักสู ตรช่วยลดจํานวนนักเรี ยนทีลาออกกลางคันให้น้อยลงและช่ วยให้การให้การศึกษาประสบ
ความสําเร็ จมากขึน
ในการประเมินตามหลักสู ตรนันการตัดสิ นใจเกี ยวกับการสอนขึนอยู่กบั สารสนเทศทีได้
จากการประเมิ น ความสามารถของผูเ้ รี ย นที ระบุ ไ ว้ใ นหลัก สู ต รเป้ าหมายแรกคื อ แนวทางใน
กระบวนการตัดสิ นใจเกียวกับการเรี ยนการสอน (Blankenship, 1985 ; Graden, Zins and Curtis,
1988 ; Marston and Magnusson, 1985) ทังนี เพือให้การเรี ยนการสอนตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนทังนีเพือเพิมโอกาสทีประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้
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กรอบแนวคิ ด ทฤษฎี ที ใช้ใ นการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สรุ ปได้ดงั แผนภาพที 1
การวิจัยเพือพัฒนาการเรียนการสอน
1. การวิเคราะห์
กําหนดจุดหมาย
หลักสูตร
(Specify Longterm goals)

กําหนดวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู ้ แต่ละหน่วย
(Specify short-term
learning outcomes )
2. การวางแผน

การประเมิน
ระหว่างการ
สอน
(Make
formative
decisions)

การประเมิน
หลังการ
สอน
(Make
summative
decisions)

พัฒนาแผนการสอน
ออกแบบกลวิธีการสอน
กําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะเครื องมือประเมิน
การออกแบบหรื อเลือก
เครื องมือประเมิน
3. การนําไปใช้
การเรียนการสอน
1.1 วิเคราะห์จุดหมายใน
การเรี ยนรู ้
1.2 การวางแผนการเรี ยนรู ้
2.1 การพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู ้
2.2 การสรุ ปการวิพากษ์
ความรู ้
3. 1 การประเมินการเรี ยนรู ้
4. การประเมิน
การประเมินคุณภาพการ
สอน

การพัฒนาหลักสู ตร
1..วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537) 2. ทาบา (Taba, 1962) 3. โบแชมพ์ (Beauchamp
,1981) 4. เซเลอร์อเล็กซานเดอร์และเลวิส (Saylor , Alexander, and Lewis
,1981)5. โอลิวา (Oliva ,1992) 6.ไทเลอร์ (Tyler, 1996)

แนวคิดเป้าหมายของการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู
1. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู (ครุ สภา, 2549)
2. หลักสตรมหาวิทยาลัยนครพนม
แนวคิดทฤษฏีการเรียนการสอน
1. แนวการสอนเพือบรรลุจุดมุ่งหมาย ของบลูม(Bloom)
2..ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตัวเอง(Constructivism)
3.การเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน(Research – BasedLearning: RBL)

การออกแบบหลักสู ตรและการเชือมโยงสู่ การสอนการวิจัย
ผู้เรียนในฐานะผู้มสี ่ วนร่ วม
การวิจัยเป็ นการเรียน
การสอน
หลักสูตรเน้นการเรี ยนรู ้
เรียน
โดยมุ่งไปทีการเขียน
เพือรู้
และการอภิปราย
เนือหา
รายงานหรื อความเรี ยง
วิจัย
นําโดยการวิจัย
โครงสร้างหลักสูตร
ได้รับการออกแบบโดย
ยึดตามเนือหาวิชา

การวิจัยเป็ นพืนฐาน
หลักสูตรเน้นการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนโดย
ใช้การตังคําถามเป็ น
ฐาน

เน้ นการวิจัย
หลักสูตรเน้น
กระบวนการสอนการ
สร้างองค์ความรู ้ของ
วิชานันๆ
ผู้เรียนในฐานะผู้ใช้ ผลงานวิจัย

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐานวิชาการพัฒนาหลักสู ตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

แผนภาพที 1 กรอบแนวคิดทฤษฎีทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

เน้ น
กระบวน
การและ
ปัญหาใน
งานวิจัย
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การพัฒนาแบบจําลองการเรียนการสอน NPU Model
ผูว้ ิ จ ัย ใช้ ก ระบวนการวิ จ ัย มาบู ร ณาการกับ แบบจํา ลองการขับ เคลื อนผลการเรี ย นรู้
(Outcome Driven Model) และการวัดผลประเมินผลตามหลักสู ตร (Curriculum based Assessment)
โดยมีสาระสําคัญของการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน ทีมาจากนิยามศัพท์
ของการวิจยั ทีว่า การวิจยั หมายถึ ง กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริ งด้วยวิธีการทีเชือถือได้
ผูว้ ิจยั นําแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิสท์ มาเป็ นสาระสําคัญ ประกอบด้ วย
การทํา ความกระจ่ า งชัด ในความรู ้ การเลื อ กรั บ และทํา ความเข้า ใจ สารสนเทศใหม่ แ ละการ
ตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู ้ใหม่ ในทํานองเดี ยวกันผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแบบจําลอง Biggs 3’P
Model ตัวแปรก่อนเรี ยน(Presage) กระบวนการ(Process) และผลผลิต(Product) สอดคล้องกับ
แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์(Treffinger, Isaksen and Dorval, 2000) ประกอบด้วย
1) ความเข้าใจทีท้าทาย(Understanding the Challenge)มุ่งค้นหาจุดหมาย(goal)โอกาส(oppor-tunity)
ความท้าทาย(Challenge) ความกระจ่างชัด(clarifying) คิดแผนการ(formulating) เพือกําหนดกรอบ
ความคิดสําคัญในการปฏิบตั ิงาน 2) การสร้างมุมมองในการคิดแก้ปัญหา(Generating Ideas) และ 3)
การเตรี ยมทังวิธีการในการปฏิบตั ิงานและความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงาน(Preparing for Action)
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์เป็ นแบบจําลองการสอน เรี ยกว่า NPU Model ประกอบด้วย 3 ขันตอน
ดังนี
ขันที 1 N- Need Analysis
1.1 วิเคราะห์จุดหมายในการเรี ยนรู้ นักศึกษาวิเคราะห์หลักการจัดการศึกษาทักษะการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 และจุดหมายของการศึกษาในระดับสากล (World class Education) เพือ
กําหนดจุดหมายในการเรี ยนรู ้วชิ า “การพัฒนาหลักสู ตร” และนําไปกําหนดจุดหมายของหลักสู ตรที
นักศึกษาจะต้องพัฒนาขึน
1.2 การวางแผนการเรี ยนรู้ผเู้ รี ยนวางแผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 1) กําหนดกลยุทธการ
พัฒนาตนเองจากการศึ กษาเอกสารหนัง สื อหลัก ฐานร่ องรอยหรื อการสื บค้นในระบบเครื อข่า ย
อินเทอร์ เน็ตหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” 2) จัดทํา
ปฏิทินและเครื องมือในการกํากับติดตามเพือการประเมินตนเองในการพัฒนาหลักสู ตร
ขันที 2 P-/Praxis
2.1 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้นกั ศึกษาศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ย การแสวงหาและใช้แหล่งการ
เรี ยนรู ้ทงในรู
ั ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและการเรี ยนรู ้ร่วมกันการใช้วิธีการต่างๆ ในการเรี ยนรู้
และการตรวจสอบความรู้“กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร”
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2.1.1 การแสวงหาและใช้แหล่งการเรี ยนรู ้
2.1.2 การใช้วธิ ี การต่างๆ ในการเรี ยนรู้
2.1.3 การตรวจสอบความรู้นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุ นให้ทาํ กิ จกรรมการ
ปฏิบตั ิการใช้คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมกลุ่มมีการแลกเปลียนความคิดของนักศึกษาเปิ ดการอภิปราย
ให้กว้างขวางเสนอหลักฐานร่ องรอยของความคิดของนักพัฒนาหลักสู ตรเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้
อภิปรายกับกลุ่มเพือนภายใต้บรรยากาศการเรี ยนรู ้ทีสนับสนุนซึ งกันและกัน
2.2 การสรุ ปความรู ้และการวิพากษ์ความรู ้ ผสู ้ อนส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้อธิ บายแนวคิด
“กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” โดยใช้ภาษาของตนเองสอบถามถึงหลักฐานและความชัดเจนใน
การอธิ บายของนักศึกษาทีใช้ความรู ้เดิมหรื อประสบการณ์ทีมีมาก่อนของผูเ้ รี ยนเป็ นพืนฐานในการ
อธิ บายในส่ วนการวิ พ ากษ์ ค วามรู ้ ผู ้ ส อนกระตุ ้ น ให้ ผู ้เ รี ยนขยายความรู ้ ค วามเข้ า ใจใน
“กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” ของนักศึ กษาโดยผ่านประสบการณ์ ใหม่ๆผูเ้ รี ยนจะได้รับการ
สนับสนุ นให้นาํ ความรู ้ปรับใช้กบั ประสบการณ์ ในชี วิตจริ งโดยผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
นักศึกษานําความรู ้ความเข้าใจไปประยุกต์โดยการพัฒนาหลักสู ตรเพิมขึน
ขันที 3. U-Understanding การตรวจสอบทบทวนตนเองด้วยการประเมินความเข้าใจในการ
เรี ยนรู้ - การประเมิ น ความรู ้ ส่ งเสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาประเมิ น ความรู ้ แ ละความสามารถของตนเอง
ประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนและประเมินการบรรลุจุดหมายการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และนําเสนอเป็ นแบบจําลองการเรี ยนการสอน เรี ยกว่า
NPU Model ดังภาพประกอบที 2
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การออกแบบการเรี ยนการสอน : การวิเคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ และ
งานวิจยั
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การเรี ยนการสอน : การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสท์; Biggs 3’P Model; และงานวิจยั
การทําความกระจ่างชัด ใน
การเลือกรับและทําความเข้าใจ
การตรวจสอบ
ความรู ้
สารสนเทศใหม่
ทบทวนและใช้
ความรู ้ใหม่
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร : ไทเลอร์
การสร้างมโนคติหรื อการสร้าง
การเตรี ยมตัวสําหรับ
ทาบา, เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และ
การเข้าใจความท้าทาย
แนวความคิด
การปฏิบตั ิ
เลวีส และ วิชยั วงษ์ใหญ่
วิเคราะห์
การวางแผน การพัฒนา
การสรุ ป/การ
การประเมินการ
จุดมุ่งหมายใน การเรี ยนรู ้
ทักษะการ
วิพากษ์ความรู ้ เรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้

ขันตอนแบบจําลอง NPU Model
1. การวางแผนหลักสูตร
(Curriculum Planning)
2. การออกแบบหลักสูตร
(Curriculum Design)
3. การจัดระบบหลักสูตร
(Curriculum Organization)

4. การประเมินหลักสูตร
(Curriculum Evaluation)

ตัวแปรต้น
การเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
การทําความกระจ่างชัด การเลือกรับและทําความเข้าใจ
การตรวจสอบทบทวนและใช้
ในความรู ้
สารสนเทศใหม่
ความรู ้ใหม่
วิสยั ทัศน์ของหลักสูตร
ภาระงาน 1
การนําเสนอและประเมินตนเอง 1
(Curriculum Vision)
(Task – 1)
(Presentation-Test – Unit 1)
สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
พันธกิจของหลักสูตร
ภาระงาน 2
การนําเสนอและประเมินตนเอง 2
(Curriculum Mission - Aim)
(Task – 2)
(Presentation-Test – Unit 2)
สามารถจัดทําหลักสูตร
แผนการจัด-โครงสร้างหลักสูตร
ภาระงาน 3
การนําเสนอและประเมินตนเอง 3 (Lesson Organize –Unit Plan )
(Task – 3)
(Presentation-Test – Unit 3)
สามารถปรับปรุ งและพัฒนา
หลักสูตรได้อย่างหลากหลาย
แผนการประเมิน (Evaluation
ภาระงาน 4
การนําเสนอและประเมินตนเอง 4 Plan)
(Task – 4)
(Presentation-Test – Unit 4)
สามารถประเมินหลักสูตรได้ทงั
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร

ภาพแบบจําลอง NPU Model
ตัวแปรตาม
1. ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร
2. ความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ทีมีต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน

แผนภาพที 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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คําถามของการวิจัย
การวิจยั ครังนี ดําเนินการวิจยั เพือตอบคําถามของการวิจยั ดังนี
1. การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้วิจ ัย เป็ นฐานวิช าการพัฒ นาหลัก สู ต ร
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีองค์ประกอบและกระบวนการอย่างไรบ้าง
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐานวิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู เป็ นอย่างไร
2.1 ความรู้ ในการพัฒนาหลักสู ตร ของนักศึกษาวิชาชี พครู ก่อนและหลังการ โดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู แตกต่างกันหรื อไม่
2.2 ความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครู หลังการ
เรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร อยูใ่ นระดับใด
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชี พครู ทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั
เป็ นฐานวิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู
1. เพือศึกษาประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐานวิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ดงั นี
2.1 เปรี ยบเทีย บด้านความรู้ ในการพัฒนาหลักสู ตร ก่ อนและหลังเรี ยนการสอนตาม
ขันตอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐานวิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
2.2 ศึกษาด้านความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ในระหว่างการเรี ยนการ
สอนตามขันตอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐานวิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
2.3 ศึกษาด้านความคิดเห็ นของนักศึกษาวิชาชี พครู ที มี ต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ทีพัฒนาขึน
สมมติฐานของการวิจัย
การวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั ตังสมมติฐานของการวิจยั ในขันตอนการทดลองรู ป แบบการเรี ย น
การสอน ดังนี
ความรู้ วิชาการพัฒนาหลักสู ตร ของนักศึกษาวิชาชี พครู ก่อนและหลังการเรี ยนการสอน
ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน มีความแตกต่างกันอย่างมีสาํ คัญทางสถิติทีระดับ .01
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั และพัฒนา(Research and Development) กําหนดขอบเขตของ
การวิจยั ดังนี
1. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที ใช้ในการวิจยั ครั งนี ในขันของการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
NPU Model ได้แก่
ประชากรในการวิจยั ครังนี คือ นักศึกษาวิชาชี พครู ระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรครุ ศาสตร
บัณฑิ ต คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปี การศึกษา 2556 จํานวน 5
สาขาวิช า คื อ สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ สาขาวิช าภาษาอัง กฤษ สาขาวิชาคอมพิ วเตอร์ สาขาวิช า
การศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาสังคมศึกษา รวมนักศึกษา จํานวน 788 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ปี ที 2 คณะศิลปศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556 ได้มาโดยการสุ่ มแบบหลาย
ขันตอน (Multistage Random Sampling) ดังนี
ขันที 1 สุ่ มนักศึกษาจาก 5 สาขาวิชา สุ่ มมา 1 สาขาวิชา ได้นกั ศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ขันที 2 สุ่ มจํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษมา จํานวน 30 คน
2. ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตัวแปรทีการศึกษาในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท คือ
1.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร NPU Model
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
1.2.1 ความรู้ในการพัฒนาหลักสู ตร วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
1.2.2 ความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
1.2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
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3. ขอบเขตด้ านเนือหา
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต คณะศิ ลปศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม มีดงั นี ความหมายความสําคัญปรัชญาแนวคิดหลักการและทฤษฎีทีเกียวข้อง
กับ การพัฒนาหลักสู ตรและการศึ กษาประวัติความเป็ นมาและระบบการศึ กษาไทยแผนพัฒนา
การศึกษาไทยทฤษฎีหลักสู ตรตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ประเภทของหลักสู ตรกระบวนการสร้างและ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาการวิเคราะห์หลักสู ตรและมาตรฐานช่วงชันหลักสู ตรการนําหลักสู ตร
ไปใช้และการประเมินหลัก สู ตรปั ญหาและแนวโน้ม ในการพัฒนาหลัก สู ตรเนื อหาที ใช้ใ นการ
ทดลองเป็ นไปตามโครงสร้างและมาตรฐานวิชาชี พครู ของคุรุสภาวิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาระ
ความรู้มาตรฐานที 2 ตามมาตรฐานของคุรุสภาประกอบด้วย ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษาประวัติ
ความเป็ นมาและระบบการจัดการศึกษาไทยวิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทยทฤษฎีหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรมาตรฐานและมาตรฐานช่วงชันของหลักสู ตรการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
และปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา
4. ขอบเขตด้ านระยะเวลาในการศึกษาวิจัย
ระยะเวลาของแผนการดําเนินการวิจยั การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ น
ฐานวิชาการพัฒนาหลัก สู ตรสําหรั บ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู ครั งนี ดําเนิ นการวิจยั โดยจัดการเรี ย น
การสอน ปี การศึกษา 2556 โดยภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2556 ทดลองใช้รูปแบบการเรี ยน การสอน
NPU Model กับกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 50 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน NPU Model กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 30
คน ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556 รวมทังสิ น 16 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 1 ครังๆ ละ 4 ชัวโมง

นิยามศัพท์เฉพาะ
เพือให้เกิดความเข้าใจทีตรงกัน ผูว้ จิ ยั นิยามศัพท์เฉพาะของคําศัพท์ทีใช้ในการวิจยั ดังนี
การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน หมายถึ ง การสร้ า งและทดสอบคุ ณ ภาพของ
กระบวนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ วิจ ัย เป็ นฐาน ด้ว ยการนํา แบบ
แผนการวิจยั และพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการวิจยั
รู ป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ วิ จั ย เป็ นฐานวิ ช าการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร หมายถึ ง
กระบวนการในการจัดการเรี ยนรู้ ให้ผูเ้ รี ยนนํากระบวนการวิจยั มาเป็ นเครื องมือในการแสวงหา
ความรู้ วิชาการพัฒนาหลักสู ตร ทีมีสาระความรู้คือ (1) การวางแผนหลักสู ตร(curriculum planning)
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(2) การออกแบบหลักสู ตร(curriculum design) (3) การจัดระบบหลักสู ตร(curriculum organization)
และ (4) การประเมินหลักสู ตร (curriculum evaluation) โดยใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู้ ทีมุ่ง
ให้ผเู้ รี ยนสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง มี 3 ขัน ได้แก่
1) การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นในการเรี ยนรู้ (N-Needs Analysis) (1.1) กําหนด
จุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู้ (1.2) วางแผนการเรี ยนรู้
2) วิถีการเรี ยนรู้ของมนุษย์ (P-Praxis) (2.1) การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ (2.2) การสรุ ปและ
วิพากษ์ความรู้
3) การตรวจสอบทบทวนความเข้าใจด้วยตนเอง (U-Understanding) (3.1) การประเมินการ
เรี ยนรู้ ด้วยการสังเกตหลักฐานและร่ องรอยในการเรี ยนรู ้
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง คุณภาพของ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนในด้านประสิ ทธิ ภาพ ด้านกระบวนการคือความรู้ การพัฒนาหลักสู ตร
คิดเป็ นคะแนนเฉลียร้อยละ (E1) 80 และคะแนนประสิ ทธิ ภาพด้านผลผลิตคือความสามารถในการ
ปฏิบตั ิคิดเป็ นคะแนนเฉลียร้อยละ (E2) 80
ประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง คุ ณภาพของรู ปแบบพิจารณาจาก
เกณฑ์พฒั นาการผูเ้ รี ยน การพัฒนาผูเ้ รี ยนที บรรลุ จุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู ้ หลังจากทีผูส้ อนได้
จัดการเรี ยนการสอนตามนวัตกรรมทีออกแบบไว้ โดยหาความแตกต่างของค่าเฉลี ยคะแนนสอบ
ก่อนเรี ยน(Pre test) และหลังเรี ยน(Post test)
ความรู้ หมายถึง คะแนนทีได้จากการตอบแบบทดสอบทีมีเนื อหาสาระรายวิชาการพัฒนา
หลัก สู ต รและมาตรฐานของคุ รุ ส ภาเกี ยวกับ สาระความรู ้ แ ละสมรรถนะของครู ใ นการพัฒ นา
หลักสู ตร
ความสามารถ หมายถึ ง คะแนนที ได้จ ากการประเมิ น ภาระงาน ชิ นงาน-ผลงาน และ
โครงงานหรื อหลักสู ตรทีพัฒนาขึ น เป็ นผลจากการที นักศึกษานําความรู้ การพัฒนาหลักสู ตรไป
ปฏิ บ ัติ ใ นกระบวนการหลัก สู ต รประกอบด้ว ย การวางแผนหลัก สู ต ร การออกแบบหลัก สู ต ร
การจัดหลักสู ตรและการประเมินหลักสู ตร
ความคิดเห็นนักศึกษาวิชาชี พครู หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาวิชาชี พครู ทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน ความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละหน่วย
การเรี ยน และการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมการพัฒ นาหลั ก สู ต รที พัฒ นาขึ น เป็ นคะแนนที ได้ จ าก
แบบสอบถามด้านกิจกรรม ด้านบรรยากาศและด้านประโยชน์
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ความสํ าคัญของการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตรสําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู เป็ นประโยชน์ ดังนี
1. ได้รูปแบบและแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ เพือพัฒนานักศึกษา วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
2. นักศึกษามี แนวทางในการพัฒนาตนเองให้มี ความรู้ และความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพคุรุสภา อันเป็ นประโยชน์โดยตรงกับการพัฒนาวิชาชีพครู
3. เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั เกียวกับการใช้วิจยั เป็ นฐาน ในเนื อหารายวิชาการพัฒนา
หลักสู ตรหรื อรายวิชาอืนต่อไป
4. ได้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทีมุ่งให้ผเู ้ รี ยนสร้าง
องค์ความรู้ดว้ ยตนเอง โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน (Research-Based Learning)
5. เป็ นแนวทางสําหรับผูท้ ีสนใจนําไปพัฒนาการเรี ยนการสอน ในรายวิชาอืนๆโดยใช้วิจยั
เป็ นฐาน
6. ผลทีเกิดกับผูเ้ รี ยนในด้านของความรู ้และทักษะพืนฐานการวิจยั สามารถนําความรู ้และ
ทักษะทีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทําวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนเองได้
7. การพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอนที ได้สามารถนําไปประยุก ต์ใ ช้กบั หน่ ว ยงานที
เกียวข้องกับการจัดการศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องได้
8. เป็ นการนําเสนอแนวคิดในศาสตร์ ของหลักสู ตรและการสอน เพือพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที 21

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน โดยใช้วิจ ัย เป็ นฐาน วิช าการพัฒ นาหลัก สู ต ร
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ครังนี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ที
เกียวข้องเพือเป็ นพืนฐานในการวิจยั ตามลําดับดังนี
1. หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
2. มาตรฐานวิชาชีพตามทีคุรุสภากําหนด
3. วิชาการพัฒนาหลักสู ตร แนวคิด ทฤษฎี เกียวกับการพัฒนาหลักสู ตร
4. การจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
5. กรอบแนวคิดจุดประสงค์การเรี ยนรู้ของบลูม
6. แนวคิดการเรี ยนรู้ตามกรอบทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ท์
7. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
8. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
9. กรอบแนวคิดการประเมินผลการเรี ยนรู้ตาม SOLO taxonomy
10.งานวิจยั ทีเกียวข้อง
หลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. เอกลักษณ์ เสริ มสร้างความรู ้ สู่ อนุภูมิภาคลุ่มนําโขง
2. อัตลักษณ์
1. มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)
2. มีความสามารถในการสื อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มนําโขง (Communication)
3. เป็ นบัณฑิตทีมีความรู ้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิน สังคม อนุ ภูมิภาคลุ่มนําโขง
(Cultural Understanding)
3. คุ ณ ลั ก ษณะที พึ ง ประสงค์ ของหลั ก สู ตรครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต คณะศิ ล ปศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. มีวสิ ัยทัศน์ และศรัทธาในวิชาชีพครู
2. มีความรู้ในวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะ
3. มีความเป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยนและเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
19
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5. มีทกั ษะกระบวนการคิด และความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ ในการแก้ปัญหา และข้อโต้แย้ง
ในวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะ
6. มีทกั ษะทางปั ญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ภาษาและการสื อสาร และเทคโนโลยี
เพือการเรี ยนรู้
7. มีความอดทน ใจกว้าง มีความไวในการรับรู ้ความรู ้สึกผูอ้ ืนรวมทังรับผิดชอบในการ
เข้าร่ วมกิจกรรม
8. มีมุมมองเชิงบวก จิตอาสา จิตสาธารณะ การบําเพ็ญประโยชน์ และมีความรับผิดชอบ
ในการทํางานร่ วมกับผูเ้ รี ยน ผูร้ ่ วมวิชาชีพ และผูอ้ ืนในสังคม
9. มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นวิกฤตของการศึกษา และวิชาชี พครู
10. มีความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้ทีมีรูปแบบ และผูเ้ รี ยนที
หลากหลาย
4. โครงสร้ างของหลักสู ตร ครุ ศาสตรบัณฑิต
4.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 166 หน่วยกิต
4.2 หลักสู ตร
หมวดวิชา
โครงสร้ าง (หน่ วยกิต)
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
31
2. หมวดวิชาเฉพาะ
129
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู
54
2.1.1 รายวิชาชีพครู บงั คับ
27
2.1.2 รายวิชาชีพครู เลือก
9
2.1.3 วิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู
18
2.2 กลุ่มวิชาเอก
75
2.2.1 รายวิชาเอกบังคับ
60
2.2.2 รายวิชาเอกเลือก
15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
จํานวนหน่ วยกิต รวม
166
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หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาชี พครู
รายวิชาชี พครู บังคับ
30111701
30111702
30111703
30111704
3011705
30111706
30111707
30111708

30111709

129
54
27

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-0-5)

ภาษาและเทคโนโลยีสาํ หรับครู
(Languange and Technology for Teacher)
การพัฒนาหลักสู ตร
3(2-2-5)
(Curriculum Development)
การออกแบบและการจัดการเรี ยนรู้
3(3-0-6)
(Instructional Design and Management)
จิตวิทยาสําหรับครู
3(3-0-6)
(Psychology for Teacher)
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Measurement and Evaluation)
การบริ หารจัดการในห้องเรี ยน
3(3-0-6)
(Classroom Management)
การวิจยั ทางการศึกษา
3(3-0-6)
(Educational Research)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
ทางการศึกษา
(Educational Innovation and Information Technology)
ความเป็ นครู มืออาชีพ
3(3-0-6)
(Teacher Professional)
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร

วิชาการพัฒนาหลักสู ตร ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาเอกบังคับ กําหนดให้นกั ศึกษาเรี ยน
ซึ งในรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร รหัสวิชา 30111702 Curriculum Development 3(2-2-5) โดยมี
เนือหาวิชา ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทีเกียวข้องกับการพัฒนา
หลักสู ตร และการศึกษา ประวัติความเป็ นมาและระบบการศึกษาไทย แผนพัฒนาการศึกษาไทย
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ทฤษฎี หลัก สู ตรตังแต่ อดี ตจนถึ ง ปั จจุ บ ัน ประเภทของหลัก สู ตร กระบวนการสร้ า งและพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสู ตร และมาตรฐานช่วงชันหลักสู ตร การนําหลักสู ตรไปใช้
และการประเมินหลักสู ตร ปั ญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสู ตร (หลักสู ตรคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, 2549)
มาตรฐานวิชาชี พตามทีคุรุสภากําหนด
1.มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ สามารถจัดการปั ญหาทางคุ ณธรรม
จริ ยธรรมวิชาชีพอย่างมีเหตุผล เพือส่ วนรวมและค่านิยมอันดีงาม
2.มีความรอบรู ้ในวิชาชี พครู และวิชาเอก และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบ ศึกษาวิจยั เพือสร้างนวัตกรรมและความรู ้ใหม่
3.มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในวิชาชี พครู และวิชาเอกโดย
การแสดงออกซึ งภาวะผูน้ าํ ในการแสวงหาทางเลือกใหม่เพือเสริ มสร้างการพัฒนาทียังยืน
4.มีความอดทน ใจกว้าง มีความไวในการรับรู้ ความรู้ สึกผูอ้ ื นมีมุมมองเชิ งบวกและมี
ความรับผิดชอบในการทํางานร่ วมกับผูเ้ รี ยน และผูร้ ่ วมวิชาชีพ
5.มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นวิกฤติของการศึกษาและวิชาชี พครู เพือ
เสริ มสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถในวิชาชีพของตนอย่างต่อเนือง
6.มีความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรและจัด การเรี ยนรู ้เพือส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ทีมุ่ง
สร้างความรู้และนวัตกรร มสําหรับผูเ้ รี ยนทีมีความแตกต่างกัน
เกณฑ์มาตรฐานวิช าชี พครู วิชาการพัฒนาหลัก สู ตร สาระการเรี ย นรู้ และสมรรถนะ
(คุรุสภา, 2549 ) ดังนี
สาระความรู้
1. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา
2. ประวัติความเป็ นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
3. วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
4. ทฤษฎีหลักสู ตร
5. การพัฒนาหลักสู ตร
6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชันของหลักสู ตร
7. การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
8. ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสู ตร
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สมรรถนะ
1. สามารถวิเคราะห์หลักสู ตร
2. สามารถปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรได้อย่างหลากหลาย
3. สามารถประเมินหลักสู ตรได้ทงก่
ั อนและหลักการใช้หลักสู ตร
4. สามารถจัดทําหลักสู ตร
แนวคิด ทฤษฎี เกียวกับการพัฒนาหลักสู ตร
1. ความหมายหลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
1.1 ความหมายหลักสู ตร
หลักสู ตร ทีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของหลักสู ตรในลักษณะทีหลากหลายตาม
ความเห็นและมุมมองของแต่ละคน ประมวลทีสําคัญไว้ดงั นี
แคสเวน และแคมป์ เบลล์ (Caswell and Campbell) เซย์เลอร์ และอเล็กซานเดอร์
(Saylor and Alexander) มีความเห็นคล้ายคลึงกับทีฟองซ์และบอสซิ ง (Faunce and Bossing) ได้
นิ ยามว่า หลักสู ตรคือ ประสบการณ์ ทุกอย่างทีเด็กมีโดยไม่คาํ นึ งว่าประสบการณ์ นันได้เกิ ดขึนที
ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ซึงควรจัดในลักษณะทีง่ายแก่การวัดและประเมินผลหรื อหลักสู ตรเป็ น
โครงการให้การศึ กษาเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถและคุ ณลักษณะสอดคล้องกับ
จุดหมายทางการศึกษาเพือพัฒนาทีกําหนดไว้ ซึ งใกล้เคียงกับคํานิ ยาม โอลิวา (Oliva) ทีกล่าวว่า
หลักสู ตรเป็ นแผนหรื อแนวทางของการจัดการศึกษาทังในระบบโรงเรี ยน และนอกระบบโรงเรี ยน
ทีชี แนะให้ผบู้ ริ หารการศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผูท้ ีเกี ยวข้องกับการศึกษาได้พยายามจัดสรร
ประสบการณ์ทงมวลที
ั
หลักสู ตรกําหนดให้แก่ผเู ้ รี ยนหรื อเยาวชนในชาติเพือให้เยาวชนหรื อพลเมือง
ของชาติ ไ ด้รั บ การพัฒ นาตนเอง ทังในด้า นความรู ้ ทัก ษะ และคุ ณ สมบัติ ที พึ ง ประสงค์ต าม
จุดมุ่งหมายของการจัดการการศึกษาชาตินนเอง
ั
แกรนท์ วิกกินส์ และเจย แมคไทค์ (Grant Wiggins and Jay McTighe, 1998 : 139 –
145) ได้กล่าวถึงหลักสู ตรว่าเป็ นพิมพ์เขียวเพือการเรี ยนรู ้ทีเกิดจากการกําหนดมาตรฐานของเนือหา
และมาตรฐานความสามมารถของผูเ้ รี ย น (Content and Performance Standards) เพือนําไปสู่ การ
พัฒนาแผนการเรี ยนการสอนทีได้ผล ดังนัน หลักสู ตรจึงไม่ใช่กรอบกว้างๆ หรื อสรุ ปเนือหา แต่เป็ น
แผนทีชัดเจน พร้ อมหน่ วยการเรี ยนทีกําหนดขันตอน และวิธีการทีชัดเจน ตลอดจน กิ จกรรมและ
การประเมินผลไปสู่ เป้ าหมาย หลักสู ตรทีดีจะต้องเขียนจากมุมมองผูเ้ รี ยน และผลทีพึงประสงค์
หลักสู ตรจะต้องแจ่มชัดว่าผูเ้ รี ยนจะทําอะไรไม่ใช่เพียงแค่กาํ หนดว่าผูส้ อนจะทําอะไร
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โบแชมพ์ (Beauchamp, 1981 : 61-62) ได้กล่าวถึ งความหมายของหลักสู ตรใน
3 สถานะด้วยกัน คื อ 1.ความหมายของหลักสู ต รในขอบเขตของศาสตร์ สาขาหนึ ง ซึ งศึ กษาถึ ง
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร วิธีใช้หลักสู ตร 2. ความหมายของหลักสู ตรในขอบเขตของข้อกําหนด
เกียวกับการเรี ยนการสอนทีเขียนขึนอย่างเป็ นทางการ ซึ งตามความหมายนี หมายถึง เอกสารทีเขียน
ขึนอย่างเป็ นทางการซึ งในเอกสารประกอบด้วยรายละเอี ยด จุ ดมุ่งหมายของ การเรี ยนการสอน
รายละเอีย ดเกี ยวกับเนื อหาสาระและกิ จกรรมการเรี ย นการสอนข้อกําหนดเกี ยวกับการวัด และ
ประเมินผลการเรี ยน รวมทังกําหนดเวลาสําหรับการเรี ยนการสอนด้วย 3. ความหมายของหลักสู ตร
ในขอบเขตของระบบ
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537 : 12) ได้ให้แนวคิดว่า หลักสู ตร คือ มวลประสบการณ์ ทงั
ปวงทีจัดให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ย นรู ้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพสากล มาตรฐานความเป็ นชาติ
ไทยและมาตรฐานทีชุ มชนท้องถิ นต้องการ
จากนิ ยามดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ หลักสู ตร หมายถึง สาระความรู้และวิธีการ
ปฏิ บ ตั ิ ในรู ป แผนงานโครงการ หรื อแผนการเรี ย นรู้ หรื อชุ ดประสบการณ์ เพื อพัฒนาความรู้
ความสามารถ และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีองค์ประกอบหลักสําคัญดังนี หลักการ
จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง กิจกรรมและสื อการเรี ยน และการประเมินผล เพือใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามทีกําหนดไว้
1.2 ความหมายการพัฒนาหลักสู ตร
นัก พัฒนาหลัก สู ต รจะให้ค วามสํา คัญ เกี ยวกับ เป้ าหมาย เนื อหาและวิธี ก ารเรี ย น
การสอนของหลักสู ตร โดยไม่คาํ นึ งถึงผูเ้ รี ยนว่าจะมีความรู ้สึกมีผลกระทบอย่างไร ปกตินกั พัฒนา
หลักสู ตรจะกําหนดจุดมุ่งหมาย ให้เกิดประโยชน์แก่ผูเ้ รี ยน รวมทังเนือหา ตลอดจนกระบวน การ
เรี ยนการสอนก็ตอ้ งเป็ นเรื องของครู ทีจะต้องคิดหามาโดยเฉพาะครู มกั จะคิดเนื อเรื องและวิธีการ
เรี ยนการสอนนัน ว่าผูเ้ รี ยนคิดอย่างไร มีความรู ้สึกอย่างไร และมีความต้องการอะไรแต่ในปั จจุบนั นี
แนวคิดนีได้เปลียนแปลงไปจึงเป็ นหน้าทีของนักพัฒนาหลักสู ตรทีจะต้องหาแนวทาง ในการพัฒนา
หลักสู ตร ให้มีความถูกต้องชัดเจนและเป็ นประโยชน์กบั ผูเ้ รี ยนมากทีสุ ด
กาญจนา คุณารักษ์ (2540 : 334) ให้ความหมายว่า การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง
กระบวนการวางแผนจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนทุกประเภท เพือให้ผูเ้ รี ยนมีการเปลียนแปลง
พฤติกรรมให้ตรงตามจุดประสงค์ทีกําหนดไว้
ทาบา (Taba, 1962 : 454 ) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสู ตร หมายถึง การเปลียนแปลง
และปรับปรุ งหลักสู ตรอันเดิ มให้ได้ผลดี ยิงขึ นในด้านการวางจุ ดมุ่งหมาย การจัดเนื อหาการเรี ยน
การสอน การวัดและประเมินผล เพือบรรลุจุดมุ่งหมายใหม่ทีวางไว้
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เซเลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander, 1974 : 4) ได้ให้ความหมายของ
การพัฒนาหลักสู ตรเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1. การสร้างหลักสู ตร (Curriculum Construction) หมายถึง
การสร้างรายวิชาการจัดการเรี ยนการสอนขึนมาใหม่ โดยไม่มีหลักสู ตรเดิมเป็ นพืนฐานเลย 2. การ
ปรับปรุ งหลักสู ตร (Curriculum Improvement) คือ การดําเนิ นงานจัดทําหลักสู ตรทีมีอยูแ่ ล้วให้มี
ความหมายเหมาะสมมากยิ งขึ นซึ งขันตอนของการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รนี จะมี ก ารดํา เนิ น การ
เช่นเดียวกับการสร้างหลักสู ตรแต่จะแตกต่างกันตรงทีการปรับปรุ งหลักสู ตรจะเน้น เป้ าหมายของ
หลักสู ตรมากกว่า กระบวนการของการจัดทําหลักสู ตรเป็ นการทําหลักสู ตรที มี อยู่แล้วให้ดีหรื อ
สมบูรณ์ยงขึ
ิ นและการสร้างหลักสู ตรขึนมาใหม่ โดยไม่มีหลักสู ตรเดิมเป็ นพืนฐานอยูเ่ ลย
โบแชมป์ (Beauchamp, 1981 : 61-62) กล่าวถึง ความหมายของหลักสู ตรมีอยูด่ ว้ ยกัน
3 สถานะ คือ
1. ความหมายของหลัก สู ตรในขอบเขตของศาสตร์ ส าขาหนึ งซึ งศึ ก ษาถึ ง
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร วิธีการใช้หลักสู ตรและวิธีการประเมินผลหลักสู ตร
2. ความหมายของหลักสู ตรในขอบเขตของข้อกําหนด เกี ยวกับการเรี ยนทีเขียนขึน
อย่างเป็ นทางการ ตามความหมายนี จะหมายถึ ง เอกสารซึ งเขียนขึน อย่างเป็ นทางการในเอกสาร
ประกอบด้วยรายละเอียด จุดมุ่งหมายของการเรี ยนการสอน รายละเอียดเกียวกับเนื อหาสาระและ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ข้อกําหนดเกียวกับการวัดและประเมินผลการเรี ยน รวมทังกําหนดเวลา
สําหรับการเรี ยนการสอนด้วย
3. ความหมายของหลักสู ตรในขอบเขตของระบบการทํางาน ทีเกียวข้องกับหลักสู ตร
หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวกับหลักสู ตร ได้แก่ การจัดบุคลากร กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
กระบวนการใช้หลักสู ตร กระบวนการประเมินผลต่างๆ ทีเกิดขึนเกี ยวกับหลักสู ตรเน้นการมองที
เน้นกระบวนการและผลผลิตจากกระบวนการนันๆ
2. การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒ นาหลัก สู ต ร เป็ นกระบวนการปรั บ ปรุ ง เปลี ยนแปลงตลอดจนการสร้ า ง
หลักสู ตรขึนมาใหม่ สามารถนําไปใช้ได้กบั การพัฒนาหลักสู ตรทุกระดับไม่ว่าจะเป็ นหลักสู ตร
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนหลักสู ตรการฝึ กอบรมทังระยะสันและระยะยาว มี
นัก วิ ช าการที เสนอรู ป แบบการพัฒนาหลัก สู ต รที สํ า คัญ และได้รั บ ความนิ ย มเลื อ กใช้ก ัน อย่า ง
แพร่ หลาย ดังนี
ขันที 1 วิเคราะห์สภาพปั ญ หา ความต้องการและความจําเป็ นต่างๆ ของสังคม
รวมทังศึ ก ษาพัฒ นาการของผูเ้ รี ย น กระบวนการเรี ย นรู ้ เพื อนํา มาเป็ นแนวทางในการกํา หนด
จุดหมาย
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ขันที 2 กําหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยอาศัยข้อมูลจากขันที 1 เป็ นหลัก
จุดมุ่งหมายทีกําหนดนี ควรเป็ นสิ งทีสามารถปฏิ บตั ิได้จริ ง และสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางใน
การเลือกและจัดเนือหาและประสบการณ์การเรี ยน
ขันที 3 คัดเลื อกเนื อหาทีจะนํามาใช้ในการเรี ยนการสอน โดยให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายทีกําหนดให้
ขันที 4 จัดลําดับเนือหาทีคัดเลือกมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความยากง่าย
ขันที 5 คัดเลื อกประสบการณ์ การเรี ยน เน้นให้เป็ นสิ งที มี คุณ ค่า แก่ผูเ้ รี ยน และ
สอดคล้องกับความมุ่งหมายและเนือหาวิชาทีกําหนดไว้
ขันที 6 จัดลําดับประสบการณ์การเรี ยน ตามลําดับก่อนหลัง
ขันที 7 ประเมินผล เป็ นขันตอนทีจะเป็ นเครื องชี ว่า การดําเนิ นการพัฒนาหลักสู ตร
ประสบผลสําเร็ จมากน้อยเพียงใด มีปัญหา ข้อบกพร่ องในขันตอนใดๆ มากน้อยเพียงใด
ขันที 8 ตรวจสอบความคงที และความเหมาะสมในแต่ละขันตอน โดยตังคําถาม
เพือตรวจสอบในลักษณะต่อไปนี เช่น
8.1 เนือหาวิชาทีจัดขึนเกียวข้องกับจุดมุ่งหมายหรื อไม่
8.2 ประสบการณ์การเรี ยนทีจัดขึนมีความเหมาะสมเพียงใด
8.3 ประสบการณ์การเรี ยนช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ ตามจุดมุ่งหมายหรื อไม่
3. รูปแบบการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรนันมีแนวคิดอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การสร้างหลักสู ตรขึนมาใหม่
โดยมีหลักสู ตรเดิมเป็ นพืนฐานอยู่แล้ว และการปรับปรุ งหลักสู ตรทีมีอยู่แล้วให้ดีขึน ความหมาย
ของคําว่า พัฒนาหลักสู ตร จะรวมไปถึ งการผลิ ตเอกสารต่างๆ สําหรับผูเ้ รี ยนด้วย เซเลอร์ และ
อเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander, 1974 : 7) ซึ งระบบการพัฒนาหลักสู ตรนันจะเกียวข้องกับ
การจัดทําหลักสู ตร ได้แก่ การร่ างหรื อการสร้างหลักสู ตร การนําหลักสู ตรไปใช้และการประเมิน
หลักสู ตรซึ งเมื อพิจารณาจากลักษณะของงานที เกี ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตรแล้วจะมี คาํ ที มี
ความหมาย ใกล้เคียงกับการพัฒนาหลักสู ตรก็คือ การออกแบบหลักสู ตร (The Curriculum Design)
ซึงหมายถึง ลักษณะของกระบวนการในการเลื อกองค์ประกอบต่างๆ รวมทังเทคนิ ควิธีการทังหมด
ในการจัดทําหลักสู ตร และการจัดเนื อหาสาระและมวลประสบการณ์ ในหลักสู ตร ที จัดขึนการ
พัฒนาหลักสู ตรนันได้มีนกั การศึกษาหลายท่านได้พฒั นารู ปแบบหลักสู ตรตามแนวคิดทีแตกต่างกัน
ซึงไทเลอร์ (Tyler, 1969 : 16) ได้เสนอหลักการในการพัฒนาหลักสู ตรเพือทําหน้าทีเป็ นเครื องมือที
ทําหน้าทีในการศึกษาหลักสู ตรจะต้องทําหน้ าทีกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษา และตรวจสอบหลักการ
และเหตุผลของผูอ้ ืน และพัฒนาแนวคิดหรื อมโนทัศน์ขององค์ประกอบ และความสัมพันธ์ต่างๆ
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การพัฒนาหลักสู ตรเป็ นกระบวนการวางแผน การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ทุกประเภท
เพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม ตามความมุ่งหมายของจุดประสงค์ทีกําหนดไว้และยัง
ต้องวางแผนประเมินผลให้ทราบชัดว่าการเปลียนแปลงในตัวผูเ้ รี ยนได้บรรลุ ตามความมุ่งหมายและ
จุดประสงค์จริ งหรื อไม่ หลักสู ตรทีดีและเหมาะสมต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอๆ เพือให้ทนั ต่อการ
เปลียนแปลงของกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครองของประเทศ การเตรี ยม
ผูเ้ รี ยนให้รับความเปลียนแปลงใหม่ๆ ของสังคม จึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาหลักสู ตร อยูเ่ สมอและ
การพัฒนาจะมาจากแนวคิดของนักพัฒนาหลักสู ตร แล้วนํามาสังเคราะห์เป็ นรู ปแบบการพัฒนาให้
เข้ากับสิ งทีเราต้องการ มีความเป็ นจริ งและมีความเป็ นไปได้มากทีสุ ด
แนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตรของทาบา (Taba)
ทาบา (Taba ,1962 : 12-13) ได้เสนอแนวคิดลําดับขันตอนในการพัฒนาหลักสู ตร
7 ขันตอนดังนี
ขันที 1 การวิเคราะห์ความต้องการ (Diagnosis of Needs)
ขันที 2 การกําหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of Objectives)
ขันที 3 การเลือกเนือหาสาระ (Selection of Content)
ขันที 4 การจัดเนือหาสาระ (Organization of Content)
ขันที 5 การเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู้ (Selection of Learning Experiences)
ขันที 6 การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ (Organization of Learning Experiences)
ขันที 7 การกําหนดสิ งทีจะประเมินและวิธีการประเมินผล (Determination of What
to Evaluate and of the Ways and Means of Doing it) ดังแผนภาพที 3
วิเคราะห์
ความ
ต้องการ

กําหนด
จุดมุ่งหมาย

เลือก
เนือหา
สาระ

จัด
เนือหา
สาระ

เ ลื อ ก
ประสบ
การณ์

ประเมินผล

แผนภาพที 3 ขันตอนในการพัฒนาหลักสู ตร
ทีมา : Taba, H. (1962). Curriculum development; Theory and practice. New York: Harcourt,
Brace andWorld, 12-13
ทาบา (Taba, 1962) แจกแจงว่าเนื องจากผูเ้ รี ยน มีภูมิหลังแตกต่างกันการศึกษาภูมิหลัง
และการวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยน จึ งเป็ นขันตอนแรกและขันตอนสําคัญในการพัฒนา
หลักสู ตร ทาบาแนะนําให้ผวู้ างแผนหลักสู ตร วิเคราะห์ช่องว่าง จุดบกพร่ อง และความหลากหลาย
ในภูมิหลังของผูเ้ รี ยน เพือใช้สาํ หรับการวางแผนหลักสู ตรให้แก่เขา หลังจากวิเคราะห์ความต้องการ
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ของผูเ้ รี ยนแล้วผูว้ างแผนหลัก สู ตรจะกําหนดจุดมุ่งหมายทีต้องการจะบรรลุให้ชดั เจน แล้วจึงเลือก
เนือหาสาระให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย โดยคํานึงถึงความถูกต้องและความสําคัญของเนื อหาสาระ
ทีเลือก เมือเลือกเนือหาสาระได้แล้วผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรจะต้องตัดสิ นใจว่า จะนําเนื อหานันๆ ไปไว้ใน
ระดับไหน และจะจัดลําดับอย่างไร ทังยังต้องพิจารณาถึ งความต่อเนื อง ความยากง่ายของเนื อหา
และความสามารถของผูเ้ รี ยนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นเครื องมือทีจะทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีกําหนด
ไว้ การเลือกและการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ จึงเป็ นยุทธศาสตร์ สําคัญในการสร้างหลักสู ตร ครู
จะเป็ นผูเ้ ลื อกวิธีการทีจะจัดและกําหนดทิศทางการเรี ยนรู ้ และผสมผสานลําดับขันของการใช้
กิจกรรมให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนแต่ละกลุ่มทีสอน และสุ ดท้ายจะต้องตัดสิ นใจว่าจะประเมินอะไร
ด้วยวิธีการอย่างไร และใช้เครื องมือใด เพือตรวจสอบว่าการจัดหลักสู ตรบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที
กําหนดไว้หรื อไม่
รูปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของ เชย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และ เลวิส (Saylor,Alexander,
and Lewis)
เชย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor, Alexander, and Lewis ,1981 : 30) ได้เสนอ
แนวคิดการพัฒนาหลักสู ตร ดังปรากฏในแผนภาพที 4
x การพิ จ ารณาออกแบบ

x ครู เป็ นผู ้ พิ จ ารณาความ

x ครู พิจารณาขันตอนการประเมินผลเพือตรวจสอบ

โ ด ย นั ก ว า ง แ ผ น
หลักสูตร
x ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ท า ง
การเมืองและสังคมเป็ น
เครื องมื อ ตัด สิ น ใจการ
ออกแบบหลักสูตร

เหมาะสมของการสอน
x การวางแผนหลักสู ตรและ
รวมถึ งการแนะนําแหล่ ง
ของสื อ การจัดการโดยให้
มีความยืดหยุ่นมีอิสระแก่
ครู และนักเรี ยน

ความก้าวหน้าของนักเรี ยน
x กลุ่ มผูว้ างแผนหลักสู ตรร่ วมกัน พิจารณาขันตอน
การประเมินผลหลักสูตร
x ข้อมูล ที ได้จากการประเมิ นผล จะใช้เป็ นพืนฐาน
ประกอบการตัดสิ นใจ เพือวางแผนในอนาคต

แผนภาพที 4 รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของเซย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส
ทีมา : Saylor. J Galen and William, M. Alexander. (1974). Planning curriculum for schools.
New York : Hott, Rinehart and Winston, 30
รูปแบบการพัฒนาหลักสู ตรของ โอลิวา (Oliva)
โอลิวา (Oliva, 1992 : 70-71) ได้กล่าวว่า ก่อนทีจะเลื อกรู ปแบบหรื อออกแบบ
รู ปแบบใหม่ นักพัฒนาหลักสู ตรควรวางโครงร่ างของบรรทัดฐาน หรื อลักษณะเฉพาะทีต้องการ
สําหรับรู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตร โดยทัวไปแล้ว รู ปแบบการพัฒนาหลักสู ตรควรแสดงให้เห็นถึง
สิ งต่อไปนี
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1. องค์ประกอบหลักของกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผน การนําไปใช้และ
การประเมินผล
2. ธรรมเนียมปฏิบตั ิ คือ มี “จุดเริ มต้น” และ “จุดจบ” แต่ไม่จาํ เป็ นต้องตายตัว
3. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสู ตรและการสอน
4. ความแตกต่างระหว่างเป้ าหมายและจุดประสงค์ของหลักสู ตรของการสอน
5. บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
6. รู ปแบบเชิงวงจร มากกว่าเชิงเส้นตรง
7. เส้นทางการตรวจสอบย้อนกลับ
8. ความเป็ นไปได้ทีจะเข้าไปในวงจรทุกจุด
9. ความคงเส้นคงวา และสมเหตุสมผลภายใน
10. มีความเรี ยบง่ายพอทีจะเข้าใจและดําเนินการได้
11. แสดงส่ วนประกอบในรู ปของแผนภาพ หรื อตาราง
4. ประเภทของหลักสู ตร
การแบ่งประเภทหลักสู ตร สามารถจัดแบ่งได้หลายลักษณะ ทาบา (Taba, 1962 : 34)
กล่าวว่า หลักสู ตรแต่ละประเภทมีเป้ าหมายในการพัฒนาผูเ้ รี ยนแตกต่างกัน จึงส่ งผลให้หลักสู ตร
เหล่านี แตกต่างกันในด้านจุ ดเน้นเนื อหาและกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอย่างไรก็ตามหลักสู ตรที
สร้างและพัฒนาขึนโดยทัวไป สามารถแบ่งเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. หลักสู ตรกลางเป็ นหลัก สู ตรแกนจัดให้กบั กลุ่ม ผูเ้ รี ยนขนาดใหญ่ ระดับชาติเป็ น
หลักสู ตรจากส่ วนกลางผูร้ ่ างหลักสู ตรเป็ นตัวแทนจากหน่วยงานหลากหลายและตัวแทนประชาชน
ทีต้องการใช้หลัก สู ตรนันการกําหนดเนื อหากิ จกรรมการเรี ยนการสอนและการประเมิน ผลจะ
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาระดับชาติ
2. หลักสู ตรท้องถิ นเป็ นหลักสู ตรทีมุ่งจัดให้กบั กลุ่มผูเ้ รี ยนในท้องถินผูร้ ่ างหลักสู ตร
เป็ นผูเ้ ชียวชาญ จากหน่วยงานหลากหลาย รวมทังตัวแทนประชาชนในท้องถิน การกําหนด เนื อหา
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนการประเมินผลจะสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการจําเป็ น
ของท้องถิน
3. หลักสู ตรเฉพาะกิ จ เป็ นหลักสู ตรทีมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนเฉพาะในกิ จกรรมใดกิ จกรรม
หนึง เพือแนะแนวทางในการทํางานผูร้ ่ างหลักสู ตรประกอบด้วยผูเ้ ชียวชาญในการสร้างหลักสู ตร
และผู้เ กี ยวข้อ งกับ ปั ญ หาของหน่ ว ยงาน การจัด เนื อหา กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลจะต้องพิจารณาจากสภาพปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยนซึ งต้องการทําการสํารวจ
เน้นการพัฒนาทักษะทีมีลกั ษณะเฉพาะด้าน
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หลักสู ตรทัง 3 ลักษณะดังกล่าวนี สามารถจัดแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1. หลักสู ตรทีเน้นเนื อหาวิชาเป็ นหลักสู ตรทีมุ่งสร้างพืนฐานความรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนการ
ออกแบบหลักสู ตรต้องพิจารณาขอบเขตและการจัดลําดับเนือหาวิชาให้ต่อเนือง
2. หลักสู ตรทีเน้นผูเ้ รี ยน เป็ นหลักสู ตรทีเน้นความต้องการ ความสนใจ สมรรถภาพ
รวมทังประโยชน์ทีเกิดขึนกับผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญการออกแบบหลักสู ตรมีความยืดหยุน่ ได้มากสามารถ
ปรับขยายเนือหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผูเ้ รี ยน สามารถจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนได้อย่างหลากหลาย
3. หลักสู ตรทีเน้นสังคมเป็ นหลักสู ตรทีมีร ากฐานมาจากสังคมเน้นบทบาทหน้าทีของ
มนุษย์ในการเข้าไปร่ วมในสังคมการออกแบบหลักสู ตรจะต้องวิเคราะห์กาํ หนดปั ญหาทีเกิดขึนใน
สังคมมาเป็ นแกนในการกําหนดขอบเขตเนื อหาและวิธีการที จะให้ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ไขปั ญหาที
เกิดขึนนิยมออกแบบเป็ นหลักสู ตรบูรณาการ
การเลื อกใช้ประเภทของหลัก สู ตรต้องขึ นอยู่ก ับ จุ ดมุ่ ง หมายปลายทางของการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับ ประเภทของหลักสู ตรสามารถแบ่งได้ดงั นี
1. ประเภทที ยึด สาขาวิช าเป็ นหลัก ได้แ ก่ หลัก สู ต รเน้นเนื อหาวิช า หลัก สู ต ร
สัมพันธ์วชิ าหลักสู ตรหลอมวิชา หลักสู ตรแกนวิชา
2. หลักสู ตรทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ได้หลักสู ตรทีใช้ผเู้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางหลักสู ตร
ประสบการณ์ หลักสู ตรบูรณาการ
3. หลักสู ตรทียึดเอากระบวนการทางทักษะเป็ นหลักจะเห็นได้ว่าหลักสู ตรแต่ละ
ประเภทมีลกั ษณะแตกต่างกันทางด้านจุดเน้น เนือหาและกิจกรรม การเลือกใช้หลักสู ตรจึงขึนอยูก่ บั
เจตนารมณ์ของผูพ้ ฒั นาหลักสู ตร ว่าต้องการให้ผลของหลักสู ตรมีลกั ษณะอย่างไรโดยในการพัฒนา
หลักสู ตรอาจผสมผสานหลักสู ตรประเภทต่างๆ เข้าด้วยกันแต่ก็จะแสดงให้เห็ นถึ งแนวพืนฐาน
และจุดเน้นของหลักสู ตรประเภทนันๆ
5. การนําหลักสู ตรไปใช้
5.1 ความหมายการนําหลักสู ตรไปใช้
การนําหลักสู ตรไปใช้ซึ งเป็ นขันตอนที นําหลักสู ตรไปสู่ การปฏิ บตั ิ เป็ นงานที มี
ขอบเขตกว้างขวาง ทําให้การให้ความหมายของคําว่า การนําหลักสู ตรไปใช้แตกต่างกันออกไป
นักศึกษาหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นหรื อได้ให้คาํ นิยามของคําว่าการนําหลักสู ตรไปใช้ ดังนี
ธํารง บัวศรี (2542 : 165) กล่าวว่าการนําหลักสู ตรไปใช้ หมายถึง กระบวนการ
เรี ยนการสอนสําหรับสอนเป็ นประจําทุกๆ วัน
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จากความหมายของการนําหลักสู ตรไปใช้ ตามทีนักการศึกษาได้ให้ไว้ขา้ งต้น พอ
สรุ ปได้ว่า การนําหลักสู ตรไปใช้ หมายถึ ง การดําเนิ นงานและกิ จกรรมต่างๆ ในอันทีจะทําให้
หลัก สู ตรที สร้ า งขึ นดําเนิ น ไปสู่ การปฏิ บ ตั ิ เพื อให้บ รรลุ เป้ าหมาย นับ ตังแต่ การเตรี ย มบุ ค ลากร
อาคาร สถานที วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม และการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน แนวคิด
เกียวกับการนําหลักสู ตรไปใช้
5.2 แนวคิดในการนําหลักสู ตรไปใช้
การยอมรั บ ว่า การนํา หลัก สู ต รไปใช้ เป็ นขันตอนหนึ งที สํ า คัญที สุ ด ที จะทํา ให้
หลักสู ตร บังเกิดผลต่อการใช้อย่างแท้จริ งแล้ว การนําหลักสู ตรไปใช้ควรจะเป็ นวิธีการปฏิบตั ิการที
มีหลักเกณฑ์และมีกระบวนการปฏิบตั ิทีมีประสิ ทธิ ภาพ พอทีจะมันใจได้วา่ หลักสู ตรทีได้สร้างขึน
นัน จะมีโอกาสนําไปปฏิบตั ิจริ งๆ อย่างแน่นอน นักการศึกษาต่างก็ให้ทศั นะซึ งเป็ นแนวคิดในการ
นําหลักสู ตรไปใช้ดงั นี
ธํารง บัวศรี (2532 : 165-195) ได้สรุ ปชีให้เห็นปั จจัยทีจะนําไปสู่ ความสําเร็ จของ
การนําหลักสู ตรไปใช้ไว้วา่ ควรคํานึงถึงสิ งใดต่อไปนี
1. โครงการสอน เช่น การจัดระบบหน่วยการเรี ยนการสอน (Unit Organization
of Instruction, Teaching Unit) ประเภทของหน่วยการเรี ยนการสอนมี 2 ประเภท คือ หน่วยรายวิชา
(Subject Matter Unit) และหน่วยประสบการณ์ (Experience Unit)
2. หน่วยวิทยาการ (Resource Unit) เป็ นแหล่งให้ความรู ้แก่ครู เช่น เอกสาร
คู่มือและแนวการปฏิบตั ิต่างๆ
3. องค์ประกอบอืนๆ ทีช่ วยในการสอน เช่ น สถานทีและเครื องมื อเครื องใช้
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน วิธีการสอน วัดผลการศึกษา กิจกรรมร่ วมหลักสู ตร การแนะแนวและการ
จัดและบริ หารโรงเรี ยน เป็ นต้น
โบแชมป์ (Beauchamp, 1981 : 164-169) กล่ าวว่าสิ งแรกที ควรทํา คื อการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน ครู นาํ หลักสู ต รไปใช้มีหน้า ที แปลงหลักสู ตรไปสู่ การสอน โดยใช้
หลักสู ตรเป็ นหลักในการพัฒนากลวิธีการสอน สิ งทีควรคํานึงถึงการนําหลักสู ตรไปใช้ให้ได้เห็นผล
ตามเป้ าหมาย คือ
1. ครู ผสู ้ อนควรมีส่วนร่ วมในการร่ างหลักสู ตร
2. ผูบ้ ริ หารต้องเห็ นความสําคัญและสนับสนุนการดําเนิ นการให้เกิดผลสําเร็ จ
ได้ ผูน้ าํ ทีสําคัญทีจะรับผิดชอบได้ดี คือ ครู ใหญ่
จากแนวความคิดดังกล่าวสรุ ปเป็ นหลักการสําคัญ ในการนําหลักสู ตรไปใช้นัน
ต้องมีองค์ประกอบโดยมี การวางแผนและเตรี ยมการในการนําหลักสู ตรไปใช้ ทังนี บุคลากรผูท้ ีมี
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ส่ วนร่ วมเกียวข้องควรจะได้ศึกษาเป็ นในทํานองเดียวกัน และสอดคล้องต่อเนื องกัน ต้องมีองค์คณะ
บุคคลทังส่ วนกลางและส่ วนท้องถินทีจะต้องทําหน้าทีประสานงานกันเป็ นอย่างดี ในแต่ละขันตอน
ในการนําหลักสู ตรไปใช้ นับแต่การเตรี ยมหลักสู ตรไปใช้ในด้านวิธีการ สื อ การประเมินผล การ
จัดการอบรมผูจ้ ะไปพัฒนาครู การอบรมผูใ้ ช้หลักสู ตรในท้องถิน การนําหลักสู ตรไปใช้ของครู และ
การติดตามประเมินผลการใช้หลักสู ตรของครู ดําเนิ นการอย่างเป็ นระบบเป็ นไปตามขันตอนที
วางแผน และเตรี ย มการไว้ คํา นึ งถึ งปั จจัย สํา คัญ ที จะช่ วยในการนํา หลักสู ตรไปใช้ประสบ
ความสําเร็ จได้ปัจจัยต่างๆ เหล่านันก็คือ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารหลักสู ตรต่างๆ ตลอดจน
สถานทีต่างๆ ทีจะเป็ นแหล่งให้ความรู ้ ประสบการณ์ต่างๆ สิ งเหล่านี จะต้องได้รับการจัดเตรี ยมไว้
เป็ นอย่างดี และพร้อมทีจะให้การสนับสนุนได้เมือได้รับการร้องขอ
ดังนันงานทีเกียวข้องกับกิจกรรมเพือเตรี ยมการใช้หลักสู ตร เช่น การเตรี ยมความ
พร้อมของสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู้ อน ผูเ้ รี ยน งานทีเกียวข้องกับการนําหลักสู ตรไป
ใช้จริ ง เช่น การจัดกิจกรรมการสอน หรื องานทีต้องทําหลังนําหลักสู ตรไปใช้แล้ว เช่น การนิเทศ
และติ ด ตามผลการใช้หลัก สู ต ร ลัก ษณะงานต่ า งๆ นี จะเห็ น ได้ชัดเจนตามขันตอนของการนํา
หลักสู ตรไปใช้
6. ประเมินผลหลักสู ตร
6.1 ความหมายการประเมินหลักสู ตร
ธํารง บัวศรี (2542 : 328) ให้ความหมายการประเมินหลักสู ตรว่า กระบวนการของ
ข้อกําหนด รวบรวมและประมวลข้อมูลทีมีประโยชน์เพือเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ ทีต้องทํา
ต่อเนืองกันตังแต่เริ มวางแผนจัดทําหลักสู ตรต้นแบบ จนกระทังได้หลักสู ตรแม่บททีเสร็ จสมบูรณ์
จนถึงขันนําไปใช้
สตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam, 1971 : 40) ให้ความหมายการประเมินหลักสู ตร คือ
กระบวนการของการกํา หนด รวบรวม และประมวลข้อมู ล ที มี ป ระโยชน์ เพื อเป็ นแนวทางใน
การตัดสิ นใจ
โอลิวา (Oliva, 1992 : 52) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสู ตรไว้วา่ เป็ น
กระบวนการที กระทํา อย่ า งต่ อ เนื องโดยใช้ ข ้อ มู ล ที รวบรวมแล้ว นันในการทํา การตัด สิ น ใจ
ซึงกระทําเพือจุดประสงค์ของการทําให้เกิดเป็ นระบบแบบแผนทีดีขึน
สเตค (Stake, 2000 : 84) ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสู ตรว่า เป็ นการ
บรรยายและการตัดสิ นคุณค่าของหลักสู ตร ซึ งเน้นเรื องการบรรยายสิ งทีจะถูกประเมิ นโดยอาศัย
ผูเ้ ชียวชาญหรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ในการตัดสิ นคุณค่า สเตค (Stake, 2000 : 35) มีแนวคิดว่าในการ
ประเมินหลักสู ตรไม่ควรพิจารณาเฉพาะผลทีเกิดจากการใช้หลักสู ตรเท่านัน แต่จะต้องพิจารณา
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ส่ วนประกอบของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหลายๆ ส่ วน ทังนี เพราะผลสําเร็ จของหลักสู ตร
ไม่ได้ขึนอยู่กบั ว่าผูเ้ รี ยนจะสามารถบรรลุ ถึงจุดประสงค์ทีวางไว้ อาจมาจากหลักสู ตรนันอาจดี อยู่
แล้วก็ได้ ดังนัน ถ้าพิจารณาแต่ผลลัพธ์ของการใช้หลักสู ตรอย่างเดียวจะไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอใน
การทีจะตัดสิ นว่าหลักสู ตรนันดี หรื อไม่ดี และจะมองเห็ นช่ องทางชัดเจน และครอบคลุมในการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
จากความหมายของการประเมินหลักสู ตร ตามทีนักศึกษาได้ให้ไว้ขา้ งต้น พอสรุ ป
ได้วา่ การประเมินหลักสู ตร หมายถึง กระบวนการ ของการกําหนด รวบรวมและประมวลผลข้อมูล
ทีมีประโยชน์เพือเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ เพือพิจารณาทบทวนเกียวกับคุณภาพของหลักสู ตร
โดยใช้ผลจากการวัดในแง่ มุม ต่างๆ มาพิจารณาร่ วมกัน เช่ น เอกสารหลักสู ตร วัสดุ หลัก สู ตร
กระบวนการเรี ยนการสอน ผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ความคิดเห็นของผูใ้ ช้หลักสู ตรและความคิดเห็น
ของผูท้ ีเกียวข้อง
6.2 ประเภทการประเมินหลักสู ตร
การประเมินหลักสู ตรควรดําเนิ นการเป็ นระยะๆ ทังนี เนื องจากข้อบกพร่ อง หรื อ
ข้อผิดพลาดของหลักสู ตร อาจมีสาเหตุมาจากหลายปั จจัยทีต่างกัน และเกิดขึนในระยะเวลาต่างกัน
เช่ น อาจมีสาเหตุจากตอนจัดทํา หรื อยกร่ างหลักสู ตร ทําให้ตวั หลักสู ตรมีคุณภาพไม่ดีหรื อไม่
สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคมทีเปลียนแปลงไป หรื ออาจมีสาเหตุมา
จากตอนนําหลักสู ตรไปใช้ การประเมินหลักสู ตรทีดี จึงต้องตรวจสอบเป็ นระยะเพือลดปั ญหาที
เกิดขึน โดยทัวไปการประเมินหลักสู ตรจะแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที 1 การประเมินหลักสู ตรก่อนนําหลักสู ตรไปใช้ (Project analysis) สามารถทํา
ได้ 2 ลักษณะ คือ
1. ประเมินหลักสู ตรเมือสร้างหลักสู ตรฉบับร่ างเสร็ จแล้ว ก่อนนําหลักสู ตรไปใช้
จริ งควรมีการตรวจสอบคุณภาพของหลักสู ตรฉบับร่ าง และองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสู ตร การ
ประเมิ นหลัก สู ต รในระยะนี ต้อ งอาศัย ความเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญ ทางด้านพัฒ นาหลัก สู ต รด้า น
เนือหาวิชา ด้านการวัดผล
2. ประเมินหลัก สู ตรในขันการทดลองใช้ เพือปรั บ ปรุ ง แก้ไขส่ วนที ขาดตก
บกพร่ องหรื อเป็ นปัญหาให้มีความสมบูรณ์ เพือประสิ ทธิภาพในการใช้ต่อไป
ระยะที 2 การประเมินหลักสู ตรระหว่างการดําเนิ นการใช้หลักสู ตร (Formantive
Evaluation) ในระหว่างทีมีการดําเนิ นการใช้หลักสู ตรทีจัดขึน ควรมีการประเมินเพือตรวจสอบว่า
หลักสู ตรสามารถนําไปใช้ได้ดีเพียงใด หรื อบกพร่ องในจุดไหน จะได้แก้ไขให้เหมาะสม
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ระยะที 3 การประเมินหลักสู ตรหลังการใช้หลัก สู ตร (Summative evaluation)
หลังจากทีมีการใช้หลักสู ตรมาแล้วระยะหนึ ง หรื อครบกระบวนการเรี ยบร้อยแล้ว ควรจะประเมิน
หลักสู ตรทังระบบ ซึ งได้แก่การประเมินองค์ประกอบด้านต่างๆ ของหลักสู ตรทังหมด คือ เอกสาร
หลัก วัสดุ หลักสู ตร บุคลากรทีเกียวข้องกับการใช้หลักสู ตร การบริ หารหลักสู ตร การนิ เทศกํากับ
ติดตาม การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ฯลฯ เพือสรุ ป ผลตัดสิ นว่า หลัก สู ตรที จัดขึ นนันควร
ดําเนินการใช้ต่อไป หรื อควรปรับปรุ งแก้ไขให้ดีขึน หรื อควรยกเลิก (สมหวัง พิธิยานุวฒั น์, 2540 :
72-173)
สิ งทีต้องประเมินในการประเมินหลักสู ตร สามารถแบ่งได้ดงั นี (สมหวัง พิธิยานุ วฒั น์,
2540 : 173)
1. การประเมินเอกสารหลักสู ตรเป็ นการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ของ
หลักสู ตรว่า จุดหมาย จุดประสงค์ โครงสร้าง เนือหาสาระและวิธีการการวัดและประเมินผล มีความ
สอดคล้องเหมาะสม ครอบคลุม และถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสู ตรหรื อไม่ เพียงใด ภาษาทีใช้
สามารถสื อสารให้เข้าใจ และมีความชัดเจนในการนําไปสู่ การปฏิบตั ิหรื อไม่ หลักสู ตรทีสร้ างขึน
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมายหรื อไม่และสามารถสนองความต้องการของสังคมและผูเ้ รี ยนมาก
น้อยเพียงใด การประเมินเอกสารหลักสู ตร มักใช้วิธีการวิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) และ
ใช้วิธีให้ผรู้ ู้ ผูเ้ ชี ยวชาญ หรื อผูท้ ีเกี ยวข้องดําเนิ นการประเมินนอกจากนี ยังสามารถใช้วิธีอืนๆ เช่ น
การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถามโดยกําหนดรายการและระดับทีต้องการประเมิน เป็ นต้น
2. การประเมินการใช้หลักสู ตร เป็ นการตรวจสอบว่าหลักสู ตรสามารถนําไปใช้ได้ดีกบั
สถานการณ์จริ งเพียงใด การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรทําอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
ในการใช้หลัก สู ตร เพือจะได้แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้ดีขึ นประสิ ท ธิ ภาพ วิธี ก ารประเมิ นอาจใช้วิธี
แบบสอบถามให้ผใู้ ช้คือ ครู ผสู้ อน ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง เป็ นต้น ใช้หลักสู ตรทังหมด หรื อ
ประเมิ นเพียงบางส่ วนก็ได้ เช่ น ประเมิ นอาจารย์ หรื อบรรยากาศการเรี ยนการสอนในชันเรี ยน
เป็ นต้น
3. การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสู ตร เป็ นการซึ งประกอบด้วยสัมฤทธิ ผลทางวิชาการ
(Academic Achievement) ได้แก่ ความรู ้ความสามารถในวิชาการต่างๆ ทีเรี ยน และสัมฤทธิ ผลที
ไม่ใช่ทางวิชาการ (Non-Academic Achievement) ได้แก่บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามัคคี
ความซื อสัตย์ เป็ นต้น การประเมินสัมฤทธิ ผลของหลักสู ตรนัน นอกจากจะประเมินผูเ้ รี ยนทีกําลัง
ศึกษาเล่าเรี ยนไปใช้ในการปฏิ บตั ิงานและประสบความสําเร็ จในการทํางานหรื อศึกษาต่อหรื อไม่
โดยติดต่อสอบถามจากผูเ้ รี ยนผูส้ ําเร็ จการศึกษานายจ้างหรื อสถานประกอบการ ซึ งวิธีเก็บข้อมูล
ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์การส่ งแบบสอบถามหลักสู ตรในการประเมินหลักสู ตร หาก
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ประเมินแต่ละส่ วนอาจทําให้มองเห็นภาพรวมไม่ชดั เจน ไม่ถูกต้อง จึงควรมีการประเมินหลักสู ตร
ทังระบบ พร้อมกันไป เพราะการประเมินเอกสารหลักสู ตร การประเมินการใช้หลักสู ตร และการ
ประเมินสัมฤทธิ ผลของหลักสู ตร เป็ นสิ งทีสัมพันธ์เกียวข้องกัน
6.3 รู ปแบบของการประเมินหลักสู ตร
มีนกั การศึกษาเสนอรู ปแบบของการประเมินหลักสู ตรไว้หลายรู ปแบบดังนี
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของสครีเวน (Scriven)
หลักการและแนวคิด
สครี เวน (Scriven, 1967 : 13) ไม่เห็นด้วยกับการประเมินทีคํานึ งถึงแต่จุดประสงค์
ทีตังไว้ก่ อน เพราะจะก่ อให้เกิ ดความลําเอีย ง ในการประเมิ นว่า จะต้องตรวจสอบให้ตรงกับ
จุดประสงค์ให้ได้เท่านัน ซึ งจะทําให้ประเมินในสิ งทีเกิดขึนจริ งไม่ได้ สครี เวน (Scriven) เสนอว่า
ในการประเมิ น นันผูป้ ระเมิ น ควรประเมิ น ผลสิ งที เกิ ด ขึ นจริ ง ๆ และจะสั ง เกตพฤติ ก รรมและ
สภาพการณ์ รวมทังผลต่างๆ ทีได้รับ ผูป้ ระเมินจะมีความเป็ นอิสระในการเก็บข้อมูลทุกชนิดทีมี
ความเกียวข้องกับสิ งทีสังเกตได้ และข้อมูลทีได้จากการสังเกต มักเป็ นข้อมูลในลักษณะเชิ งคุณภาพ
ซึ งอาจได้ข ้อ ค้น พบต่ า งๆ มากมาย นอกเหนื อจากการได้ข ้อ ค้น พบเพี ย งว่า หลัก สู ต รได้บ รรลุ
จุดประสงค์หรื อไม่อย่างไร เช่น อาจได้คาํ ตอบว่าหลักสู ตรทีประเมินนันคุม้ กับการลงทุนหรื อไม่
ฯลฯ
ขันตอนการประเมิน
ขันตอนของรู ปแบบการประเมิน โดยไม่ยึดเป้ าหมาย เป็ นการประเมินผลทีเกิดขึน
จากหลักสู ตร ทังทีคาดหวังไว้และไม่คาดหวังไว้ เป็ นการขยายแนวคิดของ ไทเลอร์ (Tyler) แต่
สครี เวน (Scriven) ก็ไม่ได้แนะนําอะไรเกียวกับวิธีประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสู ตรว่าเป็ น
อย่างไร จึงเน้นแต่เพียงการเสนอรู ปแบบรวมๆ ของการประเมินผลตามทัศนะเท่านัน
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของโพรวัส (Provuss Curriculum Evaluation
Model)
หลักการและแนวคิด
โพรวัส (Provus, 1969 : 16) ได้เสนอแนวคิดเกียวกับการประเมิ นหลักสู ตรที
เรี ย กว่า การประเมิ น ผลความแตกต่ า ง หรื อ การประเมิ น ผลความสอดคล้อ ง (Discrepancy
Evaluation) ซึ งจะประเมินหลักสู ตรใน 5 ส่ วน คือ การออกแบบ ทรัพยากรหรื อสิ งทีเกียวข้องกับ
การเริ มใช้หลักสู ตรกระบวนการ ผลผลิตของหลักสู ตรและค่าใช้จ่ายจริ งหรื อผลตอบแทน
ขันตอนการประเมิน
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แต่ ล ะส่ วนที ล ะขันตอนการประเมิ นผลเหมื อ นกัน คื อแบ่ งการดํา เนิ นการเป็ น
5 ขันตอนดังนี
ขันที 1 กําหนดมาตรฐานของสิ งทีต้องการจะวัด (Standards-S)
ขันที 2 รวบรวมข้อมูลเกียวกับการดําเนินงาน หรื อการปฏิบตั ิจริ งของสิ งทีต้องการ
จะวัด (Performance-P)
ขันที 3 นําข้อมูลทีรวบรวมได้ในขันที 2 มาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทีตังไว้
ในขันที 1 (Compare-C)
ขันที 4 ศึกษาความแตกต่าง หรื อความไม่สอดคล้องระหว่างผลการปฏิบตั ิจริ งกับ
เกณฑ์มาตรฐาน (Discrepancy-D)
ขันที 5 ส่ งผลการประเมินให้ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ีเกี ยวข้อง เพือเป็ นข้อมูล ในการ
ตัดสิ นใจเกี ยวกับหลักสู ตรว่าจะยกเลิ กการใช้หลักสู ตรทีประเมิน หรื อแก้ไขปรับปรุ งการปฏิ บตั ิ
หรื อ เกณฑ์มาตรฐานให้มีคุณภาพดีขึน (Decision Making) ดังภาพที 5
มาตรฐาน
การเปรี ยบเทียบ

การขัดแย้ง

การปฏิบตั ิ

ตัดสิ นใจ

แผนภาพที 5 รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของโพรวัส
ทีมา : Provus, Malcoim.(1971). Diseripancy Evaluation.Berkerley, CA :McCutchan Publishing,16
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของของสเตค (Robert E.Stakes Curriculum
Evaluation Model)
หลักการและแนวคิด
สเตค (Stake,1979) มีแนวคิดในการประเมินหลักสู ตรว่าไม่ควรพิจารณาเฉพาะ
ผลทีเกิดจากหลักสู ตรเท่านันแต่จะพิจารณาส่ วนประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนหลายๆ ส่ วน
ทังนี เพราะผลสําเร็ จของหลักสู ตรไม่ได้ขึ นอยู่ว่า ผูเ้ รี ยนจะสามารถบรรลุ ถึงจุดประสงค์ทีตังไว้
หรื อไม่เท่านัน แต่ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบหลายๆ อย่างเช่น ผูเ้ รี ยนไม่สามารถบรรลุตามจุดประสงค์
ทีวางไว้ อาจมาจากองค์ประกอบด้านเวลา กล่าวคือให้เวลาแก่ผเู ้ รี ยนไม่เพียงพอ หรื อเวลาทีจัดไม่
เหมาะสมทังๆ ทีหลักสู ตรนันอาจจะดี อยู่แล้วก็ได้ ดังนัน ถ้าจะพิจารณาแต่ผลลัพธ์ของการใช้
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หลักสู ตรอย่างเดียว จะไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอในการทีจะตัดสิ นว่าหลักสู ตรนันดีหรื อไม่ดี และจะ
มองไม่เห็นช่องทางทีชัดเจนและครอบคลุมในการปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
ขันตอนการประเมิน
การประเมินหลักสู ตรควรพิจารณา 3 ด้าน คือ
ด้านสิ งทีมาก่อน หมายถึง สิ งต่างๆ ทีเอือให้เกิดผลจากหลักสู ตร และเป็ นสิ งทีมีอยู่
ก่อนการใช้หลักสู ตรอยูแ่ ล้ว ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ บุคลิกและนิ สัยของครู เนื อหาในหลักสู ตร
วัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอน อาคารสถานที การจัดโรงเรี ยนลักษณะชุมชน
ด้านกระบวนการเรี ยนการสอน หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ทีเกิดขึนระหว่างครู กบั
ผู้เ รี ยน ผู ้เ รี ยนกับ ผู ้เ รี ย น ครู ก ับ ผู ้ป กครอง ฯลฯ เป็ นขันของการใช้ห ลัก สู ต ร ประกอบด้ว ย
5 หัวข้อ คือ การสื อสาร การจัดแบ่งเวลา การลําดับเหตุ การณ์ การให้กาํ ลังใจ บรรยากาศของ
สิ งแวดล้อม
ด้านผลผลิต หมายถึง สิ งทีเกิดขึนจากการใช้หลักสู ตร ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ
ผลสัมฤทธิ ของผูเ้ รี ยน ทัศนคติของผูเ้ รี ยน ทักษะของผูเ้ รี ยน ผลทีเกิ ดขึ นกับครู ผลทีเกิ ดขึนกับ
สถาบัน
ก่อนทีผูป้ ระเมินจะประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของทัง 3 ด้าน ผูป้ ระเมินต้องตัง
ผลทีคาดหวังเอาไว้ก่อน แล้วสังเกตหรื อทดสอบผลทีเกิดขึนจริ ง จากนันจึงใช้มาตรฐานซึ งได้แก่
เกณฑ์ต่างๆ ทีผูเ้ ชียวชาญเชือว่าควรจะใช้นาํ ไปสู่ การตัดสิ น
รู ป แบบการประเมิ น หลั ก สู ต รของไทเลอร์ (Ralph W.Tyler Curriculum
Evaluation Model)
หลักการและแนวคิด
ตามแนวคิดของ ไทเลอร์ (Tyler, 1969 : 23) การศึกษา คือ การเปลียนแปลง
พฤติ ก รรม ดั ง นัน การประเมิ น หลัก สู ต รจึ ง เป็ นการตรวจสอบว่ า พฤติ ก รรมของผู้เ รี ยนที
เปลียนแปลงไปเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายทีตังไว้หรื อไม่ โดยการศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบ
ของกระบวนการจัดการศึกษา 3 ส่ วน คือ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา การจัดประสบการณ์ เรี ยนรู้
และสัมฤทธิ ผลของผูเ้ รี ยน ซึ งเชื อว่าจุดมุ่งหมายทีตังไว้อย่างชัดเจน รัดกุม และจําเพาะเจาะจง จะ
เป็ นแนวทางในการประเมินผลในภายหลัง ดังนัน พืนฐานของการจัดหลักสู ตร คือ ผูจ้ ดั ทําหลักสู ตร
จะต้องสามารถวางจุดมุ่งหมายทีชัดเจน ว่าต้องการให้ผเู้ รี ยนเปลี ยนแปลง หรื อมีพฤติกรรมเมือเรี ยน
จบหลักสู ตรแล้วอย่างไร และพยายามจัดประสบการณ์การสอนเพือช่วยให้ผเู ้ รี ยนเปลียนพฤติกรรม
ไปตามทีต้องการ บทบาทของการประเมินหลักสู ตรจึงอยูท่ ีการตรวจสอบว่า หลักสู ตรและการจัด
การเรี ย นการสอนทํา ให้ผูเ้ รี ย นเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมไปตามจุ ดมุ่ ง หมายที กํา หนดไว้ห รื อไม่
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เพียงใด ดังนันการประเมินหลักสู ตรจึงเป็ นส่ วนหนึ งของการเรี ยนการสอน และของการประเมิน
คุณค่าของหลักสู ตรด้วย
ขันตอนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ขันตอนของการเรี ยนการสอนและการประเมินผล สรุ ปเป็ นข้อๆ ได้ดงั นี
ขันตอนที 1 กําหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยเขียนจุดมุ่งหมายให้ชดั เจนและ
บ่งบอกถึงพฤติกรรมทีต้องการให้บรรลุ
ขันตอนที 2 กําหนดเนื อหาหรื อประสบการณ์ ทางการศึกษา ทีจะช่ วยให้ผูเ้ รี ย น
บรรลุตามจุดมุ่งหมายทีกําหนดไว้ และเลือกวิธีการเรี ยนการสอนทีเหมาะสมกับเนือหา
ขันตอนที 3 จัดหา ดัดแปลง หรื อสร้างเครื องมือประเมิน แล้วพัฒนาให้มีคุณภาพ
คือ มีความเป็ นปรนัย มีความเชือมัน และมีความเทียงตรง สามารถนําไปใช้วดั ได้ตามจุดประสงค์
ขันตอนที 4 ทดสอบผลสัมฤทธิ ของหลักสู ตร
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของสตัฟเฟิ ลบีม (Daniel L.Stufflebeams
Curriculum Evaluation Model)
หลักการและแนวคิด
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรของ สตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam , 2000 : 45) เป็ นที
รู้จกั กันแพร่ หลายในชื อ CIPP Model (Context-Input-Process-Product Model) หรื อ The Phi Delta
Kappa Committee Model รู ปแบบนีเป็ นการประเมินข้อมูล 4 ประเภท คือ
ประเภทที 1 การประเมินบริ บท เป็ นการประเมินสภาวะแวดล้อมโดยการวิเ คราะห์
ปั ญหาและความต้องการต่างๆ เพือชี ให้เห็ นว่าควรกําหนดจุ ดมุ่งหมายอย่างไรจึ งจะสนองความ
ต้องการและแก้ปั ญหาที ประสบอยู่ ในกรณี ทีหลัก สู ตรไม่ใช่ อยู่ในขันการวางแผน แต่ ใช้ม า
ระยะหนึ งแล้วต้องการประเมิน การประเมินในกรณี นีจะเป็ นการประเมินในเรื องจุดมุ่งหมายหรื อ
จุดประสงค์ต่างๆ ของหลักสู ตร โครงสร้ างของหลักสู ตร และเนื อหาที มีอยู่ในหลักสู ตร เพือ
ตรวจสอบดูวา่ สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ปั ญหาและความต้องการต่างๆ หรื อไม่อย่างไร
ประเภทที 2 การประเมินปั จจัยตัวป้ อน เป็ นการประเมินปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
การใช้หลักสู ตร ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร ผูเ้ รี ยน อุปกรณ์และสื อการเรี ยนการสอน อาคารสถานที
งบประมาณ ฯลฯ เพือตรวจสอบดูวา่ ปั จจัยตัวป้ อนเหล่านันเป็ นอย่างไร มีผลหรื อมีส่วนช่วยให้การ
ใช้หลักสู ตรในทางปฏิบตั ิบรรลุผลหรื อไม่อย่างไร
ประเภทที 3 การประเมินกระบวนการเป็ นการประเมินหลักสู ตรในขันปฏิบตั ิการ
หรื อ ประเมิ น การใช้ห ลัก สู ต ร เพื อตรวจสอบดู ว่า กิ จ กรรมหรื อ กระบวนการต่ า งๆของการใช้
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หลักสู ตร ในสภาพทีเป็ นจริ งเป็ นอย่างไร มีปัญหาหรื อข้อบกพร่ องหรื อไม่ เช่น เรื องทีเกียวกับ การ
สอนการบริ หาร
ประเภทที 4 การประเมินผลผลิต เป็ นการประเมินทีเกิดขึนจากการใช้หลักสู ตรนัน
โดยตรวจสอบว่า ผูเ้ รี ย นมี คุ ณสมบัติตรงตามจุ ดมุ่งหมายของหลัก สู ตรหรื อไม่เพีย งใด ซึ งอาจ
พิจารณาจากผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน สภาวการณ์ มีง านทํา หรื อการศึ ก ษาต่อ ฯลฯ
รู ปแบบการประเมินหลักสู ตรแบบ CIPP นี เป็ นการประเมิ นหลัก สู ตรทังระบบ ผูป้ ระเมิ นจะ
ประเมินผล ทัง 4 ด้านดังกล่าวข้างต้น แล้วนํามาพิจารณาความสอดคล้องและความสัมพันธ์ กนั
กล่าวคือ ถ้าในจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรต้องการให้ผเู้ รี ยนคิดเป็ นทําเป็ น และแก้ปัญหาเป็ นก็ตอ้ ง
ศึกษาว่าปั จจัยเบืองต้นต่างๆ และกระบวนการเรี ยนการสอน รวมทังกระบวนการบริ หารหลักสู ตร
เอือต่อการทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหาเป็ นหรื อไม่อย่างไร ผลทีเกิดขึนจริ ง
จากการปฏิ บตั ิหรื อสภาพทีเป็ นอยู่สอดคล้องกันหรื อไม่ ซึ งจะทําให้ได้ขอ้ มูลในการตัดสิ นคุณค่า
ของหลักสู ตรได้ รวมทังทราบว่าส่ วนใดใช้ได้ ส่ วนใดมีขอ้ บกพร่ อง เพือจะได้ปรับปรุ งแก้ไขให้มี
คุณภาพดียงขึ
ิ น
รูปแบบการประเมินหลักสู ตรของแฮมมอนด์ (Robert L.Hammonds
Curriculum Evaluation Model)
หลักการและแนวคิด
แฮมมอนด์ (Hammond, 2007 : 57) มีแนวคิดในการประเมินหลักสู ตรโดยมีส่วนที
ยึดจุดประสงค์เป็ นหลักคล้ายส่ วนของไทเลอร์ (Tyler) แต่เขาได้เสนอแนวคิดต่างไป โดยกล่าวว่า
การประเมิ นผลควรจะประเมิ นองค์ประกอบต่ า งๆ ในรู ป ของปฏิ สั มพันธ์ ข องมิ ติต่างๆ ที อยู่ใ น
สภาวะแวดล้อมทางการศึกษา ซึ งประกอบด้วย 3 มิติใหญ่ๆ แต่ละมิติจะประกอบด้วยตัวแปรที
สําคัญๆ หลายตัวแปร ความสําเร็ จของหลักสู ตรขึนอยูก่ บั ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในมิติต่างๆ
เหล่านัน มิติทงั 3 ได้แก่
มิติที 1 ด้านการสอน ประกอบด้วยตัวแปรสําคัญ 4 ประการ คือ 1. การจัดชันเรี ยน
และตารางการสอน เป็ นเรื องของการจัดครู และผูเ้ รี ยนให้พบกัน และดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ซึ งการจัดส่ วนนี ต้องคํานึ งถึงเวลาและสถานที คือการกําหนดช่วงเวลาต้องคํานึงถึงธรรมชาติ
ของผูเ้ รี ยนและลักษณะวิชาว่าควรจัดวิชาใดก่อนหลังในตารางสอน นอกจากนี การแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน
และลักษณะการเลือนชันสู งขึนไป อาจจัดเป็ นระดับชันเรี ยงลําดับตามความยากง่าย หรื อไม่แบ่งขัน
หรื อผสมผสานทัง 2 แบบ 2. เนื อหาวิชา ต้องจัดให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยนและ ชันเรี ยน
แต่ละระดับ 3.วิธีการการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน ควรคํานึงถึงองค์ประกอบ 4 ประการ
คือ การให้ผูเ้ รี ย นมี ส่ วนร่ วมในการทํา กิ จกรรม การให้ข ้อมู ลย้อนกลับ ทันที การให้ผูเ้ รี ย น
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ได้รับประสบการณ์ แห่ งความสําเร็ จ และการแบ่งและจัดลําดับขันตอนการเรี ยนรู้ทีละน้อย 4. สิ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ สถานที อุปกรณ์ เครื องมือและอุปกรณ์พิเศษ ห้องปฏิบตั ิการ วัสดุ
สิ นเปลืองต่างๆ รวมถึงสิ งทีมีผลต่อการใช้หลักสู ตรและการสอนด้านอืนๆ
มิติที 2 ด้านสถาบัน ประกอบด้วยตัวแปรที ควรคํานึงถึง 5 ตัวแปร คือ 1. ผูเ้ รี ยน มี
องค์ประกอบทีต้องคํานึงถึง ได้แก่ อายุ เพศ ระดับชันทีกําลังศึกษา ความสนใจ ผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยน สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต ภูมิหลังทางครอบครัว 2.ครู มีองค์ประกอบทีต้องคํานึ งถึง ได้แก่
อายุ เพศ วุฒิสู ง สุ ด ทางการศึ ก ษา ประสบการณ์ การสอน เงิ นเดื อน กิ จกรรมที ทํา เวลาว่า ง การ
ฝึ กอบรมเพิมเติมเกียวกับการใช้หลักสู ตรในช่ วงเวลา 1-3 ปี ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานด้าน
วิช าการ3.ผูบ้ ริ หาร มี องค์ป ระกอบที ต้องคํา นึ ง ถึ ง ได้แก่ อายุ เพศ วุฒิ สู ง สุ ดทางการศึ ก ษา
ประสบการณ์ ทางการบริ หาร เงิ นเดือน กิจกรรมทีทําเวลาว่าง การฝึ กอบรมเพิมเติมเกี ยวกับการใช้
หลัก สู ต ร ในช่ ว งเวลา1-3 ปี ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านด้า นวิ ช าการ 4.ผู้เ ชี ยวชาญมี
องค์ประกอบที ต้อ งคํา นึ งถึ ง ได้แก่ อายุ เพศ ความเชี ยวชาญเฉพาะด้าน ลักษณะของการให้
คําปรึ กษาและช่วยเหลื อ ลักษณะทางบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน 5.ครอบครัว มี
องค์ป ระกอบที ต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ได้แ ก่ สถานภาพสมรส ขนาดของครอบครั ว รายได้ สถานที อยู่
การศึกษา การเป็ นสมาชิกของสมาคม การโยกย้าย จํานวนลูกทีอยู่โรงเรี ยนนี จํานวนญาติทีอยู่ใน
โรงเรี ยน ชุ มชน มีองค์ประกอบทีต้องคํานึงถึง ได้แก่ สถานภาพชุ มชน จํานวนประชากร การ
กระจายของประชากร ความเชื อ (ค่ า นิ ย ม ประเพณี ศาสนา) ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ สภาพการ
ให้บริ การด้านสุ ขภาพอนามัย การรับนวัตกรรมเทคโนโลยี
มิติที 3 ด้านพฤติกรรม มีองค์ประกอบของพฤติกรรม 3 ด้าน คือ พฤติกรรมด้าน
ความรู้ พฤติกรรมด้านทักษะ และพฤติกรรมด้านเจตคติ
ขันตอนการประเมิน
ขันตอนการประเมินหลักสู ตร เริ มด้วยการประเมินหลักสู ตรทีกําลังดําเนิ นการอยู่
ในปั จจุบนั เพือได้ขอ้ มูลพืนฐานทีจะนําไปสู่ การตัดสิ นใจ แล้วจึงเริ มกําหนดทิศทางและกระบวน
การของการเปลียนหลักสู ตร ขันตอนการประเมินหลักสู ตร มีดงั นี
ขันตอนที 1 กําหนดสิ งทีต้องการประเมิน ควรเริ มต้นทีวิชาใดวิชาหนึ ง และจํากัด
ระดับชันเรี ยน
ขันตอนที 2 กําหนดตัวแปรในมิติการสอนและมิติสถาบันให้ชดั เจน
ขันตอนที 3 กําหนดจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรม โดยระบุถึงพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที
แสดงว่าประสบความสําเร็ จตามจุดประสงค์ทีกําหนด เงือนไขของพฤติกรรมทีเกิดขึน และเกณฑ์
พฤติกรรมทีบอกให้รู้วา่ ผูเ้ รี ยนประสบความสําเร็ จตามจุดประสงค์มากน้อยเพียงใด
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ขันตอนที 4 ประเมินพฤติกรรมทีระบุไว้ในจุดประสงค์ ผลทีได้จากการประเมินจะ
เป็ นตัวกําหนด พิจารณาหลักสู ตรทีดําเนิ นการใช้อยู่เพือตัดสิ น รวมทังการปรับปรุ งเปลียนแปลง
หลักสู ตร
ขันตอนที 5 วิ เ คราะห์ ผ ลภายในองค์ ป ระกอบ และความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ประกอบต่างๆ เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปเกียวกับพฤติกรรมแท้จริ งทีเกิดขึน ซึ งจะเป็ นผลสะท้อนกลับ
ไปสู่ พฤติกรรมทีตังจุดประสงค์ไว้ และเป็ นการตัดสิ นว่าหลักสู ตรนันมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใด
ขันตอนที 6 พิ จ ารณาสิ งที ควรเปลี ยนแปลงปรั บ ปรุ ง แนวคิ ด ในการประเมิ น
หลักสู ตรของ Hammond (2007) เป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์ตวั แปรของมิติดา้ นการสอนและ
มิติดา้ นสถาบัน ซึ งอาจมีผลต่อความสําเร็ จของหลักสู ตรนัน
จากแนวคิ ด เกี ยวกับ การประเมิ น หลั ก สู ต รของนั ก การศึ ก ษาต่ า งๆ ข้า งต้น
นักการศึกษาส่ วนใหญ่มากกว่า ร้อยละ 50 มีความคิดเห็ นเหมือนกันว่า การประเมินหลักสู ตรควร
ดําเนิ นการ 3 ระยะ คือ ระยะที 1.การประเมินเอกสารหลักสู ตรก่อนนําไปใช้ประเมิ น ดังนี
1.1 เหมาะสมกับบริ บทของผูเ้ รี ยน 1.2 สนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคม ระยะที 2.การ
ประเมินการใช้หลักสู ตร โดยประเมินผลผลิต (ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ) ดังนันผูว้ ิจยั ดําเนิ นการ
ประเมินหลักสู ตร ทัง 3 ระยะ ดังกล่าว
การจัดการเรียนรู้ โดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
1. ความหมายของผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
การจัดการเรี ยนรู้ทีเน้นผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุ ด เป็ นความคิดเชิ งปรัชญาทีกําหนดไว้ในมาตรา
22 แห่ งพระราชบัญญัติการแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความหมายเดียวกับการจัดการเรี ยนรู ้ทีการเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง คือ ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นหลักซึ งในความหมายเชิงปรัชญาเกียวกับการจัดการเรี ยนรู้ที
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทีสุ ด มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดงั ต่อไปนี
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2540: 12 อ้างในกรมวิชาการ 2544: 5) กล่าวว่า “การจัดการเรี ยนรู ้ทีถือว่า
ผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุ ด คือ การจัดการเรี ยนรู้โดยให้โอกาสผูเ้ รี ยนได้คน้ พบความรู้ดว้ ยตนเองโดยมีส่วน
ร่ วมในการสร้างผลผลิตทีมีความหมายแก่ตนเอง ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางจึงไม่ใช่วิธีการสอน แต่เป็ น
เทคนิคการจัดการเรี ยนรู ้กบั ผูเ้ รี ยนเป็ นสิ งเดียวกันหรื อมีความสอดคล้องสัมพันธ์กนั อย่างสมดุล”
จากความหมายต่างๆ ทีนักวิธีการและนักการศึกษาไว้สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนการสอน
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง หรื อ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีความหมายเหมือนกัน คือ การเรี ยนรู้เพือ
สนับสนุนสร้างเสริ มให้ผคู้ ิดค้นคว้า ปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความสนใจ ความกระตือรื อร้นด้วยตนเอง
จนพบข้อความรู้ โดยมีครู เป็ นผูแ้ นะนํา จัดกิจกรรม อํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ รี ยน
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2. ทฤษฎีการเรียนรู้
กานเย่ (Gagne,1985 : 65) ได้พฒั นาทฤษฎีการจัดการเรี ยนการสอน โดยมีสาระสําคัญใน
ทฤษฎีไว้ 3 ประการ ดังนี
1. การพิจารณาการเรี ยนรู้ การพิจารณาในรู ปชุ ดของกระบวนการต่างๆ ภายในตัวบุคคล
ซึ งได้แปลงการเร้ าจากสิ งเร้าภายนอกในสิ งแวดล้อมรอบตัวบุคคลให้เป็ นข้อมูลรู ปแบบต่างๆ อีก
มากมาย นําไปสู่ การนําพืนฐานให้มีสภาพเป็ นความจําระยะยาวในที สุ ด ข้อมูลจึงได้กลายเป็ น
ความจําระยะยาวซึงเรี ยกอีกอย่างหนึงว่า ผลการเรี ยนรู ้ช่วยให้บุคคลเกิดความสามารถในการกระทํา
สิ งต่างๆ
2. ความสามารถในการแสดงออกของบุคคล หมายถึง การเรี ยนสามารถจัดหมวดหมู่ได้
หลายวิธี เช่น การจัดโดยการคํานึงถึงการนําไปใช้จริ ง และจัดโดยการคํานึ งถึงทฤษฎีทีเป็ นพืนฐาน
เป็ นต้น สําหรับวัตถุประสงค์เพือประโยชน์ในการจัด การเรี ยนการสอนนัน การเย่ ได้จดั ผลการ
เรี ยนรู้ออกเป็ น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ทักษะทางปั ญญา กลวิธีในการเรี ยนรู้ ภาษา คําพูด เจตคติ
และทักษะการเคลือนไหวความสามารถของมนุษย์ 5 ประเภทซึ งหมายความว่า ประสิ ทธิ ภาพของ
การเรี ยนรู้อนั นําไปสู่ การแสดงออกแต่ละประเภทนีสามารถประเมินด้วยวิธีการทีแตกต่างกันไป
3.การจัดสภาพการเรี ยนการสอนซึ งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ใดๆโดยหลักการจะมีลกั ษณะร่ วม
กันโดยไม่ความสําคัญว่าจะก่อให้เกิ ดผลการเรี ยนรู ้ แบบใด แต่ละวิธีดาํ เนิ นการแต่ละวิธีในสภาพ
การเรี ยนการสอนเพือให้เกิดผลการเรี ยนรู ้แต่ละประเภทนันย่อมมีลกั ษณะเฉพาะและแตกต่างกันไป
การเกิดทักษะทางปัญญาจะต้องอาศัยการวางแผนการจัดสภาพการณ์การเรี ยนการสอนทีแตกต่างไป
จากแผนการจัดสภาพการณ์ การเรี ยนการสอนทีส่ งเสริ มการเรี ยนภาษา คําพูดหรื อ การเรี ยนทักษะ
การเคลือนไหว เป็ นต้น สาระข้อนีเป็ นสาระหลักทีสําคัญทีสุ ด ในทฤษฎีการเรี ยนการสอนทีอธิ บาย
ทังหมด
3. การเรียนรู้โดยการค้ นพบของบรู เนอร์
บรู เนอร์ (Bruner) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ดเป็ นนักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั ซึ งได้ใช้หลัก
พัฒนาการทางปัญญาของมนุษย์มาใช้ในการสร้างทฤษฎีการเรี ยนรู้ บรู เนอร์ ได้ให้ชือการเรี ยนรู้ ของ
ท่านว่า “Discovery Approach” หรื อการเรี ยนรู้โดยการค้นพบ บรู เนอร์ สนใจในกระบวนการเรี ยนรู้
และการศึกษามาก เขาได้เสนอหลักการทีจะนําไปใช้ในการจัดหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน โดย
เขียนหนังสื อเกี ยวกับกระบวนการศึ กษาและทฤษฎี การสอนที ครู และนักเรี ยนจะนําไปเป็ นแนว
ทางการจัดการเรี ยนการสอนและการสร้างหลักสู ตร (สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2541 : 3. อ้างจาก Bruner.
1960,1966,1971. The Relevance of Education) บูรเนอร์ เชื อว่าการเรี ยนรู ้จะเกิดขึนได้ก็ต่อเมือ
ผูเ้ รี ยนได้มีปฏิ สัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม ซึ งจะนําไปสู่ การค้นพบการแก้ปัญหา บรู เนอร์ เรี ยกว่าเป็ น
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การแก้ปัญหาโดยการค้นพบ (Discovery Approach) หรื อนักศึกษาบางท่านนิ ยมเรี ยกว่า การเรี ยนรู้
ด้วยการสื บสวนสอบสวน (Inquiry Learnning) แต่นกั ศึกษาบางท่านก็ได้ให้ความหมายแตกต่างกัน
ของการเรี ยนรู้โดยการค้นพบและการเรี ยนรู้แบบการสื บสวนสอบสวน แตกต่างกันคือการเรี ยนรู้
โดยการค้นพบ ครู เป็ นผูจ้ ดั สิ งแวดล้อมให้ขอ้ มูลต่างๆ เกียวกับสิ งทีนักเรี ยนเรี ยนรู ้และวัตถุประสงค์
ของบทเรี ยนพร้อมคําถาม โดยตังคาดหวังว่านักเรี ยนจะเป็ นค้นพบคําตอบด้วยตนเอง ส่ วนการเรี ยน
แบบการสื บสวนสอบสวน มีวตั ถุประสงค์ทีฝึ กให้นักเรี ยนให้เป็ นผูส้ ามารถชี ว่าปั ญหาคื ออะไร
และจะมีวธิ ี การแก้ปัญหาได้อย่างไร โดยใช้ขอ้ มูลข่าวสารทีอยู่
บรู เนอร์ เชื อว่าการเรี ยนจะเกิดขึ นก็ต่อเมือผูเ้ รี ยนได้ประมวลข้อมูลข่าวสารจากการทีมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมและสํารวจสิ งแวดล้อม และเขาเชื อว่าการรับรู ้ของมนุษย์เป็ นสิ งทีเลือก
หรื อสิ งทีรับขึนกับความใส่ ใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อสิ งนันๆ การเรี ยนรู ้จะเกิดการค้นพบ เนื องจากผูเ้ รี ยน
จะเกิดความอยากรู ้อยากเห็นซึงเป็ นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมสํารวจสภาพแวดล้อม และเกิดการ
เรี ยนโดยการค้นพบขึน แนวความคิดของการเรี ยนรู้โดยการค้นพบคือ
1.การเรี ย นรู ้ เ ป็ นกระบวนการที ผู ้เ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ สิ งแวดล้อ มด้ว ยตนเองการ
เปลียนแปลงเป็ นของการปฏิ สัมพันธ์ นอกจากจะเกิดขึนในตัวของผูเ้ รี ยนแล้วยังมีผลให้เกิด การ
เปลียนในสิ งแวดล้อม
2. ผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีประสบการณ์และพืนฐานความรู ้แตกต่างกัน การเรี ยนรู ้จะเกิ ดขึน
จากการทีผูเ้ รี ยน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ งทีพบใหม่กบั ประสบการณ์และมีความหมายใหม่
3. พัฒนาการทางปั ญญาจะเห็นได้ชดั โดยทีผูเ้ รี ยนสามารถรับสิ งเร้าทีให้เลือกได้หลาย
อย่างพร้อมๆ กัน
3.1 วิธีการเรียนรู้ ใช้ เป็ นเครืองมือในการค้ นพบความรู้
วิธีการทีผูเ้ รี ยนรู ้ ใช้เป็ นเครื องมือในการค้นพบความรู ้ ขึนอยู่กบั พัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ซึ งคล้ายคลึงกับขันพัฒนาการทางปั ญญาของเพียต์ ขันพัฒนาการทีบรู เนอร์ เสนอมี 3 ขัน คือ
1. ขันเอนแอคทีฟ (Enactive Mode) ซึ งเป็ นวิธีทีมีปฎิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมโดย
การสัมผัสจับต้องด้วยมือ เช่น การการผลัก การดึง รวมทังการให้เด็กใช้ปากกากับวัตถุสิงของทีอยู่
รอบๆ ตัวข้อสําคัญทีสุ ดคือการกระทําของเด็กเอง
2. ขันไอคอนนิ ค (Iconic Modc) เมือเด็กสามารถสร้างจินตนาการหรื อมโนภาพ
(Imagerl) ขึนในใจได้ ก็จะสามารถทีจะรู ้ จกั โลกโดยวิธีไอคอนนิ คเด็กวัยนี จะใช้รูปภาพแทนของ
จริ งโดยไม่จาํ เป็ นจะต้องเตะต้องหรื อสัมผัสของจริ ง นอกจากนี เด็กสามารถรู ้จากสิ งของจากภาพ
แม้วา่ จะมีขนาดและสี เปลียนไป
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3. ขันใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Mode) วิธีการนีผูเ้ รี ยนจะใช้ในการเรี ยนรู ้ เมือผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถทีจะเข้าใจในสิ งทีเป็ นนามธรรม หรื อความคิดรวบยอดทีซับซ้อนและเป็ นนามธรรม
จึงสามารถทีจะสร้างสมมติฐาน และพิสูจน์วา่ สมมติฐานถูกหรื อผิดได้ แม้วา่ วิธีการของผูเ้ รี ยนทีใช้
เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้โดยการค้นพบจะมี 3 วิธี และขึนอยูก่ บั วัยของผูเ้ รี ยนก็ตาม แต่ในชีวิต
จริ งไม่ได้หมายความว่า ผูใ้ หญ่จะพ้นจากความคิดขันเอนแอคทีฟหรื อขันไอคอนนิ ค อย่างเด็ดขาด
แต่วา่ ผูใ้ หญ่จะใช้สัญลักษณ์เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้มากขึน การเรี ยนทักษะบางอย่าง เช่น การขับ
รถผูเ้ รี ยนยังจะต้องลงมือทํา และมีประสบการณ์เหมือนขันเอนแอคทีฟจึงจะสามารถกระทําสิ งนัน
ได้อย่างคล่องแคล่ว
สรุ ป ได้ว่า ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ การเรี ย นรู ้ คื อ กระบวนการที ทํา ให้ค นเปลี ยนแปลง
พฤติกรรมความคิด คนสามารถเรี ยนได้จากการได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การ
เรี ยนรู ้ของเด็กและผูใ้ หญ่จะต่างกัน เด็กจะเรี ยนรู้ดว้ ยการเรี ยนในห้อ ง การซักถาม ผูใ้ หญ่มกั เรี ยนรู้
ด้วยประสบการณ์ ทีมีอยู่ แต่การเรี ยนรู ้ จะเกิ ดขึ นจากประสบการณ์ ทีผูส้ อนนําเสนอ โดยการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อน และผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจะเป็ นผูท้ ีสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาทีเอืออํานวยต่อ
การเรี ยนรู ้ทีจะให้เกิดขึนเป็ นรู ปแบบใดก็ได้ เช่น ความเป็ นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรื อความ
ไม่มีระเบียบวินยั สิ งเหล่านีผูส้ อนจะเป็ นผูส้ ร้างเงือนไข และสถานการณ์เรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน ดังนัน
ผูส้ อนจะต้องพิจารณาเลือกรู ปแบบการสอน รวมทังการสร้ างปฏิ สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยั
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิ ด ของนัก วิ ช าการหลายท่ า นทังคนไทยและชาวต่ า งประเทศได้ก ล่ า วถึ ง
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ไว้ดงั ต่อไปนี
กาเย่ (Gagne, 1970 : 47) แนวคิดของ Gagne สรุ ปได้วา่ การจัดลําดับขันของการเรี ยนรู้
ของคนจากขันตําไปขันสู งรวม 4 ขัน ตามลําดับดังนี
1. การเรี ยนรู้ขอ้ เท็จจริ ง (Factual Learning) เมือบุคคลได้เรี ยนรู้ไปแล้วจะแสดง
พฤติกรรมโดยระบุ ชือ วัน เดือน ปี สถานทีและเหตุการณ์ต่างๆ ได้
2. การเรี ยนรู้แนวความคิด หรื อ มโนภาพ (Conceptual Learning) เมือบุคคลได้เรี ยนรู้
ในขันที 1 แล้วจะสามารถบอกความแตกต่างของสิ งต่างๆ ได้
3. การเรี ยนการใช้กฎเกณฑ์ (Principle Learning) เมือบุคคลได้เรี ยนรู้ในข้อที 2 แล้ว
จะเรี ยนรู ้ในขันที 3 คือ การอธิ บายและการแสดงความสัมพันธ์ของแนวความคิด หรื อความคิดรวบ
ยอด (Concept) ได้
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4. การเรี ยนรู ้การแก้ปัญหา (Problem Solving) เมือบุคคลได้เรี ยนรู ้ในขันที 3 แล้วจะ
เรี ยนรู ้ในขัน 4 คือสามารถจะประยุกต์กฎเกณฑ์ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้และสามารถแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้
จากทฤษฎี การเรี ยนรู ้ และแนวความคิดต่างๆ ของนักการศึ กษาเกี ยวกับ กระบวน
การจัดการเรี ยนรู้ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า คือ การวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบมี
ขันตอนด้วยวิธีการสอนทีสามารถสร้างความรู ้ความใจแก่ผเู ้ รี ยน เพือให้เกิดเป็ นความสนใจ การ
รั บรู้ ความจดจํา การแสดงออก และการจูง ใจการดู ตวั อย่างการเลี ยนแบบ การลองทํา การคิ ด
วิเคราะห์ การลงมือทํา จึงจะเกิดการเรี ยนรู ้แล้วสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด
5. หลักการทางจิตวิทยาสํ าหรับการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลางของสมาคมจิตวิทยา
อเมริกนั
คณะกรรมการฝ่ ายกิ จการการศึกษาของสมาคมจิ ตวิทยาอเมริ กนั , 1995) ได้เสนอร่ าง
หลักการทางจิตวิทยาของการเรี ยนรู้แบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง : กรอบการปฏิรูปและการออกแบบ
การจัดการศึกษา หลักการดังกล่าวมีดงั ต่อไปนี
หลักการข้ อที 1 : ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้
การเรี ยนรู ้มีอยูห่ ลากหลายรู ปแบบ-จากนิ สัยการเรี ยนรู้ในทักษะปฏิบตั ิถึงการสร้างองค์
ความรู้ พร้อมกลยุทธ์และทักษะการเรี ยนรู้ทางความคิด และการสร้างนิสัยในการเรี ยนรู้ การเรี ยน
ในหั ว ข้อ ที ซั บ ซ้ อ นในโรงเรี ยนนันจะมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากที สุ ดก็ ต่ อ เมื อ การเรี ยนนั นเป็ น
กระบวนการในการสร้ างความหมายให้กบั ข้อมูลและประสบการณ์ ผูเ้ รี ยนทีประสบความสําเร็ จ
ต้องกระตื อรื อร้ น มี เป้ าหมาย มี วินัย ในตนเองและมีค วามรั บผิดชอบต่ อที เอื อต่ อการเรี ยนรู้ ของ
ตนเอง
หลักการข้ อที 2 : เป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้
ผูเ้ รี ย นที ประสบความสํ า เร็ จ ด้ว ยการสนับ สนุ น และการแนะแนวทางด้ว ยการสอน
สามารถสร้างความหมายทีเป็ นตัวแทนเชือมโยงความรู้ นักเรี ยนต้องมีเป้ าหมายเพือทีจะเรี ยนรู้ และ
เพือสร้ างความรู้ทีเป็ นประโยชน์ และมีกลยุทธ์ในการเรี ยนรู้ตลอดชี วิต นักเรี ยนจะต้องไปให้ถึง
เป้ าหมายที ตนตังไว้ โดยครู ส ามารถช่ วยนักเรี ยนในการตังเป้ าหมายระยะสั นและระยะยาวที มี
ความหมายและเกียวข้องกับการศึกษา
หลักการข้ อที 3 : การสร้ างองค์ ความรู้
ผูเ้ รี ยนทีประสบความสําเร็ จสามารถเชือมโยงข้อมูลใหม่กบั ความรู ้ทีมีอยูด่ ว้ ยแนวทางทีมี
เป้ าหมายอันเป็ นประโยชน์ เพราะผูเ้ รี ยนแต่ละคนมี ประสบการณ์ ทีแตกต่างกันและจิ ตก็เป็ นตัว
เชื อมโยงข้อมูลให้เกิดความหมายขึน นักเรี ยนแต่ละคนจึงต้องจัดระเบียบข้อมูลในแบบของตนเอง
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ครู สามารถช่ วยนักเรี ยนสร้างความเข้าใจถึงความรู ้และทักษะทีสําคัญร่ วมกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม
หากไม่มีการบูรณาการความรู ้ใหม่เข้ากับความเข้าใจทีนักเรี ยนมีอยูแ่ ล้ว ความรู ้ใหม่ก็จะไม่เกิดการ
เชือมโยงและไม่ถูกนํามาประยุกต์กบั สถานการณ์ใหม่ๆ ได้
หลักการข้ อที 4 : การคิดเชิ งกลยุทธ์
ผูเ้ รี ยนทีประสบความสําเร็ จสามารถสร้างและใช้การลําดับความคิดและทักษะการใช้
เหตุผลเพือให้บรรลุ เป้ าหมายการเรี ยนรู้ ที ซับซ้อนได้ ผูเ้ รี ยนทีประสบความสําเร็ จใช้การคิดเชิ ง
กลยุทธ์ในแนวทางการเรี ยนรู ้ การให้เหตุผล การแก้ไขปั ญหา และการสร้างแนวคิด พวกเขาสามารถ
ใช้กลยุทธ์ทีหลากหลายและขยายประสบการณ์ ในเชิ งกลยุทธ์โดยการสะท้อนความคิดและการ
ปรับเปลียนกลยุทธ์ทีใช้ การสังเกตผูอ้ ืน และการเรี ยนในชันเรี ยน
หลักการข้ อที 5 : การพิจารณาเรืองการคิด
กลยุทธ์ในระดับทีสู งขึนสําหรับการพิจารณาเรื องการคิดและการเรี ยนรู ้ เพือเข้าใจและ
ควบคุมการทํางานของจิ ต จะช่วยให้การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์พฒั นาจนเป็ นความ
ชํานาญได้โดยง่ า ย ผูเ้ รี ย นที ประสบความสํา เร็ จ สามารถสะท้อนให้เห็ นถึ ง วิธี ที พวกเขาเรี ย นรู้
ตังเป้ าหมาย เลือกกลยุทธ์การเรี ยนรู ้ ทีเหมาะสม และการตรวจสอบติดตามความคืบหน้า เป้ าหมาย
ของตนเอง และปรับเปลี ยนกลยุทธ์ตามความจําเป็ น ความสามารถเหล่านี สามารถจะพัฒนาขึนได้
ด้วยการเรี ยนการสอน
หลักการข้ อที 6 : บริบทของการเรียนรู้
การเรี ยนรู ้ ได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยแวดล้อม ได้แก่ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และวิธีการ
เรี ยนการสอนครู มีบทบาทสําคัญในเชิ งปฏิสัมพันธ์ต่อทังผูเ้ รี ยนและสภาพแวดล้อมของการเรี ยนรู้
การสอนต้องเหมาะกับระดับหรื อความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน ความสามารถในการเข้าใจ และวิธีการคิด
การดูแลใส่ ใจสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยนก็มีผลกระทบสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเช่นกัน
หลักการข้ อที 7 : อิทธิพลจากแรงบันดาลใจและอารมณ์ในการเรี ยนรู้
การได้รั บ ข้อ มู ล อย่ า งกว้า งขวางและลึ ก ซึ งพร้ อ มกับ การเรี ย นรู ้ แ ละการจดจํา นัน
มีอิทธิพลมาจาก 1. การตระหนักรู้ของตนเองและความเชือเรื องการควบคุมตัวเอง ความเข้าใจและ
ความสามารถ 2. ความชัดเจนในคุณค่าของตนเอง ความสนใจและเป้ าหมาย 3. ความคาดหวังถึ ง
ความสําเร็ จและความล้มเหลวส่ วนบุคคล 4. ความชอบ อารมณ์ และสภาวะทัวไปของจิต และ
5. แรงจูงใจในการเรี ยน ความเชื อ เป้ าหมายความคาดหวังของแต่ละบุคคล สามารถส่ งเสริ มหรื อ
แทรกแซงการเรี ยนรู้ได้ อารมณ์เชิงลบทีรุ นแรง (ความรู ้ สึกว่าไม่มนคง
ั
ความหมกมุ่นอยู่กบั ความ
ล้มเหลว ความอาย และความกลัวการถูกลงโทษ การถูกเยาะเย้ยหรื อกล่าวให้ร้าย) จะเป็ นตัวขัดขวาง
การเรี ยนรู้ทีมีความซับซ้อน
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หลักการข้ อที 8 : แรงจูงใจภายในของการเรียนรู้
แรงจูงใจภายใน ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดในระดับทีสู งขึน จะถูกกระตุน้ โดยงานที
ได้รับมอบหมายทีเกียวข้องกับตัวผูเ้ รี ยน แปลกใหม่ และมีระดับความยากทีเหมาะสม นักเรี ยนต้อง
ได้รับโอกาสในการเลือกสิ งทีเรี ยนให้ตรงกับความสนใจของตน นักเรี ยนจะเกิดความคิดสร้างสรรค์
และลึกซึ งหากได้ทาํ งานทีซับซ้อนเหมือนกับสถานการณ์ในชีวติ จริ ง
หลักการข้ อที 9 : ผลของแรงจูงใจทีมีต่อความพยายาม
การได้ม าซึ งองค์ ค วามรู ้ แ ละทัก ษะที ซั บ ซ้ อ นต้อ งใช้ค วามพยายามเพิ มเติ ม ความ
สมําเสมอและการฝึ กฝนของผูเ้ รี ยน (ภายใต้คาํ แนะนําและการเสนอแนะ) การเรี ยนรู้เรื องทีมีความ
ซับซ้อนจําเป็ นต้องลงทุนทังแรงกายและเวลา หากนักเรี ยนไม่มีแรงจูงใจในการเรี ยน พวกเขาก็จะ
ไม่มีความพยายามหากไม่ถูกบังคับ
หลักการข้ อที 10 : อิทธิพลในเชิ งพัฒนาการต่ อการเรียนรู้
บุ ค คลจะสามารถพัฒ นาทางร่ า งกาย ปั ญ ญา อารมณ์ แ ละสั ง คมซึ งเป็ นผลมาจาก
พันธุ กรรมและสิ งแวดล้อม นักเรี ยนจะเรี ยนได้ดีทีสุ ดถ้าสื อการสอนนันได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม หากเน้นเตรี ยมความพร้อมเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ งมากจนเกินไป เช่น ความพร้อมใน
การอ่าน ก็อาจจะไปขัดขวางพัฒนาการด้านอืนๆ ได้
หลักการข้ อที 11 : อิทธิพลทางสั งคมต่ อการเรียนรู้
การเรี ย นรู ้ นันได้อิ ท ธิ พ ลมาจากการปฏิ สั ม พัน ธ์ ใ นสั ง คมและการสื อสารกับ ผู ้อื น
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนจะดีขึนหากนักเรี ยนได้มีโอกาสทีจะปฏิสัมพันธ์และร่ วมมือกับผูอ้ ืนในการ
ทํางานทีได้รับมอบหมาย สถานการณ์ การเรี ยนทีหลากหลายจะกระตุน้ ให้เกิดความคิดทีไม่ยึดติด
ความสามารถในการเข้าสังคม และพัฒนาการทางศีลธรรม การเรี ยนรู้และการเคารพตนเอง จะ
สู งขึนเมือ ตัวบุคคลมี ความสัมพันธ์แบบเคารพและเอาใจใส่ ซึงกันและกัน และมีผทู้ ีเล็งเห็นถึ ง
ศักยภาพและชื นชมในพรสวรรค์ส่วนบุคคลและยอมรับกันในฐานะปั จเจกบุคคล ความเคารพใน
ตนเองและการเรี ยนต้องได้รับการส่ งเสริ มไปด้วยกัน
หลักการข้ อที 12 : ความแตกต่ างของแต่ ละบุคคลในการเรียนรู้
บุคคลแต่ละคนมีความสามารถทีแตกต่างกัน ความแตกต่างนี เกิ ดจากสภาพแวดล้อม
(สิ งที ได้เรี ย นรู ้ แ ละสื อสารในแต่ล ะวัฒนธรรมของกลุ่ มสั ง คม) และพันธุ กรรม (ซึ งเกิ ดขึ นตาม
ธรรมชาติตามการทํางานของยีนส์) จากการเรี ยนรู้และการปลูกฝังทางสังคม ผูเ้ รี ยนจึงมีวิธีการเรี ยน
ทีชอบและจังหวะในการเรี ยนรู ้ทีแตกต่างกัน แต่ความชอบนี ไม่ได้เป็ นประโยชน์เสมอไปในการที
นักเรี ยนจะบรรลุเป้ าหมาย ครู จะต้องเป็ นผูช้ ่วยนักเรี ยนพิจารณาถึงวิธีเรี ยนรู ้ทีชอบและเพิมเติมหรื อ
ปรับเปลียนตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็เคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วย
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หลักการข้ อที 13 : การเรียนรู้และความหลากหลาย
การเรี ยนรู ้ จะมีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ดก็ต่อเมือมีการพิจารณาถึ งความแตกต่างทางภาษา
วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางสังคมของนักเรี ยน แม้ว่าหลักการเบืองต้นของการเรี ยนรู้ แรงจูงใจ
และ การเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพสามารถจะนํามาประยุกต์ใช้ได้กบั นักเรี ยนทุกคนแต่ภาษา
เชื อชาติ เผ่าพันธุ์ความเชื อ และสถานภาพทางสังคมต่างก็มีผลต่อการเรี ยน เมือผูเ้ รี ยนเล็งเห็นว่า
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้านความสามารถ ภูมิหลัง และวัฒนธรรมมีคุณค่าและได้รับการ
ยอมรับ ผูเ้ รี ยนก็จะเกิดแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
หลักการข้ อที 14 : มาตรฐานและการประเมินผล
การตังมาตรฐานทีสู งและท้าทาย และการประเมินผลทังผูเ้ รี ยนและกระบวนการเรี ยนรู้
ถือเป็ นส่ วนหนึ งในความสําเร็ จในการเรี ยน การประเมินผลจะให้ขอ้ มูลทีสําคัญแก่ทงผู
ั เ้ รี ยนและ
ผูส้ อนในทุก ขันตอนของกระบวนการเรี ยนรู ้ การประเมิ นผลอย่า งต่ อเนื องจะให้ข ้อมูล สํา หรั บ
การพัฒนาไปสู่ เป้ าหมาย หากมีการใช้การประเมินผลตามมาตรฐาน การปฏิบตั ิ และการประเมิน
ตนเองอย่างเหมาะสมก็จะสามารถเป็ นแนวทางในการวางแผนการเรี ยนการสอน สร้ างแรงจูงใจ
และการแก้ไขทีถูกจุดสําหรับการเรี ยนรู ้ได้ การสอนตามหลักการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางนี
จะทํา ให้ม นใจได้
ั
ว่า นัก เรี ย นมี ค วามกระตื อรื อ ร้ นต่ อการแก้ปั ญ หา การฝึ กฝนกลยุท ธ์ ก ารเรี ย น
การตัดสิ นใจ และการค้นพบความคิดสําคัญได้
การจัดการเรี ยนรู้ เพือบรรลุจุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จุดประสงค์ การเรียนรู้ ของบลูม
ในปี ค.ศ. 1956 เบญจมิน บลูม และคณะ (Benjamin Bloom and other 1956) ได้พฒั นา
กรอบทฤษฎี ทีใช้เป็ นเครื องมือการจัดประเภทพฤติกรรมทีเกียวข้องกับการแสดงออกทางปั ญญา
และการคิด อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์การศึกษา เรี ยกว่า Bloom’s taxonomy ซึ งกําหนดไว้ 3
ด้าน คือ ด้านพุทธิ พิสัย (cognitive domain) ด้านจิตพิสัย (affective domain) และด้านทักษะพิสัย
(psychomotor domain) ในการออกแบบหลักสู ตร จัดการเรี ยนรู ้ และการวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ก็
ได้อาศัยกรอบทฤษฎีดงั กล่าวนี ด้านพุทธิ พิสัยถูกนําไปใช้มากทีสุ ด
พุทธิ พิสัย (Cognitive domain) ประกอบด้วยวัตถุ ประสงค์เกี ยวกับการพัฒนาและ
ความสัมพันธ์ของความรู้ อาจรวมถึ งส่ วนสําคัญส่ วนใหญ่ของการศึกษาและวัตถุประสงค์ในการ
ฝึ กอบรม บลูมและคณะยังแบ่งพุทธิ พิสัยออกเป็ น 6 ระดับ แต่ละระดับได้จากกิจกรรมเกียวกับการ
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รับรู้ ตังแต่ระดับตําจนถึงความก้าวหน้า ในระดับสู งขึนไป การจัดระบบตามลําดับขันของพุทธิ พิสัย
ดังนี
ระดับ 1 : ความรู้ความจํา (Knowledge) หมายถึง สามารถจําและเล่ากลับถึงความรู ้ทีได้
เรี ยนมา
ระดับ 2 : ความเข้าใจ (Comprehension) คือ เข้าใจ และอธิบายข้อมูลได้
ระดับ3:นําไปใช้ (การประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ใหม่) การนําไปใช้ (Application)
คือสามารถนําขันตอน ระบบ กฏ ไปใช้ในสถานการณ์เฉพาะ
ระดับ 4 : การวิเคราะห์ (ระบุความสัมพันธ์ และเหตุจูงใจ) การวิเคราะห์ (Analysis) คือ
การแยกส่ ว นต่า งๆ ของเรื องที เป็ นความรู้ หรื อ ข้อมู ล ให้ เห็ น ความสั ม พันธ์ ข องส่ วนหรื อ
องค์ประกอบต่างๆ
ระดับ 5 : การสังเคราะห์ (การเชื อมโยงข้อเท็จจริ งโดยเหตุผลหรื อรู ปแบบใหม่) การ
สังเคราะห์ (Synthesis) คือ การรวบรวมส่ วนต่างๆ เข้าด้วยกันเพือสร้ างสิ งใหม่ ทีครบถ้วนและ
สอดคล้อง
ระดับ 6 : การประเมิน (ใช้เกณฑ์และสถานการณ์เพือวินิจฉัยและการตัดสิ นผล) การ
ประเมินค่า (Evaluation) คือ การตัดสิ นหรื อเปรี ยบเทียบโดยการวิจารณ์ บนพืนฐานของเกณฑ์ทีเป็ น
มาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม Bloom’s Taxonomy มีวิวฒั นาการอย่างต่อเนื องในการจําแนกพฤติกรรม
ย่อย มีการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับบริ บทใหม่ๆ ในฉบับปรับปรุ งของแอนเดอร์ สัน และแครทโฮล
(2001) รายละเอียดดังตาราง 1
ตารางที 1 เปรี ยบเทียบ Bloom’s Taxonomy 1956 และ 2001
New Version (Bloom’s Taxonomy 2001)
Old Version (Bloom’s Taxonomy 1956)
สร้างสรรค์(Creating)
ประเมิน(Evaluation)
การประเมิน(Evaluating)
สังเคราะห์(Synthesis)
การวิเคราะห์(Analysing)
วิเคราะห์(Analysis)
การประยุกต์ใช้Applying
นําไปใช้(Application)
เข้าใจความหมาย(Understanding)
ความเข้าใจ(Comprehension)
ความจํา(Remembering)
ความรู้ (Knowledge)
สรุ ป การเปลี ยนแปลงดัง กล่ า วได้ว่า มี ก ารเปลี ยนแปลงในระดับ คํา ศัพ ท์แ ละระดับ
โครงสร้ าง การเปลียนแปลงในระดับคําศัพท์ จุดประสงค์การศึกษาของหลักสู ตรทีอิงมาตรฐาน
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(standards – based curriculum) จะระบุ ในลักษณะว่า ผูเ้ รี ยนควรรู ้และทําอะไรได้ (เป็ นกริ ยา) ใน
สิ งใด (เป็ นคํานาม) แต่ในปี 1956 บลูม (Bloom) ใช้คาํ นามในการอธิ บายความรู ้ประเภทต่างๆ ต่อมา
ในฉบับ ปรั บ ปรุ ง ปี 2001 พฤติ ก รรมย่อ ยจึ ง ระบุ เ ป็ นกริ ย า และมี ก ารปรั บ เปลี ยนคํา ว่า ความรู้
(knowledge) เป็ นความจํา (remember) ในฉบับปรับปรุ งได้จดั ความรู้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่
ข้อเท็จจริ ง (factual) มโนทัศน์ (concept) กระบวนการ (procedural) และความรู ้ทีเกิดจากตนเอง
(metacognition) ขันพฤติกรรมหลักในกรอบเดิม 2 ขัน คือความเข้าใจ (comprehension) เปลียนเป็ น
เข้าใจความหมาย (understand) และการประเมิน (evaluation) เป็ นสร้างสรรค์ (create)
2. วัตถุประสงค์ ของการเปลียนแปลง คือ
1.กรอบแนวคิดเดิมผูพ้ ฒั นาส่ วนใหญ่เป็ นผูอ้ อกข้อสอบในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย กรอบ
แนวคิดเดิ มจึงให้ตวั อย่างข้อสอบในแต่ละขันของพฤติกรรม แต่ฉบับปรับปรุ งจัดทําเพือให้ครู ผสู ้ อน
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใช้เพือประโยชน์ในการออกแบบรายวิชาวางแผนการสอน และ
การประเมินให้สอดคล้องกันทัง 3 ด้าน
2.ให้ตวั อย่างภาระงานการประเมินทีอธิ บายความหมายของแต่ละพฤติกรรมให้ชดั เจน
มิใช่ใช้ขอ้ สอบเป็ นตัวอธิบายความหมาย
3.ยุติขอ้ ทีเป็ นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ ทีกําหนดว่าผูเ้ รี ยนต้องพัฒนาตามลําดับขันจาก
พืนฐานสะสมขึนไป โดยไม่สามารถก้าวไปสู่ การใช้ความคิดระดับสู งได้ ถ้าไม่ได้ผา่ นขันทีตํากว่า
ถัดไป ซึงแอนเดอร์ สัน และแครทโฮล (Anderson and Krathwohl) เสนอว่าจากการศึกษาสนับสนุน
เฉพาะใน 3 ขันของ บลูม (Bloom) คือ ขันความเข้าใจ ขันการนําไปใช้ และขันการสังเคราะห์ตอ้ ง
สังสมเป็ นลําดับ แต่ทงสองคนก็
ั
ยงั ยืนยันในกรอบแนวคิดทีปรับปรุ งใหม่วา่ ในภาพรวมแล้วจะต้อง
พัฒนาเป็ นลําดับ และใช้คาํ ถามทัง 4 คําถามจุดประกายความคิดของครู ใน การนํากรอบแนวคิดใหม่
นีไปใช้ในห้องเรี ยน คําถามทัง 4 ประกอบด้วย
3.1 คําถามด้านการเรี ยนรู้ : อะไรคือสิ งสําคัญทีผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ภายในเวลาเรี ยน
ทีจํากัดทีจัดในชันเรี ยนและภาคเรี ยน
3.2 คําถามด้านการสอน : เราจะวางแผนและจัดการเรี ยนการสอนอย่างไรทีจะทําให้
ผูเ้ รี ยนจํานวนมากๆ มีผลลัพธ์ของการเรี ยนรู้ในระดับสู ง
3.3 คําถามด้านการประเมิน : เราจะเลือกหรื อออกแบบเครื องมือการประเมินและใช้
วิธีการประเมินอย่างไรทีจะทําให้ได้ขอ้ มูลอย่างถูกต้องว่าผูเ้ รี ยนกําลังเรี ยนรู ้ได้ดีเพียงใด
3.4 คําถามด้านความสอดคล้อง : เราจะเชื อมันได้อย่างไรว่าจุดประสงค์การเรี ยน
การสอนและการประเมินผลมีความสอดคล้องซึ งกันและกัน
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จุดประสงค์การเรี ยนของบลูม (Bloom's Taxonomy) สามารถใช้เป็ นแนวทางการจัดการ
เรี ยนการสอนได้ทงการสอนโดยตรง
ั
(direct instruction) และการเรี ยนรู้การสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
(constructivist learning approach for instruction) โดยทีผลผลิ ตของการเรี ยนการสอน ก็คือความ
เปลี ยนแปลงของผูเ้ รี ยนในด้านพุทธิ พิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย (Bloom and Others,1956;
Krathwohl, Bloom and Masia,1964; Harrow,1972; Beauchamp,1981; Gagne’ and Briggs,
1974) ถ้าหากการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามจุดประสงค์ทีตังไว้แต่แรกแล้วก็แสดงว่าการเรี ยนการ
สอนนันได้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย ผลผลิ ตทีได้จากการเรี ยนการสอนในแต่ละครังยังบอกให้
ทราบถึ งความรู ้ พืนฐานของผูเ้ รี ยนทีจะเรี ยนในเรื องต่อไปอีกด้วย ส่ วนข้อมูลป้ อนกลับก็คือ การ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลหลังจากการเรี ยนการสอนได้ผ่านไปแล้ว ก็วิเคราะห์ ผลผลิ ตที ได้เปรี ยบเทียบกับ
จุดมุ่งหมาย เพือปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้ างองค์ ความรู้ ด้วยตนเอง
1. ทฤษฎีการสร้ างความรู้ (Constructivism Theory)
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism Theory) เป็ นทฤษฎี ทีช่วยให้นกั การศึกษาเกิ ด
ความรู ้ความเข้าใจว่าคนเราเรี ยนรู ้อย่างไร และการเรี ยนรู ้เกิ ดขึนได้อย่างไร ทฤษฎีนีอธิ บายว่าเมือ
บุ ค คล แต่ ล ะคนได้รั บ ประสบการณ์ จะสร้ า งกฎเกณฑ์ แ ละรู ป แบบของการคิ ด และเข้า ใจที
สอดคล้องรับกันได้กบั ประสบการณ์ของตนเอง การเรี ยนรู้จึงเป็ นกระบวนการของการปรับรู ปแบบ
โครงสร้างความรู ้ความคิดให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ในแต่ละบุคคล นักการศึกษานิยมแบ่งทฤษฎี
การสร้างความรู้ออกเป็ น Cognitive Constructivism ของ Piaget และSocial Constructivism ของ
Vygotsky ในการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวการสร้างความรู้ของ Piaget จะหมายถึง การสร้าง
สถานการณ์ที ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดโครงสร้ างความรู ้ความคิดใหม่ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับ
สิ งแวดล้อมรอบตัวจะช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสนําข้อมูลและสารสนเทศทีได้รับนันมาเชื อมโยงกับ
ความรู ้เดิมและประสบการณ์เดิม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันจึงเป็ นกลไกสําคัญทีทําให้เกิดการซึ ม
ซับข้อมูลและสารสนเทศทีได้รับใหม่เข้ากับความรู ้เดิม เพือปรับเปลียนโครงสร้ างความรู ้ความคิด
เดิม เกิ ดเป็ นโครงสร้างความรู ้ความคิดใหม่ขึน ทีเรี ยกว่าผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้เอง ทังนี จะต้อง
คํานึงถึงองค์ประกอบสําคัญทีช่วยให้เกิดการสร้างองค์ความรู ้ คือการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
กับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ผูเ้ รี ยนกับสื อ เป็ นต้น ในการจัดการเรี ยนการสอนเพือสร้างสถานการณ์
ให้ผูเ้ รี ย นมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกัน จึ ง เป็ นสิ งท้า ทายนัก การศึ ก ษาที ต้อ งการปฏิ รู ป การเรี ย นรู้
สถานการณ์ทีนิยมนํามาใช้ คือ การให้นกั เรี ยนแก้ปัญหาซึ งเป็ นสถานการณ์ทีทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดภาวะ
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ไม่สมดุล การพยายามแก้ปัญหาทําให้ผเู ้ รี ยนพยายามค้นคว้า แสวงหาข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องทีจะ
ช่วยคลีคลายปั ญหา หรื อหาคําตอบนันได้ นําไปสู่ การต้องมีปฏิ สัมพันธ์กบั สิ งต่างๆ รอบตัว การ
จัดการศึกษาทีได้รับอิทธิ พลมาจากแนวคิดของ Piaget นี ได้แก่ การเรี ยนรู ้ ดว้ ยการแก้ปัญหา การ
เรี ยนรู้ดว้ ยโครงงาน เป็ นต้น ส่ วน Vygotsky (1978 : 84-91) ให้แนวคิดเกียวกับเขตของการเชื อมสู่
การพัฒนา (Zone of Proximal Development : ZPD) ซึ งเป็ นช่ องว่างระหว่างระดับการพัฒนา
ปั จจุบนั ทีผูเ้ รี ยนเป็ นอยู่จากการเรี ยนรู ้และแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง กับระดับทีผูเ้ รี ยนจะมีศกั ยภาพ
พัฒนาไปถึงได้ ภายใต้การแนะนําของครู หรื อผูม้ ีประสบการณ์ หรื อผูใ้ หญ่ หรื อจากการร่ วมมือกับ
เพือนทีมีความสามารถมากกว่า Vygotsky ให้ความสําคัญกับเครื องมือทางปั ญญาว่าเป็ นสิ งทีช่วยใน
การแก้ปัญหา และเป็ นเครื องมือทีช่วยให้กระทําการใดๆ ได้ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2552: 10-12)
2. แนวคิดทฤษฎีการสร้ างความรู้
ทฤษฎีการสร้างความรู ้นีมีความเชือว่า ผูเ้ รี ยนจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ เมือเขารู ้จกั สิ งนันด้วย
ตนเองอย่างตืนตัว เขาจะต้องจัดกระทํากับข้อมูลใหม่ดว้ ยความรู ้ทีมีอยู่ และถ้าข้อมูลใหม่ไม่มีอะไร
เกี ยวข้องกับความรู ้เดิ ม จะเกิดความขัดแย้งขึ นในใจ และจะต้องหาทางแก้ไข (ชนาธิ ป พรกุล
2554:72) การสร้างความรู้ เป็ นปรัชญาทีพูดถึงความจริ งเกียวกับการสร้างความรู ้ของบุคคล บุคคล
สร้ า งความรู ้ ขึ นมาจากความพยายามที จะตอบสนองและทํา ความเข้า ใจกับ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
ปรากฎการณ์ ต่างๆ ทีเขาพบ ความรู ้นีจะถูกสะสมไว้ในใจจนกลายเป็ นความเชื อหรื อความเข้าใจ
เกียวกับเรื องนันๆ (Saunder, 1992: 136-141) สอดคล้องกับริ ดชาร์ ดสัน (Richardson, 1994 : 1) ที
กล่าวว่า การสร้างความรู ้เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้หรื อการสร้างความหมายของสิ งทีรับรู ้ ทฤษฎีนีเชื อว่า
มนุ ษย์สามารถสร้างความรู ้ เกียวกับสิ งต่างๆ ทีอยูร่ อบตัวได้ดว้ ยตัวเอง เพราะมนุ ษย์มีศกั ยภาพใน
การสร้างความรู้จากประสบการณ์ทีเป็ นจริ ง นอกจากนี วรรณจรี ย ์ มังสิ งห์ (2541: 1-4) กล่าวว่า
การสร้างความรู้เป็ นปรัชญาแขนงญาณวิทยา (Epistemology) ทีอธิ บายว่าความรู ้ ไม่ใช่ ความจริ ง
ความรู้เป็ นเพียงคําอธิ บายทีดีทีสุ ด ในขณะทีฟอสนอต (Fosnot,1996: ix) กล่าวว่า การสร้างความรู้
เป็ นทฤษฎี เกี ยวกับความรู ้และการเรี ยนรู้ ซึ งพยายามที จะอธิ บายว่าความรู ้ คืออะไร และได้มา
อย่างไร โดยอาศัยพืนฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมานุษยวิทยา และยังกล่าวถึงการสร้างความรู้
ของคนๆ หนึ งอาจจะแตกต่างจากอี กคนหนึ งโดยกล่ าวว่า “สิ งที บุคคลหนึ งเรี ยกว่า Cognitive
development constructivism อีกคนหนึ งอาจจะเรี ยกว่า Piagetian constructivism และอีกคนหนึ ง
อาจจะเรี ยกว่า Personal constructivism ในทํานองเดี ยวกัน สิ งทีคนหนึ งเรี ยกว่า Sociocultural
constructivism คนอืนๆ อาจจะเรี ยกว่า Social constructivism หรื อ Contexual constructivism”
(Fosnot, 1993 : 1015)
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จากแนวคิดของนักการศึ กษาข้างต้น พอสรุ ปได้ว่า การสร้ างความรู้ เป็ นทังทฤษฎี ที
เกี ยวกับความรู ้ และการเรี ยนรู ้ของบุคคล และเป็ นแนวความคิดหรื อปรัชญาเกียวกับความรู ้ และ
การเรี ยนรู้ของบุคคลด้วย
จากการศึกษาแนวคิ ดของนัก การศึ กษา และนัก จิ ตวิทยาต่า งๆ เกี ยวกับ ความรู ้ แ ละ
การเรี ยนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ พบว่านักการศึกษามีแนวคิดเกี ยวกับเรื องเหล่านี แตกต่างกัน
ดังเช่น บรู คส์และบรู คส์ (Brooks and Brooks, 1993 : 7) ได้กล่าวถึงความรู ้และการเรี ยนรู ้วา่ ความรู้
เป็ นสิ งชัวคราวทีถูกสร้างขึนโดยอาศัยสื อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่มีความเป็ นปรนัย ส่ วน
การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการกํากับตนเองทีบุคคลใช้เพือแก้ปัญหาทีเกิดจากความขัดแย้งทางความคิด
โดยใช้ประสบการณ์ทีเป็ นรู ปธรรม การสนทนาในขณะทํางาน และการสะท้อนความคิดเห็นให้แก่
กันและกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ กลาเซอร์ สฟิ ลด์ (Glasersfeld , อ้างถึงใน Murphy 1997 : 112)
ทีอธิ บายการเรี ยนรู ้ว่า ไม่เกียวกับสิ งเร้าและการตอบสนอง แต่การเรี ยนรู ้เกิ ดจากการกํากับตนเอง
(self-regulation) และการสร้างมโนทัศน์จากการสะท้อนความคิ ดซึ งกันและกัน นอกจากนี ยังได้
อธิ บ ายความรู ้ และการเรี ยนรู ้ ใ นอี ก มุ มมองหนึ งว่า บุ ค คลสร้ า งความรู ้ โดยอาศัย การรั บรู ้ ผ่า น
ประสาทสัมผัสและการสื อสารในขณะทีตนเองมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม ทําให้มีการปรับเปลียน
หรื อจัดระบบประสบการณ์เดิมของตนเองใหม่ ดังนันความรู ้จึงไม่สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึง
ไปสู่ อีกบุคคลหนึ งได้ ซึ งบุ คคลอาจจะสร้ างความรู ้ จากประสบการณ์ ตรงทีได้รับ จากการลงมือ
ปฏิบตั ิ ด้วยตนเองหรื อจากการติดต่อสื อสารกับบุคคลอืน (Selley, 1999: 3-6)
จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ความรู ้เป็ นสิ งทีบุคคลสร้างขึนได้
ด้วยตนเองโดยอาศัยสื อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม จากการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมรอบตัว
ความรู ้ จึงมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และไม่สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ งไปสู่ อีกบุคคล
หนึ งได้ ส่ วนการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทีเกิดจากการกํากับตนเองและการสะท้อนความคิดซึ งกัน
และกัน เพือสร้างความหมาย หรื อความเข้าใจเกียวกับสิ งทีรับรู ้ใหม่เชื อมโยงกับประสบการณ์เดิม
ของตนเอง ดังนันความหมายหรื อความเข้าใจทีบุคคลแต่ละคนสร้ างขึนจึงอาจจะแตกต่างกันตาม
ประสบการณ์ทีได้รับ
นักการศึกษาหลายท่านได้นาํ แนวคิดเกียวกับการเรี ยนรู ้ตามแนวการสร้างความรู ้มาใช้กนั
อย่างแพร่ หลายโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (Murphy, 1997 : 12-15)
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ งกับ การเรี ย นรู ้ ต ามแนวการสร้ า งความรู ้ พ บว่ า
นักการศึกษานําแนวคิดเกียวกับการเรี ยนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ไปใช้ในความหมาย ดังนี
1. การเรี ยนรู ้ เกียวข้องกับการสร้ างความหมายและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยน
โดยทัวไปนักเรี ยนจะสร้างความหมายจากสิ งทีตนเองรับรู ้ตามประสบการณ์เดิมของตน ความหมาย
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ทีนักเรี ยนสร้ างขึนอาจจะสอดคล้องหรื อไม่สอดคล้องกับความหมายที ผูเ้ ชี ยวชาญในสาขานันๆ
ยอมรับก็ได้ ตามทฤษฎี การสร้ างความรู ้ ถือว่าความหมายทีนักเรี ยนสร้ างขึนนันไม่มีคาํ ตอบทีถูก
หรื อผิด แต่เรี ยกความหมายทีนักเรี ยนสร้างขึนแล้วไม่สอดคล้องกับความหมายทีผูเ้ ชี ยวชาญยอมรับ
ในขณะนันว่า “มโนทัศน์ทีคลาดเคลือน” การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวความคิดนีจึงเน้นให้
นักเรี ยนและบุคคลทีแวดล้อมนักเรี ยนตรวจสอบความหมายทีนักเรี ยนสร้างขึนในขณะทีมีการเรี ยน
การสอน ถ้าพบว่านักเรี ยนมีมโนทัศน์ทีคลาดเคลือน ครู ในฐานะทีเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก
(facilitator) ในการเรี ยนของนักเรี ยนจะต้องจัดกิ จกรรมที ทําให้นักเรี ยนมีโอกาสได้พิจารณาและ
ตรวจสอบ มโนทัศน์ของตนเองอีกครัง ครู อาจจะต้องจัดกิจกรรมในทํานองเดียวกันนี อีกหลายครัง
จึงจะแก้ไขมโนทัศน์ทีคลาดเคลือนของนักเรี ยนได้
2. การเรี ยนรู ้ขึนอยูก่ บั ความรู ้เดิมของนักเรี ยน ออสบอร์ นและวิททรอค (Osborne and
Wittrock, 1983 : 489-508 ) ได้อธิ บายถึงอิทธิ พลของความรู ้เดิมทีมีต่อการเรี ยนรู ้ไว้ สรุ ปได้วา่
การเรี ยนรู ้ไม่ได้ขึนอยูก่ บั บริ บททางสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเท่านัน แต่
การเรี ยนรู้ ยงั ขึนอยู่กบั ความรู ้ เดิ ม แรงจูงใจ ความคิดและอารมณ์ ของนักเรี ยนอีกด้วย เพราะสิ ง
เหล่านี จะมีอิทธิ พลต่อการเลือกรับรู ้สิงเร้า และวิธีการทีนักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งเร้านัน มาร์ ติน
และคณะ (Martin et al.,1994 : 44-45) กล่าวถึงเรื องนีไว้ในทํานองเดียวกันว่า ความรู ้ทีติดมากับตัว
นักเรี ยนจะมีอิทธิ พลต่อการทีนักเรี ยนจะเลื อกเรี ยนอะไร และใช้วิธีการเรี ยนรู ้อย่างไร การจัดการ
เรี ยนการสอนตามแนวคิ ดนี จึงเน้นความสําคัญเกี ยวกับความรู ้ เดิ มของนักเรี ยน ดังที ซาโฮริ ค
(Zahoric, 1995 : 14-22) ได้กล่าวถึงเรื องนีว่าในการจัดการเรี ยนการสอนนันถือเป็ นความรับผิดชอบ
ของครู ทีจะต้องตรวจสอบความรู ้ เดิมของนักเรี ยนก่อนทีจะให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ สิงใหม่ ทังนี เพือที
ผูเ้ รี ยนจะสามารถเชือมต่อข้อมูลใหม่กบั โครงสร้างความรู ้ทีมีอยูเ่ ดิมเพือสร้างความรู ้ทีมีความหมาย
ด้วยวิธีก ารของตนเอง ตามหลัก การของการสร้ างโครงสร้ า งความรู้ ที กล่ าวว่า ผูเ้ รี ย นทีประสบ
ความสําเร็ จสามารถสร้ างความรู ้ โดยการเชื อมโยงข้อมูลใหม่กบั ความรู ้เดิ มได้อย่างมี ความหมาย
(American Psychological Association, 1997)
3. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทีนักเรี ยนแก้ปัญหาหรื อสื บสอบเพือลดความขัดแย้งทาง
ความคิดของตนเอง ดังทีวิลสัน (Wilson, 1996: 59-61) กล่าวถึงการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวนี
สรุ ปได้ว่า ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาตามสภาพทีเป็ นจริ ง โดย
ซอนเดอร์ (Saunder, 1992: 136-141) ได้เสนอแนะแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนไว้ว่า
ควรส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิและทําการสื บสอบด้วยตนเอง เครื องมือสําคัญทีผูเ้ รี ยน
นํามาใช้ในการสื บสอบ คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดระดับสู ง และวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ดังที วรรณทิพา รอดแรงค้า (2541 : 51) ได้แสดงความคิดเห็นเกียวกับเรื องนี ไว้

55
สรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีนีนักเรี ยนจะได้รับประสบการณ์ในการตังสมมติฐาน การทํานาย
การจัดกระทํากับวัสดุ อุปกรณ์ การนําเสนอปั ญหา การแสวงหาคําตอบ การสร้างจินตนาการ
การสื บเสาะหาความรู ้และการคิดประดิษฐ์สิงต่างๆ
4. การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการทางสั งคม นักการศึกษาหลายท่านอธิ บายการเรี ยนรู้ตาม
แนวคิดนีว่าเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กนั ทางสังคม ตัวอย่างเช่น เคอรี (Curry, 2003: 3) กล่าวถึงเรื องนี
ว่า การเรี ยนรู ้เป็ นความร่ วมมือกันระหว่างนักเรี ยนกับครู นักเรี ยนกับนักเรี ยน และนักเรี ยนกับ
บุคคลทีแวดล้อมนักเรี ยน ในการเจรจาต่อรองเกียวกับความหมายทีสร้างขึน ซึ ง ซาเวอร์ รีและดัฟฟี
(Savery and Duffy, 1995 : 1-38) ได้อธิ บายถึงผลทีเกิดจากความร่ วมมือกันทางสังคมไว้ สรุ ปได้วา่
ความรู ้ ไม่สามารถถ่ ายโอนจากบุคคลหนึ งไปสู่ อีกบุคคลหนึ งได้ แต่การแลกเปลี ยนและสะท้อน
ความคิดเห็นให้แก่กนั การให้เหตุผลกับความคิดเห็นของตนเอง หรื อโต้แย้งความคิดเห็นของผูอ้ ืน
ทําให้นกั เรี ยน มีโอกาสได้พิจารณากระบวนการคิดของตน เปรี ยบเทียบกระบวนการคิดของตนเอง
กับของผูอ้ ืนทําให้มีการเจรจาต่อรองเกียวกับการสร้างความหมายของสิ งต่างๆ ซึ งจะช่วยให้นกั เรี ยน
สามารถปรั บ เปลี ยนความเข้าใจของตนเองเกี ยวกับเรื องที เรี ยนได้ สอดคล้องกับ American
Psychological Association (1997) ทีกล่าวถึ ง ปั จจัยหลักของแนวคิ ดการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เกี ยวกับหลักการธรรมชาติของกระบวนการเรี ยนรู ้ จัดเป็ นกระบวนการตามธรรมชาติ ที ผูเ้ รี ย น
แสวงหาเพือบรรลุ เป้ าหมายที มี ความหมายสําหรับตน และความหมายหรื อความเข้าใจที เกิ ดขึน
เป็ นผลจากการกลันกรองของกระบวนการรับรู ้ ความคิด และความรู ้สึกของแต่ละบุคคล รวมทังการ
มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน ซึ งผูเ้ รี ยนมีการควบคุมและการประเมินการคิดของตนเอง หรื อความสามารถ
ของบุคคลทีได้รับการพัฒนา เพือควบคุมกํากับกระบวนการทางปั ญญา หรื อกระบวนการคิด มี
ความตระหนักในงานและสามารถใช้ยทุ ธวิธีในการทํางานจนสําเร็ จอย่างสมบูรณ์
5. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการกํากับตนเองของนักเรี ยน นักการศึกษาเชื อว่าการกํากับ
ตนเองเป็ นองค์ประกอบสําคัญของการเรี ยนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ ดังที เคอรี (Curry, 2003 : 3)
อธิ บ ายการเรี ย นรู ้ ต ามแนวการสร้ า งความรู ้ ไ ว้ว่า ตามทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ นัก เรี ย นจะต้อ ง
รับผิดชอบเกียวกับการเรี ยนรู ้ของตนเองด้วยการทําให้การเรี ยนรู ้นนเป็
ั นการเรี ยนรู ้ทีมีความหมาย
คือ เข้าใจเรื องทีเรี ยนอย่างลึกซึง (Deep understanding) จนสามารถสร้างความหมายของสิ งนันๆ ได้
ด้วยตนเอง รวมทังสามารถนําความรู ้และกระบวนการเรี ยนรู ้ไปใช้ในบริ บทอืนได้ สอดคล้องกับ
เอนนิส (Ennis, 1994 : 124) ซึ งมีความเห็นเกียวกับเรื องนี ว่าเป็ นความรับผิดชอบของนักเรี ยนที
จะต้องทําความเข้าใจมโนทัศน์เฉพาะของเรื องทีเรี ยนว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร เพือให้เกิดการ
เรี ยนรู้ในลักษณะทีเป็ นองค์รวม ในเรื องเดี ยวกันนี เมอร์ ฟี (Murphy, 1997: 118) มีความเห็ น
สอดคล้องกับวิลสัน (Wilson, 1996: 59-61) สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดนี เป็ นกระบวนการที
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นักเรี ยนจะต้องกํากับตนเอง ตังแต่การวางแผนการเรี ยน วิเคราะห์และรับรู้วิธีดาํ เนินงานของตนเอง
แล้วปรับเปลียน แก้ไขงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีวางไว้
จากทีได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปแนวคิดเกียวกับทฤษฎีการสร้างความรู ้ ได้ดงั นี
1. การเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการทีผูเ้ รี ยนสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการ
กํากับตนเอง เพือหาแนวทางลดความขัดแย้งทางความคิดของตนเอง
2. การเรี ยนรู ้ขึนอยูก่ บั การทีผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการทางปั ญญาในการจัดกระทํากับข้อมูล
เพือทําความเข้าใจกับประสบการณ์ใหม่ทีได้รับอย่างมีความหมาย
3. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีบทบาทสําคัญต่อการสร้างความรู ้
3. ทฤษฎีทางจิตวิทยาของการสร้ างความรู้
แนวคิดเกียวกับการสร้างความรู ้จะมีหลายแนวคิดแต่แนวคิดเกียวกับการสร้างความรู ้ของ
บุคคลผ่านกระบวนการทางสังคมได้รับความสนใจและถูกนํามาพัฒนาอย่างแพร่ หลาย (Murphy,
1997: 128) แนวคิดเกียวกับการเรี ยนรู ้นีมีพืนฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาทีสําคัญ 2 ทฤษฎี คือ
ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) และทฤษฎีวฒั นธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี
(Vygotsky)
4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ แนวความคิดของเพียเจต์เป็ นพืนฐาน
สําคัญของการสร้างความรู้ (Cognitive development constructivism) เพียเจต์เชื อว่า การทีบุคคลมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมอย่างต่อเนื องมาตังแต่แรกเกิดจะมีผลทําให้ระดับสติปัญญาของบุคคล
นันพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา เพียเจต์มีแนวคิดเกียวกับพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลว่า เกียวข้องกับ
กระบวนการพืนฐาน 2 กระบวนการ คือ (Driscoll, 1994 : 179; Hamachek, 1995: 150 และสุ รางค์
โค้วตระกูล, 2537: 34)
1. การจัดระบบโครงสร้างความรู้ (Organization) เป็ นกระบวนการทีบุคคลใช้รวบรวม
จัดระบบ เรี ยบเรี ยงประสบการณ์และความคิดของตนเองอย่างอัตโนมัติและต่อเนืองเป็ นขันตอน
2. การปรับขยายโครงสร้างความรู้ (Adaptation) เป็ นกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ งแวดล้อ มที บุ ค คลมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ด้ว ย เพี ย เจต์เ ชื อว่า การปรั บ ตัว ของบุ ค คล ประกอบด้ว ย
กระบวนการทีสําคัญ 2 กระบวนการ คือ
2.1 การดูดซับ (Assimilation) เป็ นกระบวนการทีเกิดขึนเมือบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ งแวดล้อมและตีความข้อมูลทีรับรู ้ใหม่สอดคล้องกับโครงสร้างความรู ้เดิมของตนเอง
2.2 การปรับให้เหมาะ (Accommodation) เป็ นกระบวนการทีเกิดขึนเมือบุคคลมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมและปรับโครงสร้างความรู ้ เดิมของตนเองให้สอดคล้องกับข้อมูลทีรับรู้
ใหม่ซึงขัดแย้งกับความรู ้เดิมนัน
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ในด้านการเรี ยนรู้ของบุคคล เพียเจต์ (Piaget อ้างถึงใน McCown and Roop, 1992 : 4950; Woolfolk, 1993 : 28-29) มีความเชื อว่าการทีบุคคลมีพฒั นาการทางสติปัญญาช้าเร็ วแตกต่าง
กันนัน ขึนอยูก่ บั องค์ประกอบ 4 อย่าง คือ
1. วุฒิภาวะ (Maturation) เพียเจต์เชือว่าการมีพฒั นาการทางร่ างกายอวัยวะรับสัมผัส
และระบบประสาททีมีความพร้อม มีความสําคัญต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคล
2. ประสบการณ์ (Experience) เพียเจต์เชื อว่าการทีบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม
อย่างต่อเนื องตลอดเวลา ทําให้เกิดการสังสมของประสบการณ์ ในบุคคลนันๆ เพียเจต์ได้แบ่ง
ประสบการณ์ของบุคคลออกเป็ น 2 ประเภท คือ ประสบการณ์ทีเนื องมาจากการปฏิสัมพันธ์กบั
สิ งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Physical environment) และประสบการณ์ ทีเกี ยวข้องกับการคิดหา
เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ (Logical - mathematical environment)
3. การถ่ายทอดความรู ้ ทางสังคม (Social transmission) เป็ นประสบการณ์ทีบุคคล
ได้รับและเรี ยนรู ้เมือมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมรอบตัว ทังทีเป็ นสิ งแวดล้อมด้านบุคคลประเพณี
และวัฒนธรรม ฯลฯ เพียเจต์เชื อว่าประสบการณ์ทางสังคมที บุคคลแต่ละคนได้รับจะส่ งผลต่อ
พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลนัน
4. กระบวนการพัฒนาสมดุล (Equilibration) เป็ นกลไกในการปรับโครงสร้างความรู้
ของบุคคลให้อยูใ่ นภาวะสมดุ ล เมือบุคคลเกิดความขัดแย้งทางความคิดบุคคลจะพยายามลดความ
ขั ด แย้ ง ดั ง กล่ า วโดยหาเหตุ ผ ลให้ ก ั บ ความคิ ด ที ขั ด แย้ ง กั น หรื อหาข้ อ มู ล เพิ มเติ ม ฯลฯ
กระบวนการพัฒนาสมดุลจึงเป็ นกระบวนการกํากับตนเอง (Self-regulation) ทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง
และทําให้เกิดภาวะสมดุลระหว่างโครงสร้างความรู ้เดิมกับข้อมูลทีรับรู ้ใหม่
จากแนวคิดของเพียเจต์ดงั กล่าว สะท้อนให้เห็นว่า บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ แตกต่างกัน ดังนันการจัดการเรี ยนการสอนจึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถ
และความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคลด้วย
5. ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมเชิงสั งคมของไวกอตสกี
แนวคิ ดของไวกอตสกี เป็ นพืนฐานสําคัญของการเรี ยนรู ้ ตามแนวการสร้ างความรู ้ ทาง
สังคม (Social constructivism) ไวกอตสกีเชื อว่า องค์ประกอบสําคัญทีมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ของ
บุคคล คือ การสร้างสื อกลาง (Mediation) และการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ทางสังคมและ
วัฒนธรรม ตามแนวคิดของไวกอตสกี บุคคลสามารถสร้างกระบวนการจําสิ งทีตนเองรับรู้ได้ โดย
ใช้สัญลักษณ์หรื อเครื องหมายทีเป็ นข้อตกลงทางสังคมและถูกถ่ายทอดมาทางวัฒนธรรม เช่น ภาษา
กิริยาท่าทาง สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ฯลฯ เป็ นสื อกลาง (Mediator) ให้ระลึกถึงสิ งนันๆ ได้ ซึ ง
ความจําของบุคคลนี จะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกและกระบวนการคิดของเขา เมือรับรู้ สิงเร้าใหม่
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นอกจากนี ไวกอตสกี ยงั ได้ให้แนวคิ ดเกี ยวกับการมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุ คคลกับสิ งแวดล้อม
รอบตัวโดยเฉพาะสิ งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมว่า ช่วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้
ของบุคคล การช่วยเหลือและชีแนะจากผูท้ ีมีความชํานาญมากกว่าจะทําให้บุคคลสามารถแก้ปัญหา
ทีไม่สามารถแก้ดว้ ยตนเองได้ ประสบการณ์จากการแก้ปัญหาดังกล่าวจะทําให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู้
และสามารถแก้ปัญหานันได้โดยลําพังในเวลาต่อมา ซึ งไวกอตสกี เรี ยกการเรี ยนรู ้ลกั ษณะนีว่า
สแกฟโฟล์ดิง (scaffolding) เปรี ยบเสมือนหลัก หรื อ ฐานเชื อมโยง และนําไปสู่ การเรี ยนรู้ในอีก
ั
าเร็ จ (Vygotsky, 1978: 86-87; Gredler, 1997: 239-241)
เรื องหนึง เมือการเรี ยนรู ้นนประสบผลสํ
เมือบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมรอบตัวและรับรู ้สิงเร้าบางอย่าง เขาจะเชื อมโยงสิ ง
ทีรับรู ้นนกั
ั บความรู ้เดิ มทีมีอยู่ พฤติกรรมของบุคคลไม่ได้เกิดจากการรับรู ้สิงเร้าแต่เกิดจากการคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบของบุ คคลนัน การเรี ยนรู ้ ตามแนวคิ ดนี จึงเกิ ดจากการมี ปฏิ สัมพันธ์ ก ับ
สิ งแวดล้อมรอบตัวโดยอาศัยสื อกลางทางสังคมและวัฒนธรรมทีมนุ ษย์สร้างขึน ในด้านการเรี ยนรู้
ของบุคคล ไวกอตสกีได้เสนอแนวคิดเกียวกับการพัฒนาขอบเขตของการเรี ยนรู้ไว้ (Zone of
proximal development) สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนสามารถพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ของตนเอง
ขึนได้ด้ว ยการรั บ คํา ชี แนะ หรื อทํา งานร่ วมกับ ผูท้ ี มี ค วามชํานาญเกี ยวกับเรื องนันๆ มากกว่า
ไวกอตสกีอธิ บายการพัฒนาขอบเขตของการเรี ยนรู ้ว่าเป็ นการลดช่วงห่างระหว่างระดับพัฒนาการ
ทางสติปัญญาทีนักเรี ยน มีอยูใ่ นขณะนัน ซึ งดูได้จากปั ญหาทีนักเรี ยนสามารถแก้ได้ดว้ ยตนเอง กับ
ระดับศักยภาพทางสติปัญญาของนักเรี ยนซึ งดูได้จากปั ญหาทีนักเรี ยนไม่สามารถแก้ได้โดยลําพัง
แต่สามารถแก้ปัญหานันได้ ถ้าได้รับการชี แนะและได้ร่วมงานกับผูใ้ หญ่หรื อเพือนทีมีความชํานาญ
มากกว่า การได้ร่วมงานหรื อได้รับการชี แนะจากผูท้ ีมีความชํานาญมากกว่า ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้และสามารถแก้ปัญหานันได้ดว้ ยตนเองในเวลาต่อมา (Vygotsky, 1978: 86-87; Driscoll,
1994: 224-239)
จากแนวคิดการพัฒนาขอบเขตของการเรี ยนรู ้นี ไวกอตสกีเน้นการพัฒนาความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนโดยการรับคําชี แนะและการร่ วมงานกับผูท้ ีมีความชํานาญเกียวกับเรื อง
นันๆ มากกว่า ซึ งก็คือการให้สแกฟโฟล์ดิง (Scaffolding) แก่ผเู ้ รี ยน และการเรี ยนแบบร่ วมมือร่ วม
ใจ (Collaborative learning) จึงเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญทีนักการศึกษานํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ตามแนวการสร้างความรู้ เรนชอว์ (Renshaw, 1999 : 13) ได้เสนอแนวทางในการนําแนวคิดการ
พัฒนาขอบเขตของการเรี ยนรู้สําหรับครู นาํ ไปใช้ในการเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพไว้ สรุ ปได้
ดังนี
1. สิ งทีผูเ้ รี ยนทําได้ในปัจจุบนั ด้วยความช่วยเหลือและชีแนะจากครู ผูป้ กครองและเพือน
เขาจะทําสิ งเหล่านันได้ดว้ ยตนเองในอนาคต
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2. การเจริ ญเติบโตและการพัฒนาเป็ นการเปลียนแปลงจากการควบคุ มและชี แนะจาก
ภายนอก มาเป็ นการกํากับและชีแนะจากภายในตนเอง
3. การสอนเป็ นกระบวนการทางสังคม ทีเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนคิดใหม่ ทําใหม่และ
สัมผัสกับความรู ้สึกใหม่ๆ
4. ครู ทีมีประสิ ทธิ ภาพจะคํานึ งถึ งขันพัฒนาการต่อไปของนักเรี ยน และจัดการเรี ยน
การสอนทีมุ่งส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนไปถึงขันพัฒนานัน
จากการศึกษาทฤษฎีของเพียเจต์และไวกอตสกี พบว่าทัง 2 ท่านมีมุมมองเกียวกับการ
เรี ยนรู ้แตกต่างกัน คือ เพียเจต์อธิ บายการเรี ยนรู ้ในแง่ของกระบวนการซึ งเกิดขึนภายในตัวของ
บุคคลว่า เมือบุคคลมีปฏิ สัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมแล้วบุคคลจะเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างไร การพัฒนา
กระบวนการทางปั ญญาและความคิดของบุคคลเกิดขึนได้อย่างไร เพียเจต์เน้นให้เห็นถึงความสําคัญ
ของประสบการณ์ ใ หม่ ก ับ ความรู้ เ ดิ ม ที มี อยู่ ขณะที ไวกอตสกี ม องการเรี ย นรู ้ ว่า เกิ ด จาก
การปฏิสัมพันธ์กนั ทางสังคมโดยอาศัยสื อกลางทางวัฒนธรรมทีมนุ ษย์สร้างขึน การช่วยเหลือด้วย
การชีแนะและการทํางานร่ วมกับผูท้ ีมีความชํานาญมากกว่าจะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนได้เพียเจต์และไวกอตสกี มีความเห็นทีคล้ายๆ กันว่าประสบการณ์หรื อความรู้เดิมของ
นักเรี ยนและการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมมีความสําคัญต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรี ยน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงต้องคํานึงถึงความพร้อมและประสบการณ์เดิมของนักเรี ยนเป็ น
สําคัญ
6. ทฤษฎีการสร้ างองค์ ความรู้ ด้วยตนเอง
ทฤษฎีการสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง มาจากคําศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Constructivism ตัว
ทฤษฎีเองไม่มีรายละเอียดเกียวกับวิธีการจัดการเรี ยนการสอน Henrique (1997) ได้ศึกษาทฤษฎีคอนสรัคติ
วิสท์ และตีความทฤษฎีนี โดยพิจารณาจากมุมมองด้านปรัชญา ด้านจิตวิทยา ด้านญาณวิทยาและด้าน การ
เรี ยนการสอนและจําแนกทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ท์ ได้ 4 แนวคิด ได้แก่
1. แนวคิ ดคอนสตรั คติ วิสท์ แบบกระบวนการทางสมองในการประมวลผล (Information
Processing Approach)
2. แนวคิดอินเตอร์เอกทีฟคอนสตรัคติวสิ ท์ (Interactive Constructivist Approach)
3. แนวคิดคอนสตรัคติวสิ ท์ เชิงสังคม (Social Constructivist Approach)
4. แนวคิดเรดิคอลคอนสตรัคติวสิ ท์ (Redical Constructivist Approach)
แนวคิดคอนสตรัคติวิสท์ทงั 4 แนวคิดมีขอ้ ตกลงเบืองต้นทีอยู่ภายใต้ทฤษฎี คอนสตรัคติวิสท์
เหมือนกัน สรุ ปได้ 3 ประการคือ
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1. การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการทีเกิดขึนภายในตัวบุคคล ผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตน
ไม่มีบุคคลใดสามารถเรี ยนรู ้แทนกันได้
2. ความรู ้ ความเข้าใจและความเชือทีมีอยูเ่ ดิมส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้
3. ความขัดแย้งทางความคิดเอืออํานวยให้บุคคลเกิดการเรี ยนรู ้ เพือลดความขัดแย้งทางความคิด
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ท์ แสดงให้เห็นจุดเปลียนทางด้านการศึกษา กล่าวคือ เปลียนจากรู ปแบบ
การศึกษาทีอยู่บนพืนฐานตามทฤษฎี พฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) ซึ งเน้นในเรื องเชาว์ปัญญา (Intelligence)
จุดประสงค์ (Domains of objective) ระดับความรู้ (Level of Knowledge) และการให้แรงเสริ ม (Reinforcement) มา
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาทีเน้นทฤษฎีความรู้ความคิด (Cognitive theory) ซึ งเป็ นพืนฐานสําคัญของ
การเรี ยนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist learning) ทีมีความเชื อทีว่าผูเ้ รี ยนสามารถสร้าง
ความรู้ของตนเอง (Construct their own knowledge) จากการมีปฎิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม (Gagnon and Collay,
2001:1)
ข้อตกลงเกียวกับการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ท์
1. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู้ เมือทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้เกียวกับสัญลักษณ์ หรื อสร้างความหมาย เมือผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิกิจกรรม
3. ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้เกียวกับสังคม เมือต้องการนําความหมายทีตนเองสร้างขึนไป
มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอืน
แกนอนและคอลเลย์ (Gagnon and Collay, 2001 : 2) ได้การออกแบบการเรี ยนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสท์ (Constructivist learning design) ประกอบด้วยสาระสําคัญ 6 เรื องได้แก่ สถานการณ์
(Situation) การจัดกลุ่ม (Grouping) การเชื อมโยง (Bridge) การซักถาม (Questions) การจัดแสดงผลงาน
(Exhibit) และการสะท้อนความรู้สึกในการปฏิบตั ิงาน (Reflection) ในการออกแบบครังนี มุ่งกระตุน้ ให้
ครู ผสู้ อนวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และสะท้อนกระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน (Reflection about
the process of student learning) โดยทีครู จะจัดสถานการณ์เพือให้นกั เรี ยนเลือกอธิ บายกระบวนการในการ
จัดกลุ่ม (Grouping) นักเรี ยนหรื อสื ออุปกรณ์ สําหรับใช้ในการอธิ บายสถานการณ์ พยายามสร้ างความ
เชือมโยง (Bridge) ระหว่างสิ งทีเป็ นความรู ้เดิมของนักเรี ยนกับสิ งทีนักเรี ยนต้องการจะเรี ยนรู้ คุณลักษณะ
ของทฤษฎี คอนสตรัคติวิสท์ มีดงั นี 1) ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ ความเข้าใจในสิ งทีเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง 2)
การเรี ยนรู ้สิงใหม่ขึนกับความรู ้เดิมและความเข้าใจทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั 3) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมมี
ความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ 4) การจัดสิ งแวดล้อม กิจกรรมทีคล้ายคลึงกับชี วิตจริ งทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
อย่างมีความหมาย
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาต่างๆ เกียวกับความรู ้และการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิ ท์ มีรายละเอียดดังนี
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บรู คส์และบรู คส์ (Brooks and Brooks ,1993 : 7) กล่าวสรุ ปได้วา่ ความรู ้เป็ นสิ งชัวคราวทีถูก
สร้างขึนโดยอาศัยสื อกลางทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่มีความเป็ นปรนัย ส่ วนการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการ
กํากับตนเองทีบุคคลใช้เพือแก้ปัญหาทีเกิดจากความขัดแย้งทางความคิด โดยใช้ประสบการณ์ทีเป็ นรู ปธรรม
การสนทนาในขณะทํางานและการสะท้อนความคิดเห็นให้แก่กนั และกัน
ซาโฮริ ค (Zahoric, 1995 :11-12) อธิ บายสรุ ปได้วา่ ความรู้ไม่ใช่สิงทีอยูภ่ ายนอกตัวของบุคคล
ความรู ้ถูกสร้างขึนในขณะทีบุคคลพยายามให้ความหมายกับประสบการณ์ของตนเอง ความรู้ เป็ นข้อสรุ ป
อย่างสมเหตุสมผลจากข้อมูลทีมีอยูใ่ นขณะนัน ส่ วนการเรี ยนรู ้ ซาโฮริ คมองว่าเป็ นกระบวนการทีไม่หยุดนิ ง
การที บุ คคลได้รับประสบการณ์ ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ทําให้ความรู้ ของบุคคลเปลี ยนแปลงไป การ
เปลียนแปลงความรู้ ของบุคคลเกิดจากกระบวนการทีสําคัญ 2 อย่าง คือ กระบวนการดูดซับ (Assimilation)
และการปรับให้เหมาะสม (Accommodation) กระบวนการดูดซับเกิดขึน เมือสิ งทีบุคคลรับความรู ้ใหม่ทีมี
โครงสร้างสอดคล้องกับโครงสร้างความรู ้เดิมทีมีอยู่ กระบวนการปรับให้เหมาะสมเกิดขึน เมือสิ งที
บุคคลรั บความรู ้ ใหม่มีโครงสร้ างแตกต่ างจากโครงสร้ างความรู ้ เดิ มที มี อยู่ ทํา ให้มีการปรับ เปลี ยน
โครงสร้างความรู ้เดิมให้เหมาะสมกับโครงสร้างความรู ้ทีรับเข้ามาใหม่
เซลเลย์ (Selley, 1999 :3-6) อธิบายสรุ ปได้วา่ การสร้างความรู ้เป็ นกระบวนการทีเกิดขึนภายในตัว
บุคคลจากการตีความซึ งได้รับจากการลงมื อปฏิ บตั ิ ดว้ ยตนเองหรื อจากการติดต่อสื อสารกับบุคคลอืนจาก
แนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่า ความรู ้เป็ นสิ งทีมีอยูใ่ นตัวบุคคลบุคคลสร้ างความรู้
หรื อความหมายของสิ งทีรับรู ้ขึนมาด้วยตนเอง โดยอาศัยสื อกลางทางสังคมและวัฒนธรรมในขณะทีมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมรอบตัว ความรู้จึงมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลาทังนี ขึนอยูก่ บั ประสบการณ์ที
แต่ละคนได้รับ ส่ วนการเรี ยนรู ้นนเป็
ั นกระบวนการทีบุคคลสร้ างความหมายหรื อความเข้าใจเกียวสิ งทีรับรู้
ใหม่และแตกต่างจากสิ งทีเคยรับรู ้มาก่อน ดังนันความหมายหรื อความเข้าใจทีบุคคลแต่ละคนสร้างขึน
อาจแตกต่างกันตามประสบการณ์ ภาษาและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน การตรวจสอบตลอดจน
การประนี ประนอมและความแตกต่ างกันเกี ยวกับ ความหมายที สร้ า งขึ นจะช่ วยให้บุคคลสามารถ
ติดต่อและสื อสารกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แนวคิดการเรียนรู้ตามกรอบทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ท์
1. การเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ท์
นักการศึกษานําแนวคิดตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ท์ไปใช้เกียวกับการเรี ยนรู ้ ดังนี
1. การเรี ยนรู ้ เกี ยวข้องกับการสร้ างความหมายและตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยน
โดยทัวไปนักเรี ยนจะสร้างความหมายจากสิ งทีตนเองรับรู ้ตามประสบการณ์ เดิ มของตน ความหมายที
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นักเรี ยนสร้างขึน อาจจะสอดคล้องหรื อไม่สอดคล้องกับความหมายทีผูเ้ ชียวชาญในสาขานันๆ ยอมรับก็ได้
ตามแนวคิ ดคอนสตรั คติ วิสท์ถื อว่าความหมายที นักเรี ยนสร้ างขึ นนันไม่มี ค าํ ตอบที ถู กหรื อผิด แต่ เรี ยก
ความหมายที นักเรี ยนสร้ างขึ นแล้วไม่สอดคล้องกับความหมายที ผูเ้ ชี ยวชาญยอมรับในขณะนันว่า
มโนทัศน์ทีคลาดเคลือน การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวความคิดนีจึงเน้นให้นกั เรี ยนและบุคคลทีแวดล้อม
นักเรี ยนตรวจสอบความหมายทีนักเรี ยนสร้างขึนในขณะทีมีการเรี ยนการสอนหากพบว่านักเรี ยนมีมโนทัศน์
ทีคลาดเคลือน ครู ในฐานะทีเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (facilitator) ในการเรี ยนของนักเรี ยนจะต้องจัด
กิจกรรมทีทําให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้พิจารณาและตรวจสอบมโนทัศน์ของตนเองอีกครัง โดยครู อาจจะต้อง
จัดกิจกรรม ในทํานองเดียวกันนี อีกหลายครังจึงจะแก้ไขมโนทัศน์ทีคลาดเคลื อนของนักเรี ยนได้ ซึ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของออสบอร์ นและวิททรอค (Osborne And Wittrock , 1983 : 489-508) สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนต้อง
รั บ ผิดชอบในการตรวจสอบความรู ้ ที ตนเองสร้ างขึ นว่าสอดคล้องหรื อคลาดเคลื อนจากความรู้
ทีผูเ้ ชียวชาญในสาขานันๆ หรื อไม่
2. การเรี ยนรู ้ขึนอยูก่ บั ความรู ้เดิมของนักเรี ยน ออสบอร์ นและวิททรอค (Osborne and Wittrock
1983 :489-508) อธิ บายถึงอิทธิ พลของความรู ้เดิมทีมีต่อการเรี ยนรู ้สามารถสรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู้
ไม่ได้ขึนอยูก่ บั บริ บททางสังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพเท่านัน แต่การเรี ยนรู ้ยงั ขึนอยูก่ บั
ความรู้เดิม แรงจูงใจ ความคิดและอารมณ์ของนักเรี ยนอีกด้วย เพราะสิ งเหล่านีจะมีอิทธิ พลต่อการเลือกรับรู้
สิ งเร้าและวิธีการทีนักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งเร้านัน มาร์ ตินและคณะ (Matin et al, 1994 : 44- 45) กล่าวถึง
เรื องนีไว้ในทํานองเดียวกันว่า ความรู ้ ทีติดมากับตัวนักเรี ยนจะมีอิทธิ พลต่อการทีนักเรี ยนจะเลือกเรี ยน
อะไรและใช้วธิ ี การเรี ยนรู ้อย่างไร การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดนีจึงเน้นความสําคัญเกียวกับ
ความรู้เดิมของนักเรี ยน ดังที ซาโฮริ ค (Zahoric, 1995 :14-22) กล่าวถึงเรื องนี ไว้วา่ ในการจัดการเรี ยนการ
สอนนันถื อเป็ นความรั บผิดชอบของครู ทีจะต้องตรวจสอบความรู ้ เดิ มของนักเรี ยนก่ อนทีจะให้นักเรี ยน
เรี ยนรู ้สิงใหม่
3. การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการทีนักเรี ยนแก้ปัญหาหรื อสื บสอบเพิมเติมเพือลดความขัดแย้ง
ทางความคิดของตนเอง นักการศึกษาหลายท่านอธิ บายถึ งการเรี ยนรู ้ในมุมมองนี เช่น วิลสันและโคล
(Wilson and Cole , 1991 : 59-61) กล่าวถึง การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดนี ว่า ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาตามสภาพทีเป็ นจริ ง ส่ วนซอนเดอร์ (Sauanders, 1992 :136141) เสนอแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนไว้วา่ ควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิและทําการสื บ
สอบด้วยตนเอง เครื องมือสําคัญทีบุคคลนํามาใช้ในการสื บสอบคือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะการคิดระดับสู ง วิธีการทางวิทยาศาสตร์
4. การเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการทางสังคม นักการศึกษาหลายท่านอธิ บายการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดนีว่า
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กนั ทางสังคม ซึงซาเวอร์รีและดัฟฟี (Savery and Duffy ,1995 :1-38) อธิบายถึงผล
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ทีเกิดจากความร่ วมมือกันทางสังคมไว้วา่ ความรู ้ไม่สามารถถ่ายโอนจากบุคคลหนึ งไปสู่ อีกบุคคลหนึ งได้ แต่
การแลกเปลี ยนและสะท้อนความคิ ดเห็นให้แก่กนั และการให้เหตุ ผลกับความคิ ดเห็ นของตนเองหรื อ
โต้แย้งความคิดเห็นของผูอ้ ืน ทําให้นกั เรี ยนมีโอกาสได้พิจารณากระบวนการคิดของตนเปรี ยบเทียบ
กับกระบวนการคิดของผูอ้ ืน ทําให้มีการเจรจาต่อรองเกียวกับการสร้างความหมายของสิ งต่างๆ ซึ งจะช่วย
ให้นกั เรี ยนสามารถปรับเปลียนความเข้าใจของตนเองเกียวกับเรื องทีเรี ยนได้
5. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการกํากับตนเองของนักเรี ยน นักการศึกษาเชื อว่าการกํากับตนเอง
เป็ นองค์ประกอบสําคัญของการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ ดังที เคอรี (Curry, 2540 :
68) อธิ บายไว้วา่ แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์นนนั
ั กเรี ยนจะต้องรับผิดชอบเกียวกับการเรี ยนรู ้ของ
ตนเอง ด้วยการทําให้การเรี ยนรู ้ นนเป็
ั นการเรี ยนรู ้ ทีมีความหมาย คือ เข้าใจเรื องทีเรี ยนอย่างลึกซึ ง (Deep
understanding) จนสามารถสร้ างความหมายของสิ งนันๆ ได้ด้วยตนเองรวมทังสามารถนําความรู ้ และ
กระบวนการเรี ยนรู้ไปใช้ในบริ บทอืนได้
เมอร์ ฟี (Murphy, 1997 : 34-38) และวิลสันและโคล (Wilson and Cole, 1991 : 59-61) มี
ความเห็นสอดคล้องกันว่า การเรี ยนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ เป็ นกระบวนการทีนักเรี ยน
จะต้องกํากับตนเอง ตังแต่การวางแผนการเรี ยนรู ้ วิเคราะห์ รับรู้วิธีดาํ เนินงานของตนเองปรับเปลียน
และแก้ไขงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที วางไว้จากทีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปแนวคิดเกี ยวกับ
การเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ท์ได้ดงั นี
1. นักเรี ยนเป็ นผูส้ ร้างความรู ้หรื อความหมายของสิ งทีรับรู ้ขึนมาด้วยตนเอง โดยนักเรี ยนแต่ละคน
อาจจะสร้างความหมายของสิ งทีรับรู ้แตกต่างกันตามความรู ้เดิมของแต่ละคน
2. การสร้างความรู ้ของนักเรี ยน เป็ นกระบวนการทีเกิดขึนอย่างต่อเนื องและเกียวข้อง
กับกระบวนการอืนๆ อย่างน้อย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการกํากับตนเอง กระบวนการทาง
สังคมและกระบวนการสื บสวน
1.1 รู ปแบบการเรียนรู้ ตามกรอบทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ท์
รู ปแบบการเรี ยนรู้ตามกรอบทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ หรื อแบบจําลองการสรรค์สร้าง
ความรู้ (The Constructivist Learning Model : CLM) มีพืนฐานแนวคิดทีว่า ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ได้ดีทีสุ ด ก็
ต่อเมือผูเ้ รี ยนได้สร้ างความรู ้ ดว้ ยตนเอง แบบจําลองนําเสนอด้วยการให้ผูเ้ รี ยนสร้างความรู้ จาก
ความรู ้เดิมและความเข้าใจในโครงสร้างความรู ้ใหม่ จากประสบการณ์จริ ง ในรู ปแบบการเรี ยนรู้ นี
ผูเ้ รี ยนจะได้รับการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้สํารวจถึ งความเป็ นไปได้ การคิดหาวิธีการแก้ปัญหา การ
ทบทวนแนวความคิ ดใหม่ๆ การเรี ย นรู ้ ร่ว มกันกับ ผูอ้ ื น การคิ ด ทบทวนการแก้ปั ญหา และการ
นําเสนอวิธีการแก้ปัญหาทีคิดค้นขึน แบบจําลองนีมีความเชือว่าความรู ้นนเป็
ั นเรื องเฉพาะของแต่ละ
คนและสิ งแวดล้อม การใช้แบบจําลองมีประเด็นทีเกียวข้องทีซับซ้อน หรื อคําถามทีเอืออํานวยซึ ง
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กันและกัน และเมือเวลาทีต้องการพัฒนาความคิดระดับสู ง รู ปแบบการเรี ยนรู้ให้ความคิดทีเกียวข้อง
ดังนี
1. ความรู ้ไม่สามารถส่ งผ่านจากบุคคลไปยังบุคคลอืนๆ ได้โดยตรง
2. ผูเ้ รี ยนสร้ า งความรู้ ของตนเองได้ด้ว ยการปฏิ บ ตั ิ ด้ว ยตนเองด้ว ยประสบการณ์
โดยตรง
3. แต่ละบุคคลความรู ้เป็ นหนึงเดียว
4. ความรู ้ของบุคคลเป็ นผลสื บเนืองจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมและสิ งแวดล้อม
กลาเซอส์ฟิลด์ (Murphy, 1997: ciring Glasersfeld 1999) อธิ บายเกียวกับความรู ้และการ
เรี ยนรู ้ในอีกมุมหนึ งสรุ ปได้วา่ บุคคลสร้างความรู ้โดยอาศัยการรับรู ้ผา่ นประสาทสัมผัสและการสื อสารใน
ขณะทีตนเองมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม ทําให้มีการปรับเปลียนหรื อจัดระบบประสบการณ์เดิมของ
ตนเองใหม่ ดังนันความรู ้ จึงไม่สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ งไปสู่ อีกบุคคลหนึ งได้ กลาเซอร์ ฟิลด์
อธิ บายการเรี ยนรู ้วา่ ไม่เกียวกับสิ งเร้าและการตอบสนอง แต่การเรี ยนรู ้เกิดจากการกํากับตนเอง (self - regulation)
และการสร้างมโนทัศน์จากการสะท้อนความคิดซึ งกันและกัน
2. หลักการจัดการเรียนรู้ แบบสร้ างความรู้
หลักการจัดการเรี ยนรู้แบบสร้างความรู้ (Constructivist Teaching and Learning) จาก
การพัฒนาและวิจยั เกียวกับการนําระบบของสมอง และความสัมพันธ์ของสมองกับการเรี ยนรู ้ ทําให้
ได้แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ ทีพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยองค์รวม ซึ งก็คือการพัฒนาทังร่ างกาย สติปัญญา
ความคิด วิธีคิด การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ทักษะการปฏิบตั ิงาน และการปฏิบตั ิตนเพือสร้างสรรค์สังคม
ในทีสุ ด การจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้ มีพืนฐานจากความเชื อทีว่า ความรู ้เป็ นผลจาก
การสร้างความรู ้ ดว้ ยตนเอง ซึ งหมายความว่าผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยการจัด การกับความรู ้ใหม่
เรื องใหม่ โดยการบูรณาการกับความรู ้ ความเข้าใจที มีอยู่เดิ ม การเรี ยนรู ้ เป็ นผลจากบริ บทในการ
เรี ยนการสอน แนวคิด ความเชือ และเจตคติของผูเ้ รี ยน เคนและเคน (Caine and Caine, 1991, อ้าง
ถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี, 2553: 74–75) ได้เสนอหลักการจัดการเรี ยนรู ้ทีให้ความสําคัญกับสมอง การ
ทํางานของสมอง และความรู้ของผูเ้ รี ยน ซึ งเป็ นแบบแผนทีครู นาํ มาพิจารณาในการดําเนินการสอน
ดังนี
1. สมอง เปรี ยบเสมือนผูด้ าํ เนินการ หรื อผูจ้ ดั การ ซึ งจะจัดการกับข้อมูลแต่ละประเภท
แตกต่างกัน เช่ น ข้อมูลพัฒนาความคิด อารมณ์ และความรู้ ด้านภาษา ซึ งหมายความว่าการจัด
การเรี ยนการสอน จะต้องพัฒนาการเรี ยนหลายๆ วิธี เช่นกัน
2. การเรี ยนรู ้จะต้องใช้อวัยวะส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย ดังนันการจัดการเรี ยนรู ้จึงไม่ควร
เน้นเฉพาะการพัฒนาด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียว
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3. การแสวงหาความหมายต่า งๆ เป็ นเรื องเกิ ดขึ นภายในแต่ ละบุ ค คล การสอนที มี
ประสิ ทธิภาพ ควรให้ความสําคัญกับตัวบุคคลแต่ละคนด้วย ซึ งนันก็คือความเข้าใจของผูเ้ รี ยนแต่ละ
คนนัน จะขึนอยูก่ บั ประสบการณ์ทีบุคคลนันมีหรื อได้รับ
4. การแสวงหาความหมายจะเกิดขึนจากการสร้ างรู ปแบบ ซึ งหมายถึ งการสอนทีมี
ประสิ ทธิภาพ จะเชือมโยงแนวคิด และข้อมูลย่อยๆ กับความคิดรวบยอด และเรื องใหม่ทีเรี ยน
5. สมองอารมณ์ มีความสําคัญต่อการสร้ างแบบแผนของการทําความเข้าใจ นันคือ
การเรี ยนรู้มีอิทธิพลมาจากสมองอารมณ์ ความรู้สึก และเจตคติ
6. สมองจัดการกับความรู ้ ใหม่ และการสอนในเวลาเดี ยวกัน บุ คคลจะมี ปัญหาใน
การเรี ยน ถ้าการสอนทีเหมาะสมถูกละเลย
7. การเรี ยนรู ้จะเกียวข้องกับการเข้าใจ ใส่ ใจ และการรับรู้ นันคือ สภาพแวดล้อมใน
การเรี ยน วัฒนธรรม และบรรยากาศมีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้
8. การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทีตังใจ และไม่ตงใจ
ั ผลคื อผูเ้ รี ยนต้องการเวลาใน
การจัดการกับสิ งทีเขาเรี ยน และวิธีเรี ยนรู ้ได้อย่างไร
9. มนุษย์มีวิธีจดจํา อยู่ 2 วิธี คือ ระบบความจําทีเกียวกับช่องว่างกับเวลา และระบบ
ของการเรี ยนเพือจดจํา นันก็คือ การสอนทีเผชิ ญกับการท่องจํา จะไม่ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้เกิ ด
ประสบการณ์ และความเข้าใจทีลึกซึ ง คงทน
10. มนุ ษย์เข้าใจ และจําได้ดีเมื อทักษะนันปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ และรวมทังที
เชือมโยงกับเวลา การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ เป็ นวิธีการเรี ยนทีมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
11. การเรี ย นรู ้ พ ฒ
ั นาได้ด้ว ยความท้า ทาย และไม่ เ ป็ นการบัง คับ ให้เ รี ย น การจัด
การเรี ยนรู ้จึงควรสร้างความท้าทาย แต่ไม่ทาํ ให้เกิดความกลัว
12. สมองแต่ละคนมี ลกั ษะเฉพาะตัว การสอนจึ งควรหลากหลายเพือเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้เลือกวิธีทีเหมาะสมกับตนเองมากทีสุ ด
สรุ ปได้วา่ หลักการจัดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการสร้างความรู ้นนมี
ั ความสัมพันธ์ของสมอง
กับการเรี ยนรู ้ ทําให้ได้แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ทีพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยองค์รวม ซึ งก็คือ การพัฒนาทัง
ร่ างกาย สติปัญญา ความคิด วิธีคิด การเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ทักษะการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิตนเพือ
สร้างสรรค์สังคม
3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
นัก ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ เ ชื อว่า คนเราสร้ า งความรู ้ ด้ว ยการมี ส่ ว นร่ วมอย่า งตื นตัว
(active) ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ จริ ง และมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมรอบตัว ทังทีบ้าน ชุ มชน
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และโลก การนํา ทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู ้ ไ ปใช้ใ นชันเรี ย น ครู จ ะต้องคํา นึ ง ถึ ง สิ งสํา คัญต่อ ไปนี
(ชนาธิป พรกุล, 2554 : 89)
การเห็นคุณค่าของความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน เมือครู ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนคิด ครู ตอ้ งยอมรับใน
สิ งทีผูเ้ รี ยน าความคิดนันไม่เหมาะสม หรื อไม่มีเหตุผล เป็ นหน้าทีของครู ทีต้องสอน วิธีคิด การ
ยอมรับ และเห็นคุณค่าของครู เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนกล้าคิด
การใช้คาํ ถามการคิดระดับสู ง เพือดึงความคิดของผูเ้ รี ยนออกมา โดยปกติผูเ้ รี ยนมี
ความคิดของตนอยู่แล้ว การใช้คาํ ถามในระดับต่างๆ ของครู เป็ นการล้วงความคิด ในสมองของ
ผูเ้ รี ยนออกมา ผูเ้ รี ยนต้องใช้ทกั ษะการคิดในระดับต่างๆ ในการเรี ยบเรี ยงคําตอบ ซึ งยุทธศาสตร์ ใน
การคิดของผูเ้ รี ยนจะมี อิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนตามหลักการในกลยุทธ์ การคิ ด (Strategic
thinking) ของแนวคิดการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (American Psychological Association, 1997)
การเห็นคุณค่าของกระบวนการคิดมากกว่าคําตอบ หลังจากผูเ้ รี ยนตอบคําถามและได้รับ
การยอมรับจากครู ผูเ้ รี ยนจะกล้าแสดงกระบวนการคิดของตน ซึ งเป็ นการขยายประสบการณ์และ
การมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ คําถามทีครู ใช้ให้ผเู ้ รี ยนแสดงกระบวนการคิด ได้แก่ อะไรทํา
ให้นกั เรี ยนคิดว่า ทําไมนักเรี ยนจึงคิดว่า คําอธิ บายของผูเ้ รี ยนเปิ ดโอกาสให้ครู มองเห็น บางสิ ง
บางอย่างทีอยูภ่ ายในความคิดของผูเ้ รี ยนซึ งเป็ นข้อมูลสําคัญเกียวกับตัวผูเ้ รี ยน
เมอร์ ฟี (Murphy, 1997 : 78-83) รวบรวมแนวคิดของนักการศึกษาต่างๆ ในการจัดการ
เรี ยนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ท์ สรุ ปได้ดงั นี
1. กระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนใช้มุมมองทีหลากหลายในการนําเสนอความหมายของมโนทัศน์
2. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมายและจุดมุ่งหมายการเรี ยนของตนเองหรื อจุดมุ่งหมายของ
การเรี ยน การสอนเกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างผูเ้ รี ยนกับครู ผสู ้ อน
3. ครู ผสู ้ อนแสดงบทบาทเป็ นผูช้ ีแนะ ผูก้ าํ กับ ผูฝ้ ึ กฝน ผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
4. จัดบริ บทของการเรี ยน เช่น กิจกรรม โอกาส เครื องมือ สภาพแวดล้อมทีส่ งเสริ มวิธีการคิด
และการกํากับและรับรู ้เกียวกับตนเอง
5. ผูเ้ รี ยนมีบทบาทสําคัญ ในการสร้างความรู ้และกํากับการเรี ยนรู ้ของตนเอง
6. จัดสถานการณ์การเรี ยน สภาพแวดล้อม ทักษะ เนื อหาและงานทีเกียวข้องกับนักเรี ยนตามสภาพ
ทีเป็ นจริ ง
7. ใช้ขอ้ มูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเพือยืนยันสภาพการณ์ทีเป็ นจริ ง
8. ส่ งเสริ มการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยการเจรจาต่อรองทางสังคมและการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
9. พิจารณาความรู้เดิม ความเชือและทัศนคติของนักเรี ยนประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
10. ส่ งเสริ มการแก้ปัญหา ทักษะการคิดระดับสู งและความเข้าใจเรื องทีเรี ยนอย่างลึกซึง
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11. นําความผิดพลาด ความเชือทีไม่ถูกต้องของนักเรี ยนมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้
12. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนค้นหาความรู ้ วางแผนและการดําเนินงานเพือให้บรรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู้
ของตนเอง
13. ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้งานทีซับซ้อน ทักษะและความรู้ทีจําเป็ นจากการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
14. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ของเรื องทีเรี ยน
15. อํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนโดยให้คาํ แนะนําหรื อให้ทาํ งานร่ วมกับผูอ้ ืน
เป็ นต้น
16. วัดผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามสภาพทีเป็ นจริ งขณะดําเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนจาก
แนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าว
การเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองใช้กบั ประเด็นทีซับซ้อน หรื อคําถามทีใช้หลัก
เหตุผลต่อเนืองกัน หรื อเมือต้องการพัฒนาความคิดระดับสู ง
การเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองแบ่งออกเป็ น 3 ขัน ได้แก่ : 1. การทําความรู้
ให้กระจ่าง 2. การเลือกรับและทําความเข้าใจสารสนเทศใหม่ และ 3. การยืนยันและใช้ความรู ้ใหม่
4. ขันตอนการเรียนรู้ ตามรูปแบบสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง
การเรี ยนรู้ แบบสร้ างองค์ความรู ้ ด้วยตนเองใช้กบั ประเด็นที ซับซ้อน หรื อ คําถามที ใช้
หลักเหตุผลต่อเนืองกัน หรื อเมือต้องการพัฒนาความคิดระดับสู ง
การเรี ยนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง มีแนวคิด ดังนี:
1. ความรู ้ไม่สามารถถ่ายโอนจากบุคคลหนึงไปยังผูอ้ ืนได้โดยตรง
2. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเองจากประสบการณ์ทีได้รับ
3. แต่ละคนต่างมีองค์ความรู ้ทีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
4. ความรู ้ส่วนบุคคลจะได้รับการยืนยันความถูกต้องผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ
การประยุกต์ใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของผูเ้ รี ยนเอง
การเรี ยนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแบ่งออกเป็ น 3 ขัน (สุ เทพ อ่วมเจริ ญ 2555:
142) ได้แก่:
1. การทําความรู ้ทีมีอยูใ่ ห้กระจ่างแจ้ง
2. การระบุการได้รับและการเข้าใจข้อมูลใหม่
3. การยืนยันความถูกต้องและการใช้ขอ้ มูลใหม่
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ขันตอนที 1 การทําความกระจ่างชัดในความรู ้
เด็กและผูใ้ หญ่ต่างมี ความคิดดังเดิ มและมี ความจํา เป็ นที จะต้องเลื อกหรื อปรั บเปลี ยน
มโนทัศน์ (แนวคิด) ดังกล่าว ความคิดของเด็ก (ผูเ้ รี ยน) นันท้าทายความรู ้ ทางวิชาการทีถูกต้อง
ชักชวนให้เด็ก (ผูเ้ รี ยน) ละทิงหรื อเปลียนแนวคิดและยอมรับความรู ้ทางวิชาการทีถูกต้อง
กลยุทธ์สาํ หรับขันตอนที 1
สัมภาษณ์หรื ออภิปรายกลุ่ม
แบ่งกลุ่มข้อมูลหรื อจําแนกข้อมูล
แบ่งกลุ่มข้อมูล - เรี ยงลําดับข้อมูลตามลักษณะบางประการ (เช่น มวล)
จําแนกข้อมูล - จัดกลุ่มวัตถุโดยใช้ลกั ษะทางคุณภาพหรื อปริ มาณ (สี รู ปร่ าง ขนาด)
แผนทีความคิดหรื อแผนผังมโนทัศน์ - ระดมสมองทีเกียวข้องกับหัวข้อหลัก
เหตุการณ์ทีขัดแย้ง – เหตุการณ์ทีไม่สมเหตุสมผล
ขันตอนที 2 การเลือกรับและทําความเข้าใจสารสนเทศใหม่
การวางแผนแบบร่ วมกัน :
การวางแผนเครื องมือทีสร้างแรงจูงใจทีเข้มแข็ง
ผูเ้ รี ยนได้รับข้อมูลว่าจะต้องเรี ยนรู ้อะไรจากหัวข้อบ้าง
อภิปรายเป็ นกลุ่มเกียวกับเรื องทีต้องเรี ยนรู ้
ให้ขอบข่ายสาระสําคัญในเรื องทีเรี ยนรู ้
กลยุทธ์สาํ หรับขันตอนที 2
นักจัดการขันสู ง (advance organizers) – ข้อมูลใหม่เชื อมโยงเข้ากับความรู ้เก่าทีมีอยู่
แล้วได้อย่างไร
การรู้คิด (meta-cognition) – ผูเ้ รี ยนกํากับติดตามการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนเป็ น
ผูน้ าํ ในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เทคนิควิทยาศาสตร์ (techno-sciencing) – ใช้กิจกรรมเป็ นฐานประกอบคําอธิ บาย –
ตัดสิ นใจด้วยตนเอง – ปรัชญาส่ วนบุคคล การใช้ความคิดอุปมาอุปมัย– ใช้แนวคิดทีคุน้ เคยนําแนวคิด
แบบอุปมาอุปมัยมาใช้
ขันตอนที 3 การตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู ้ใหม่
ผูเ้ รี ยนได้รับข้อมูลเพือสร้างองค์ความรู้
ความรู ้ใหม่ทีสร้างขึนของคนส่ วนใหญ่สร้างขึนจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ความรู ้ ถู ก ทํา ให้ ก ระจ่ า งและยื น ยัน ความถู ก ต้อ งเมื อผู ้เ รี ยนนํา ความรู ้ ใ หม่ ไ ป
ประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ ความรู ้ได้รับจะถูกปรับแต่งตามข้อมูลย้อนกลับทีได้รับ
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กลยุทธ์สาํ หรับขันตอนที 3
การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ สร้ า งและออกแบบ ใช้โ มเดลหรื อ แบบจํา ลองนํา เสนอ
แนวคิ ด ช่ วยในการสร้ างความเข้า ใจ และยัง สาธิ ตมโนทัศ น์ ข องความเข้า ใจ หลัก การ และ
กระบวนการทีเป็ นเลิศเทคนิคทีใช้ในการแสวงหาความรู้และการยืนยันความถูกต้องของความรู้
การทดลอง/ การออกแบบและเทคโนโลยี
ใช้วธิ ีสืบเสาะหาความรู้เป็ นฐาน
วิธีการแบบบูรณาการ
สร้างความเชือมโยงระหว่างหัวข้อคําถามกับแนวคิดอืนๆ
สาขาวิชา (แนวคิดหลัก)
การประยุกต์ใช้กบั ชีวติ จริ งช่วยเพิมความเชือมโยงสอดคล้อง
4.1 การประเมินผลการเรียนตามทฤษฎีการสร้ างความรู้
ในการประเมินผลการเรี ยนตามแนวการสร้างความรู้ เน้นการประเมินทีเป็ นพัฒนาการ
ของนักเรี ยนและให้ความสําคัญกับกระบวนการเรี ยนรู ้ ทีเกิดขึนมากกว่าผลลัพธ์ซึงเป็ นความรู ้ ใน
เนื อหาวิ ช าเฉพาะ การประเมิ น จะเน้ น การวัด ความสามารถซึ งเป็ นคุ ณ สมบัติ ห ลายๆด้า น
ประกอบด้วยความสามารถในการตังปั ญหา และแก้ปัญหา ความสามารถในการสื อสาร และทํางาน
ร่ วมกับผูอ้ ืน ความสามารถทางด้านเหตุผล ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ความเข้าใจในมโนคติ
ทีลึกซึ ง ตลอดจนเจตคติทีดีต่อการเรี ยน (Watts and Fofili, 1998 : 175) นอกจากนี ผูว้ ิจยั ยังพบ
ข้อเสนอแนะทีเป็ นหลักสําหรับใช้ในการประเมินผลการเรี ยนรู ้เกี ยวกับการสร้ างความรู ้ตามแนว
การสร้างความรู้ คือ (Jonassen, 1991: 28 - 32)
1. การประเมินผลการเรี ยนรู ้ควรมีความหมายเป็ นอิสระจากเป้ าหมายมากขึน กล่าวคือ
ในการประเมินไม่ควรมองทีเป้ าหมายก่อนว่าต้องการให้เกิ ดความก้าวหน้าเพียงใด หรื อไม่ตอ้ งมี
เกณฑ์ไว้อา้ งอิงผลการประเมินก่อนทีจะมีการประเมิน เพราะการรู ้เป้ าหมายก่อนอาจทําให้เกิดความ
ลําเอียงในการประเมินได้
2. สิ งทีควรประเมินจากการเรี ยนรู ้ คือ กระบวนการได้มาซึ งความรู ้และทักษะการคิด
ในระดับสู ง อันได้แก่ ทักษะการคิดเชิ งเหตุผล และการรู้คิดของนักเรี ยน ความสามารถในการนํา
ความรู ้ ทีมีไปถ่ายโยงกับสถานการณ์ใหม่ หรื อบูรณาการความรู ้ ทีมีอยู่ในการสร้ างผลงาน การ
ประเมินควรทําให้ทงครู
ั และนักเรี ยนรับรู ้เกียวกับความก้าวหน้าในเมตาคอคนิชนั ของนักเรี ยน
3. เนืองจากหลักการสําคัญอย่างหนึงของการสร้างความรู ้ตามแนวการสร้างความรู ้ คือ
เน้นการศึกษาทีเป็ นจริ ง (authentic tasks) ซึ งหมายถึ งงานทังหลายทีมีประโยชน์และสัมพันธ์กบั
ชี วิตจริ ง เป็ นงานที ซับซ้อนมากด้วยบริ บท และเป็ นงานทีผสมผสานเนื อหาต่างๆของหลักสู ตร
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ดังนันปั ญหาหรื อสถานการณ์ ทีนํามาใช้ในการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ก็ควรเป็ นปั ญหาที มากด้วย
บริ บทมีความซับซ้อนสอดคล้องกับชีวติ จริ งเช่นเดียวกับทีใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. การประเมิ นผลควรผสมผสานอยู่ก ับ การเรี ย นการสอนหรื อเป็ นส่ ว นหนึ งของ
กระบวนการเรี ยนรู้ ทีเรี ยกว่าการประเมินผลตามสภาพจริ งซึ งเป็ นการประเมินความสามารถของ
นักเรี ยนขณะทีนักเรี ยนแสดงหรื อทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการประเมินทีทําให้ครู สามารถทราบ
ข้อมูลเกี ยวกับการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนมากกว่าการตอบแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ซึ งอาจวัดได้
เพียงความสามารถในการจําเท่านัน
5. การประเมินไม่ควรใช้ผูป้ ระเมิ นเพียงคนเดี ยว ควรให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
ประเมิน โดยการแสดงความรู ้ ความคิดเห็ น และประเมินความก้าวหน้าของตนเอง เนื องจากไม่มี
ใครสามารถประเมิ น การสร้ า งความรู ้ ของนัก เรี ย นได้ดีที สุ ดเท่ า กับ ตัวนัก เรี ย นเอง และการให้
นักเรี ยนเป็ นผูป้ ระเมินตนเองยังเป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ของตนเอง
สามารถใช้การประเมินเป็ นเครื องมือในการควบคุมการเรี ยนรู ้และวิเคราะห์ตนเองได้มากขึน
6. ในกรณี ทีจําเป็ นต้องประเมินผลลัพธ์ของการเรี ยนรู ้มากกว่ากระบวนการแล้ว ควร
ใช้แฟ้ มสะสมงานมากกว่าการใช้ผลงานเพียงชิ นเดียวในการประเมิน โดยแฟ้ มสะสมงาน ทีใช้ควร
จะสะท้อนให้เห็ นถึ งความแตกต่า งทังในการตี ความงานที ได้รับมอบหมายและขันตอนในการ
พัฒนางานของนักเรี ยนอย่างชัดเจน
สรุ ปได้วา่ การประเมินผลการเรี ยนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เน้นการประเมินทีเป็ น
พัฒนาการของนักเรี ยนและให้ความสําคัญกับกระบวนการเรี ยนรู ้ ทีเกิ ดขึนมากกว่าผลลัพธ์ซึงเป็ น
ความรู ้ ในเนื อหาวิชาเฉพาะ การประเมินจะเน้นการวัดความสามารถซึ งเป็ นคุณสมบัติหลายๆ ด้าน
อันประกอบด้วยความสามารถในการกําหนดปั ญหา และแก้ปัญหา ความสามารถในการสื อสาร
และทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน ความสามารถทางด้านเหตุผล ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ความเข้าใจ
ในมโนคติทีลึกซึ ง ตลอดจนมีเจตคติทีดีต่อการเรี ยน
จากศึกษาหลักการ และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ ผูว้ ิจยั นํามาเป็ นแนวทางในการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ เพือให้ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดกระบวนการเรี ย นรู ้ เกี ยวกับทักษะการวิจยั และทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ทางฟิ สิ กส์ โดยเน้นการจัดการเรี ยนรู้ ทีผูเ้ รี ยนเป็ นเจ้าของการเรี ยน
รับผิดชอบการเรี ยนของตนเอง โดยมีการวิเคราะห์การปฏิบตั ิ การวางแผนการปฏิบตั ิ ลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง และแก้ไขปั ญหา ตรวจสอบและนําเสนอผลงานด้วยตนเอง และมี การทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน
รวมทังมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม ทังในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน สามารถนําความรู ้ใหม่จาก
ผลการวิจยั ทีได้ ไปใช้ในการเรี ยนรู้เรื องอืนๆ ประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ ต่างๆ ได้ และพัฒนา
งานวิจยั ต่อไป โดยอาศัยการกํากับตนเองเป็ นตัวผลักดันให้เกิดการเรี ยนรู ้
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แนวคิดเกียวกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานนัน มีผเู ้ รี ยกแตกต่างกัน เช่ น การสอนแบบ
การเน้นการวิจยั การเรี ยนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั การสอนแบบวิจยั การเรี ยนการสอนทีมี
การวิจยั เป็ นฐาน และการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้การวิจยั เป็ นฐาน เป็ นต้น ในการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้
ทําการศึกษาเรี ยกแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้นีว่า “การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ และทัศนีย ์ บุญเติม (2547) ได้ให้ความหมายเกียวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบใช้การวิจยั เป็ นฐานไว้วา่ เป็ นการสอนเนือหาวิชา เรื องราว กระบวนการ ทักษะ และอืนๆ
โดยใช้รูปแบบการสอนชนิดทีผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เนือหาหรื อสิ งต่างๆ ทีต้องการสอนนันโดยอาศัย
พื นฐานกระบวนการวิ จ ัย ซึ งคล้า ยคลึ ง กับ ความหมายของการสอนที เน้น กระบวนการวิ จ ัย
(Research-Based Instruction) ที อาชัญญา รัตนอุบล (2547) ได้ให้ความหมาย ว่าหมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีสนับสนุนให้นกั เรี ยนใช้การวิจยั เพือเป็ นส่ วนหนึงของ การเรี ยนรู้ในเรื องทีตน
สนใจ หรื อต้องการแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนภายใต้ขอบเขตเนื อหาทีเรี ยน โดยมุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
มีโอกาสฝึ กการคิด และจัดการหาเหตุ ผลในการตอบปั ญหาตามโจทย์ที นักเรี ยนตังไว้ โดย
ผสมผสานองค์ความรู้แบบ สหวิทยาการและการศึกษาจากสถานการณ์จริ งหรื อใช้การวิจยั เป็ นส่ วน
หนึ งของกระบวนการเรี ยนรู้ ของ ทิศนา แขมณี (2548) ทีได้นิยามไว้ว่า เป็ นการจัดให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแสวงหาความรู ้ใหม่ หรื อคําตอบทีเชื อถือได้โดย
ใช้กระบวนการสื บสอบในศาสตร์ ทีเกียวข้องกับเรื องทีศึกษาวิจยั ใน การดําเนินการสื บค้น พิสูจน์
ทดสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
Clark (1997) ได้ให้ความหมายและแนวคิดเกียวกับการสอนแบบเน้นวิจยั หรื อการสอน
แบบใช้วิจยั เป็ นฐานไว้สรุ ปได้ว่า ในอดีตการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริ กามีการทําการ
วิจยั เฉพาะในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือการทําวิทยานิพนธ์ การทําภาคนิพนธ์ และในระดับ
ปริ ญญาตรี มี การเปิ ดโอกาสให้นักศึ กษาเป็ นผูช้ ่ วยวิจยั ของอาจารย์ และได้รับการพัฒนานํา
กระบวนการวิจยั มาเชื อมโยงกับการเรี ย นการสอนที เดิ ม จะมี แต่ ก ารสอนแบบบรรยายได้เริ มมี
การจัดการเรี ยนการสอนทีประยุกต์ให้มีการทดลอง การสัมมนา ซึ งจะสนับสนุ นให้ผเู้ รี ยนได้สืบ
สอบความรู ้และเกิดการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
Gersten et al. (1995) เสนอความหมายทีเชื อมโยงกับการวิจยั ว่าเป็ นการสอนโดยให้
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนประกอบด้วยการให้ผูเ้ รี ยนมีบทบาทเป็ นผูม้ ี ส่วนร่ วมในการวิจยั ของ
อาจารย์และได้ฝึกหัดทําวิจยั มาถ่ายทอดให้ผเู ้ รี ยนเกิดข้อค้นพบและสร้างข้อสรุ ปจนเป็ นองค์ความรู้
ใหม่ได้
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ในการเชื อมโยงการสอนกับการวิจยั คือ ประกอบด้วย Evans (1998) กล่าวว่าการสอนที
ใช้วิจยั เป็ นฐานน่าจะมีความหมายรวมใน 4 ประเด็นหลัก outcome คือผลการวิจยั ก่อให้เกิดเนือหา
ในหลักสู ตร Process คือ กระบวนวิจยั เป็ นวิธีการทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ Tools คือเรี ยนรู้การใช้
เครื องมือวิจยั และ Context คือ บริ บทหรื อสิ งรอบๆ ทีเอือให้เกิดการพัฒนา การเรี ยนรู้ รวมทัง
วัฒนธรรมวิจยั ในตัวผูเ้ รี ยน
จากคํา นิ ย ามข้า งต้น การจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ก ารวิจ ัย เป็ นฐาน (Research-Based
Learning) จึงหมายถึง การนํากระบวนการวิจยั หรื อผลการวิจยั มาเป็ นพืนฐานในการจัดการเรี ยนรู้
โดยนําเอากระบวนการวิจยั มาเป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู้ เพือให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะ
กระบวนการวิจยั และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผูส้ อนหรื อครู ใช้วิธีการสอนทีหลากหลายอัน
นําไปสู่ การสร้างคุณลักษณะทีพึงประสงค์ให้เกิดขึนกับผูเ้ รี ยน
2. แนวคิดของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน

แผนภาพที 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้กบั การวิจยั
ทีมา : ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, (2547),การเรียนการสอนทีมีการวิจัยเป็ นฐาน,พิมพ์ครังที 3
(กรุ งเทพฯ : คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
แนวคิดของหลักการสอนทีเน้นการวิจยั เป็ นฐาน ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2547) ได้เสนอไว้
2 ประการ ประกอบกันคือ
1. เนือหาทีได้จากการวิจยั
2. กระบวนการวิจยั
เนื อหาทีได้จากการวิจยั หมายความว่า ผลของงานวิจยั ต่างๆ ซึ งมีคาํ ตอบแล้วแต่ยงั ไม่
แน่ใจหรื อยังสงสัย เมือยังไม่มีคาํ ตอบก็จะมีคาํ ถามสําหรับให้ทาํ การวิจยั ค้นคว้าต่อไป ฉะนันในแง่
ของการสอนในเชิงวิจยั นัน สิ งทีได้จากผลการวิจยั จะเป็ นคําตอบส่ วนหนึ งและนําไปสู่ คาํ ถามต่อไป
อี ก ส่ วนหนึ ง ถ้า ผูส้ อนนํา คําตอบมาวิเคราะห์ จ นกระทังตังคํา ถาม หลัง จากนันให้ผูเ้ รี ย นไปหา
คําตอบเอง ผูเ้ รี ยนจะได้กระบวนการวิจยั พร้อมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ทีจะไปตังคําถาม
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ยกประเด็นปัญหา และวิธีทีจะได้มาซึ งคําตอบเอง เมือได้มาซึ งคําตอบแล้ว นํามาวิเคราะห์ พิจารณา
และประเมินหาคําตอบต่อไป
สมหวัง พิ ธิ ย านุ ว ัฒ น์ และทัศ นี ย ์ บุ ญ เติ ม (2547) ได้ใ ช้ แ นวคิ ด ของการสอนแบบ
Research-Based Learning (RBL) คือ การสอนวิธีหนึง โดยเป็ นการสอนและการทําวิจยั ไปพร้อมกัน
ผสมผสานกลมกลื นกัน เพื อให้ผูเ้ รี ยนได้ท งศาสตร์
ั
ทังคุ ณลัก ษณะที พึงประสงค์ก ารสอนแบบ
Research-Based Learning มีโครงสร้ างทีสัมพันธ์กนั ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในการสอน อัน
ได้แก่ หลักการ วัตถุ ประสงค์ เนื อหา ขันตอนการสอน การประเมินผล รวมทังกิจกรรมสนับสนุ น
อืนๆ ดังแผนภาพที 7

แผนภาพที 7 แนวคิดของการสอนแบบใช้การวิจยั เป็ นฐาน
ทีมา : สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ และทัศนีย ์ บุญเติม, การสอนแบบ Research Based Learning.วารสาร
วิธีวทิ ยาการวิจัย 6 (มกราคม-มิถุนายน 2537) : 1-14.
จากข้อมูลข้างต้นได้ขอ้ สรุ ปว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานเป็ นการจัดการ
เรี ยนรู้โดยให้นกั เรี ยนได้พฒั นาการคิดระดับสู ง เป็ นการสอนและการทําวิจยั ไปพร้อมกันผสมผสาน
กลมกลืนกัน โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เนื อหาความรู ้และกระบวนการวิจยั ทําให้ผเู ้ รี ยนได้ทงความรู
ั
้ ใน
เนือหาสาระ รู้จกั กระบวนการทํางาน และมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้การ
วิจยั เป็ นฐานทีมี มาจากทฤษฎี ก ารสร้ า งความรู้ ด้วยตนเอง ทีเน้นการเรี ย นรู้ ที เป็ นกระบวนการที
เกิ ดขึ นภายในตัวบุ คคล ซึ งมี พืนฐานมาจากการเรี ย นการสอนแบบสื บสวน (Inquiry Teaching
Method) และการเรี ยนรู้โดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก (Problem-Based Learning)
3. รู ปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2547) ได้จดั รู ปแบบการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการวิจยั ทีเน้นการ
เรี ยนรู ้ ด้วยการหาคําตอบ แก้ปัญหา แสวงหาความรู ้ และคิ ดค้นสิ งใหม่โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ งมีขนตอนการเรี
ั
ยนการสอน ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที 2
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ตารางที 2 รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการวิจยั
ขันที 1 ตีความปั ญหา/การกําหนดปั ญหา : การเรี ยนรู ้ร่วมกัน/การเรี ยนรู ้แบบแก้ปัญหา
สํารวจปั ญหา
1.1 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายเพือสํารวจปั ญหา
จัดลําดับความสําคัญของปั ญหา
1.2 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันจัดลําดับความสําคัญของปั ญหา
เลือกปั ญหา
1.3 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันเลือกปั ญหาทีจะศึกษา
1.4 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันกําหนดคําถามการวิจยั
กําหนดคําถามการวิจยั
กําหนดตัวแปร
1.5 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันกําหนดตัวแปร
ขันที 2 วางแผน: การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
กําหนดสมมติฐาน
2.1 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันกําหนดสมมติฐาน โดยมีผสู ้ อนชีแนะแนวทาง
ออกแบบการวิจยั
2.2 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันออกแบบการวิจยั โดยมีผสู ้ อนชีแนะแนวทาง
ขันที 3 ดําเนินการตามแผน : การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
รวบรวม
3.1 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์
3.2 ผูเ้ รี ยนช่วยกันวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ป
3.3 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปผล
ขัน 4 การนําผลการวิจยั ไปใช้แก้ปัญหาเพือการพัฒนา : การเรี ยนรู ้ร่วมกัน/การเรี ยนจากสถานการณ์จริ ง
ทดลองใช้
4.1 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันนําผลการวิจยั ไปทดลองปฏิบตั ิ
พัฒนา
4.2 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันนําข้อมูลย้อนกลับทีได้มาพัฒนาการทํางาน

รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานนัน สมหวัง พิธิยานุ วฒั น์ และทัศนี ย ์
บุญเติม (2547) ยังได้ให้แนวทางไว้ 4 รู ปแบบ ได้แก่
1. การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยั คือการให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกปฏิ บตั ิทาํ วิจยั ใน
ระดับต่างๆ เช่น การทําการทดลองในห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ การศึกษารายกรณี (Case Study)
การทําโครงงาน การทําวิจยั เอกสาร การทําวิจยั แบบจิว (Baby Research) การทําวิทยานิ พนธ์ เป็ น
ต้น
2. การสอนโดยให้ผูเ้ รี ย นร่ วมทําโครงการวิจยั กับ อาจารย์หรื อผูช้ ่ ว ยในโครงการวิจยั
(Under Study Concept)
3. การสอนโดยให้ผเู้ รี ยนศึกษางานวิจยั เพือเรี ยนรู้องค์ความรู้ หลักการและทฤษฎีทีใช้
ในการวิจยั เรื องนันๆ วิธีการตังโจทย์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ผลการวิจยั และการนําผลการวิจยั ไป
ใช้และศึกษาต่อไป
4. การสอนโดยใช้ผลการวิจยั ประกอบการสอน เป็ นการให้ผูเ้ รี ย นได้รับ รู ้ ว่า ทฤษฎี
ข้อความรู ้ใหม่ๆ ในศาสตร์ของตนในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร และเป็ นการสร้างศรัทธาต่อผูส้ อนรวมทัง
ทําให้ผสู ้ อนไม่เกิดความเบือหน่ายทีต้องสอนเนือหาเดิมๆ ทุกปี
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ทิ ศ นา แขมมณี (2548) ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวทางในการจัด การเรี ย นการสอนโดยเน้ น
กระบวนการวิจยั ว่ากระบวนการวิจยั คือวิธีวิจยั เพือให้ได้มาซึ งผลการวิจยั และผลการวิจยั ก็คือผลที
ได้มาจากการดําเนินงาน ดังนันแนวทางในการใช้การวิจยั ในการเรี ยนการสอน จึงประกอบด้วยการ
ใช้ผลการวิจยั และใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนการสอน ดังตารางในแผนภาพที 8

แผนภาพที 8 แนวทางการใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนการสอน
ทีมา : ทิศนา แขมมณี , (2545) ,ศาสตร์ การสอน : องค์ ความรู้ เพือจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ทีมี
ประสิ ทธิภาพ. (กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย),10
แนวทางการใช้การวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู้ มี 4 แนวทาง คือ
แนวที 1 ครู ใ ช้ผลการวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู ้ เช่ น นําเนื อหาที เป็ นผลการวิจยั มาให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ หรื อมาเล่าให้ผเู ้ รี ยนฟัง เป็ นการเรี ยนรู ้เพิมเติมนอกจากบทเรี ยน
แนวที 2 ผูเ้ รี ย นใช้ผลการวิจยั ในการจัดการเรี ย นรู้ คื อ ผูเ้ รี ย นเป็ นคนไปอ่ านงานวิจยั
ศึกษาค้นคว้างานวิจยั ทําให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกทักษะการเป็ นผูบ้ ริ โภคงานวิจยั ซึ งครู ตอ้ งทําหน้าทีเลือก
งานวิจยั ทีเหมาะสมกับระดับชันและวัยของผูเ้ รี ยน หรื อครู อาจจําเป็ นต้องทําหน้าทีย่อยงานวิจยั ให้
ความหมายเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
แนวที 3 ครู ใช้กระบวนการวิจยั ในการจัดการเรี ยนรู้ คือ ครู ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจยั เข้าไปช่ วยทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจในเนื อหาสาระที ต้องการ ซึ งครู
สามารถใช้กระบวนการวิจยั ครบทุกขันตอน หรื อใช้บางขันตอนตามความเหมาะสมกับเนื อหาสาระ
การเรี ยนรู ้ วัตถุประสงค์และข้อจํากัดทีมี
แนวที 4 นักเรี ยนใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู้ คือ ผูเ้ รี ยนลงมือวิจยั เอง โดยครู ช่วย
ให้นกั เรี ยนดําเนินการตามขันตอนการวิจยั ต่างๆ อย่างมีคุณภาพมากทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน ซึ งเป็ น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นทังด้านเนือหาสาระวิชาพัฒนาหลักสู ตร โดยนํากระบวนการวิจยั มา
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เป็ นขันตอนในการเรี ยนรู้ กล่ า วคื อ ให้ผูเ้ รี ย นได้ใช้กระบวนการวิจยั ในการแสวงหาความรู้ ใ น
รายวิชาพัฒนาหลักสู ตร
4. บทบาทของครู ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นกระบวนการวิจัย
ทิศนา แขมมณี (2547 : 56) กล่าวถึงกระบวนการวิจยั ว่ามีดว้ ยกัน 6 ขัน ได้แก่
ขันที 1 การระบุปัญหา
ขันที 2 การตังสมมติฐาน
ขันที 3 พิสูจน์ทดสอบสมมติ
ขันที 4 รวบรวมข้อมูล
ขันที 5 วิเคราะห์ขอ้ มูล และ
ขันที 6 สรุ ปผล ซึงในการจัดการเรี ยนการสอน
บทบาทครู ในการจัดการเรี ยนรู ้โดยกระบวนการวิจยั แต่ละขันตอนของกระบวนการวิจยั
นําเสนอได้ดงั ตารางที 3
ตารางที 3 บทบาทครู ในการจัดการเรี ยนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจยั
กระบวนการวิจยั
1. ระบุปัญหาการวิจยั

2. ตังสมมติฐาน

3. พิสูจน์ ทดสอบ

4. รวบรวมข้อมูล

5. วิเคราะห์ขอ้ มูล

บทบาทครู
ครู สอน จะทําอย่างไรผูเ้ รี ยนจึงจะสามารถระบุปัญหาการวิจยั ได้ชดั เจน
- ครู ค วรและฝึ กทัก ษะการสั ง เกตปั ญ หา ตังคํา ถาม รวบรวมข้อ มู ล
วิเคราะห์ปัญหา และระบุปัญหาทีแท้จริ ง
ครู จะทําอย่างไรผูเ้ รี ยนจึงจะสามารถตังสมมติฐานได้
- ครู ควรควรสอนให้ผูเ้ รี ยนรู ้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล หาสาเหตุ คาดเดา
คําตอบของปั ญหาอย่างมีหลักการและมีหลักฐานรองรับและตังสมมติฐานที
เหมาะสม
สมมติฐาน ครู ทาํ อย่างไรผูเ้ รี ยนจึงจะสามารถพิสูจน์ ทดสอบสมมติฐานได้
- ครู ควรสอนและฝึ กให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ย นรู ้ ก ระบวนการและวิธีการใน
การออกแบบ
ครู จะทําอย่างไร ผูเ้ รี ยนจึงจะสามารถรวบรวมข้อมูลได้
- ครู ควรสอนและฝึ กให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั วิธีการแสวงหาแหล่งข้อมูล วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการสร้างเครื องมือทีเหมาะสมกับศาสตร์ ของเรื อง
ทีวิจยั
ครู จะทําอย่างไร ผูเ้ รี ยนจึงจะสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้
- ครู ควรสอนและฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิธีการทีเหมาะสมกับศาสตร์ของเรื อง
ที วิจยั ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล การใช้สถิติต่างๆ การกําหนดเกณฑ์ประเมิ น
และการนําเสนอข้อมูล
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กระบวนการวิจยั
6. สรุ ปผล

บทบาทครู
ครู จะทําอย่างไร ผูเ้ รี ยนจึงจะสามารถสรุ ปผลได้
- ครู ควรสอนและฝึ กให้ผูเ้ รี ยนรู ้จักวิธีการสรุ ปข้อมูล
สมมติฐาน

และการตอบ

การเรี ย นรู้ โ ดยเน้น กระบวนการวิ จ ัย หรื อ ใช้ก ารวิ จ ั ย เป็ นส่ ว นหนึ งของการเรี ย นรู้
โดยทัวๆ ไป ครู มกั จัดให้ผเู ้ รี ยนดําเนินการตามขันตอนของการวิจยั ทัง 6 แต่จุดอ่อนทีพบคือ ครู มกั
ไม่ ส อนหรื อ ฝึ กทัก ษะกระบวนการที จํา เป็ นต่ อ การดํา เนิ น การให้ แ ก่ ผู ้เ รี ย น ตัว อย่า งเช่ น ครู
มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนไปสื บค้นข้อมูลความรู ้ หรื อไปเก็บข้อมูล หรื อสรุ ปข้อมูล โดยไม่ได้สอนหรื อ
ฝึ กทักษะหรื อสิ งทีจําเป็ นต่อการทําสิ งนัน จึงได้กล่าวได้วา่ เป็ นการสังมากกว่าการสอน การสังเป็ น
เพียงการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีโอกาสใช้กระบวนการเหล่านัน ซึ งผูเ้ รี ยนจะทําได้มากน้อยหรื อดี
เพียงใดนัน ขึนอยูก่ บั ศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ครู ไม่ได้สอนเพราะการสอนหมายถึง การช่วย
ให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้เพิมพูนขึนจากระดับทีเป็ นอยู่ ดังนันหากครู จะสอนกระบวนการวิจยั ครู
จะต้องช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เกี ยวกับกระบวนการดังกล่าวครู จาํ เป็ นต้องช่ วยเสริ มทักษะที
จําเป็ นต่อการดําเนิ นงานในแต่ล่ะขันตอน ซึ งทักษะเหล่านีส่ วนใหญ่จะเป็ นทักษะทีเรี ยกว่า ทักษะ
กระบวนการ ซึ งอาจเป็ นทักษะกระบวนการทางสติปัญญา เช่ น ทักษะกระบวนการคิด หรื อทักษะ
กระบวนการทางสังคม เช่น ทักษะการปฏิสัมพันธ์ ทักษะการทํางานร่ วมกัน
5. ขันตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
กองการวิจยั ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จาํ แนกประเภทของการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจยั เป็ นขันตอนต่างๆ ดังนี (กระทรวงศึกษาธิการ,2545)
ขันที 1: วางแผนการจัดการเรี ยนรู้
เป็ นขันตอนทีครู ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและปั จจัยต่า งๆ ที เกี ยวข้องกับ การ
จัดการเรี ยนรู้ ได้แก่ การวิเคราะห์เชื อมโยงมาตรฐานหลักสู ตร มาตรฐานและขอบข่ายสาระ การ
เรี ยนรู ้กลุ่มวิชา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ช่วงชัน เพือกําหนดสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตลอดจน
การวิ เ คราะห์ แ ละนัก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คลและรายกลุ่ ม โดยคํา นึ ง ถึ ง องค์ป ระกอบต่ อ ไปนี คื อ
ธรรมชาติของนักเรี ยน ประสบการณ์ และพืนฐานความรู้เดิม วิธีการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน เพือเป็ น
ข้อมูลทีนําไปใช้ในการกําหนดเป้ าหมายของการวางแผนออกแบบกิจกรรม เพือนําไปจัดการเรี ยนรู้
ให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และวิธีการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนและสภาพจริ ง
ขันที 2: จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เป็ นขันตอนทีครู นาํ กิจกรรมต่างๆ ทีกําหนดไว้ในแผนการเรี ยนรู ้มาสู่ การปฏิบตั ิจริ ง
โดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสําคัญ เพือให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีคุณลักษณะตามเป้ าหมายทีต้องการ
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รวมทังสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ งของกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยครู และนักเรี ยนจะเกิ ดการ
เรี ย นรู ้ ไ ปพร้ อมกัน ขณะเดี ย วกันครู ก็ ประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ แ ละรวบรวมข้อมู ล ต่ า งๆ เกี ยวกับ
คุณลักษณะของนักเรี ยนทีเกิดขึนระหว่างกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีและแบบวัดต่างๆ
ขันที 3: ประเมินผลการเรี ยนรู้
เป็ นการตรวจสอบว่า นัก เรี ย นมี ผ ลการเรี ย นรู ้ ทัก ษะ และพฤติ ก รรม คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ค่านิ ยม หรื อคุ ณลักษณะอืนๆ ตามที คาดหวังหรื อไม่มากน้อยเพียงใด ผลที ได้จากการ
ประเมิ นนี ส่ วนหนึ งจะได้ม าจากการประเมิ น ไปพร้ อมๆ กับ การจัดกิ จกรรมเรี ย นรู ้ โดยวิธี ก าร
สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงาน สัมภาษณ์และตรวจผลงานการจัดทําแฟ้ มสะสมงานของนักเรี ยน ซึ งเป็ น
การประเมินตามสภาพจริ งและส่ วนหนึงเป็ นการประเมินผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนด้วย
5.1 การเรียนรู้ โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน (Research - Based Learning : RBL)
การเรี ยนรู้โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน (Research - Based Learning) หรื ออาจเรี ยกว่า การเรี ยน
การสอนแบบใช้วิจยั เป็ นฐาน (Research - Based Instruction) เนื องจากทัง 2 ชือ เป็ นการเรี ยน การ
สอนทีนํากระบวนการวิจยั หรื อผลการวิจยั มาใช้เป็ นเครื องมือในการแสวงหาความรู ้เช่นเดียวกัน
เพียงแต่มีมุมมองทีต่างกัน กล่าวคือหากมองในบทบาทนักเรี ยน เน้นบทบาทนักเรี ยนให้แสวงหา
ความรู้ดว้ ยตนเองเป็ นสําคัญ บทบาทครู เป็ นเพียงผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาเท่านันการเรี ยนการสอนดังกล่าวจะ
ใช้คาํ ว่า Research - Based Learning ซึ งส่ วนใหญ่จะใช้กบั ผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษา และหากมอง
ในบทบาทครู เน้นด้านการจัดการเรี ยนการสอนจะใช้คาํ ว่า Research - Based Instruction ซึ งครู มี
บทบาทสําคัญในการเตรี ยมการสอน การดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ และในการวิจยั ครังนี ได้ศึกษากับ
นักเรี ยนในระดับการศึกษาขันพืนฐาน นักเรี ยนในระดับนีต้องการการแนะนําจากครู ในการแสวงหา
ความรู ้อย่างมาก ครู จึงมี บทบาทสําคัญในการชี แนะแนวทางเพือให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และมี
ทักษะกระบวนการวิจยั
การเรี ยนรู้โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน (Research - Based Learning : RBL) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้
แบบเน้น กระบวนการวิ จ ัย ที มุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้เ รี ย นมี เ ครื องมื อ ในการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต รู ้ จ ัก สร้ า ง
กระบวนการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองอย่างมี ความหมาย ตังข้อคําถาม หรื อมองเห็ นปั ญหา พร้ อมทังหา
คําตอบได้ดว้ ยตนเอง จากการแสวงหาข้อมูลทีหลากหลาย วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว จน
ได้คาํ ตอบทีมีเหตุผล เชื อถื อได้ ซึ งผูส้ อนต้องฝึ กฝนทักษะการวิจยั ทีจําเป็ น หรื อเกียวข้องกับสิ งที
เรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยนตามความเหมาะสม (ทิศนา แขมมณี , 2553: 144) สมหวัง พิธิยานุวฒั น์ และทัศนีย ์
บุญเติม (2546: 24) ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2546: 31) และลัดดา ภู่เกียรติ (2552: 142) ได้ให้แนวคิดไว้
สอดคล้องกันว่า การสอนต้องให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้วธิ ี เรี ยน และวิธีแสวงหาความรู ้หรื อเรี ยนวิธีการวิจยั
มากกว่าเรี ยนตัวความรู ้ หรื อเนือหาวิชาสําเร็ จรู ป และต้องเน้นทีคุณภาพในการแสวงหาความรู้ดว้ ย

79
ตนเองเป็ นประเด็นสําคัญ ส่ วนหน้าทีครู นนคื
ั อ การทําทังการสอนและการวิจยั ควบคู่ไปพร้ อมๆ
กัน ทังนีเนื องจากเนื อหาวิชาการมีมากมาย และมีความรู ้เกิดขึนตลอดเวลา นักเรี ยนต้องเรี ยนรู้ทีจะ
แสวงหาความรู ้อย่างต่อเนืองและใฝ่ รู้
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551) ได้สรุ ปสาระจากบทความของ Monash University (2005)
University of Warwick (2005) National Staff Development Councils (2005) ว่าการเรี ยนการสอน
โดยใช้วิจยั เป็ นฐานเกิ ดประโยชน์แก่ผเู ้ กียวข้องใน 2 ประเด็นคือ 1. ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนมี
โอกาสได้พฒั นาทักษะทางปัญญา ได้แก่ ทักษะการอ่าน จากการค้นคว้า ทักษะการเขียน ทักษะการ
พูด ทักษะการอภิปราย ทักษะการคิดชันสู ง คิดไตร่ ตรอง คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา ทักษะทางสังคม ทักษะในการทํางานร่ วมกัน การติดต่อประสานงาน การวางแผนการ
ดําเนิ นการวิจยั การประเมินผลการดําเนิ นงาน การได้เรี ยนรู ้องค์ความรู ้ใหม่ ได้เรี ยนรู ้ วิธีการวิจยั
หรื อวิ ธี ก ารแสวงหาความรู้ แ ละได้เ รี ยนรู้ ก ระบวนการ/ขันตอน/วิ ธี ที ตนเองเกิ ด การเรี ย นรู้
2. ประโยชน์ต่อผูส้ อน ผูส้ อนใช้เวลาเตรี ยมการสอนน้อยลงเพราะไม่ตอ้ งเตรี ยมเนือหาสาระความรู้
เพียงแต่เตรี ยมเรื องวิธีการเรี ยนรู ้ ด้านการรู ้ จกั และมีปฏิ สัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนมีปฏิ สัมพันธ์กบั
ผูเ้ รี ยนมากขึน รู ้ จกั และเข้าใจผูเ้ รี ยนมากขึน มี ผลระยะยาวทําให้ปัญหาพฤติกรรมเบียงเบนในชัน
เรี ยนลดลง ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าในการเรี ยนและการพัฒนาตนเอง และผูส้ อนมีความรู ้เพิมมากขึน
นอกจากนี อาชัญญา รัตนอุบล (2546: 62) ได้อธิ บายแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การ
วิจยั เป็ นฐานว่า ได้ประยุกต์จากการใช้สัญญาแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning contract) ตามแนวคิดของ
Malcolm Knowles โดยได้เสนอแนวคิ ดเกี ยวกับ การเรี ย นรู ้ ด้วยการนํา ตนเอง (Self-Directed
Learning) ลักษณะการเรี ยนรู้ดว้ ยการนําตนเองเป็ นคุณลักษณะของผูท้ ีมีความพร้อมในการเรี ยนรู้
ซึงมีองค์ประกอบสําคัญ 8 ประการ คือ 1. การเปิ ดโอกาสต่อการเรี ยนรู ้ 2. มโนมติของตนเองในด้าน
การเป็ นนักเรี ยนทีมีประสิ ทธิ ภาพ 3. มีความคิดริ เริ มและเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง 4. มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรี ยนรู ้ของตน 5. มีความรักในการเรี ยน 6. มีความคิดสร้างสรรค์ 7. มองอนาคตในแง่ดี และ
8. สามารถใช้ทกั ษะการศึกษาหาความรู ้และทักษะการแก้ปัญหา
ดัง นัน การจัด การเรี ย นการสอนที ใช้วิจ ัย เป็ นฐานจึ ง เป็ นแนวทางสํา คัญ ทางหนึ งที
สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการใช้กระบวนการวิจยั ในการแสวงหาความรู้ โดยใช้การวิจยั เป็ น
ส่ วนหนึงของการเรี ยนรู ้และพัฒนาเป็ นทักษะพืนฐานในการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตของผูเ้ รี ยน และจาก
การทบทวนเอกสารทีเกียวข้องจะเห็นได้วา่ การเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน

80
6. รู ปแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
มาเรี ยม นิ ลพันธุ์ และคณะ (2549: 9) กล่า วถึ งรู ปแบบการจัดการเรี ย นการสอนด้วย
วิธีการวิจยั (Research-Based Learning) ว่าเป็ นรู ปแบบทีเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการหาคําตอบ
แก้ปัญหา แสวงหาความรู ้ และคิดค้นสิ งใหม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผูเ้ รี ยนต้องมีการ
ตกผลึกทางความรู ้เป็ นพืนฐานสําหรับการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบนี รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยวิธีการวิจยั มีขนการเรี
ั
ยนการสอนดังนี
ขันที 1 ตีความปัญหา/การกําหนดปั ญหา : การเรี ยนรู ้ร่วมกัน/การเรี ยนรู ้แบบแก้ปัญหา
สํารวจปัญหา
1.1 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันอภิปรายเพือสํารวจปั ญหา
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา 1.2 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันจัดอันดับความสําคัญของปั ญหา
เลือกปัญหา

1.3 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันเลือกปั ญหาทีจะศึกษา

กําหนดคําถามการวิจยั

1.4 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันกําหนดคําถามการวิจยั

กําหนดตัวแปร

1.5 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันกําหนดตัวแปร

ขันที 2 วางแผนงาน : การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
กําหนดสมมติฐาน
2.1 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันกําหนดสมมติฐาน โดยมีผูส้ อน
เป็ นผูช้ ีแนะแนวทาง
ออกแบบการวิจยั
2.2 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันออกแบบการวิจยั โดยมีผสู ้ อน
เป็ นผูช้ ีแนะแนวทาง
ขันที 3 ดําเนินการตามแผน : การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
รวบรวม
3.1 ผูเ้ รี ยนช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์
3.2 ผูเ้ รี ยนช่วยกันวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ป
3.3 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปผล
ขันที 4 การนําผลวิจยั ไปใช้แก้ปัญหาเพือการพัฒนา : การเรี ยนรู ้ร่วมกัน/การเรี ยนจาก
สถานการณ์จริ ง
ทดลองใช้
4.1 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันนําผลการวิจยั ไปทดลองปฏิบตั ิ
พัฒนา
4.2 ผูเ้ รี ยนร่ วมกันนําข้อมูลย้อนกลับทีได้มา
พัฒนาการทํางาน
หมายเหตุ
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1. รู ปแบบเหมาะสมกับทุ กประเภทวิชาทีเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้วยการหาคําตอบ
แก้ปัญหา แสวงหาความรู ้ และคิดค้นสิ งใหม่
2. รู ปแบบนีสามารถใช้กบั หน่วยการเรี ยนรู ้ใดหน่วยการเรี ยนรู ้หนึ ง โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้
ตลอดทังภาคการศึกษา
3. การเรี ยนการสอนแนวนีใช้เวลามากกว่า 1 คาบ ( 2-5 คาบ )
4. การนําไปใช้ตอ้ งพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับชันและสาขาวิชา
5. รู ปแบบนี อาจจัดกระทําเป็ นแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม ขึนอยู่กบั จํานวนผูเ้ รี ยน ใน
กรณี ทีจัดกระทําเป็ นรายกลุ่ม ผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกทักษะการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
7. แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นกระบวนการวิจัย
แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจยั ประกอบด้วย ผลการวิจยั
และกระบวนการวิจยั กล่าวคือ กระบวนการวิจยั เป็ นวิธีเพือให้ได้มาซึ งผลการวิจยั และผลการวิจยั
ก็ คื อ ผลที ได้ม าจากการดํา เนิ น การ ดัง นันแนวทางการใช้ ก ารวิ จ ัย ในการเรี ยนการสอน จึ ง
ประกอบด้วย การใช้ผลการวิจยั และการใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนการสอน ดังนี
แนวทางที 1 ครู ใช้ผลการวิจยั ในการเรี ยนการสอน
แนวทางที 2 ผูเ้ รี ยนใช้ผลการวิจยั ในการเรี ยนรู้
แนวทางที 3 ครู ใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนการสอน
แนวทางที 4 ผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู้
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ ผลที ได้รับจากการจัดการเรี ย นการสอนตามแนว
ทางการใช้การวิจยั ในการเรี ยนการสอน ซึ งประกอบด้วย บทบาทครู บทบาทผูเ้ รี ยน และผลทีได้รับ
ในแต่ละแนวทางของการใช้การวิจยั ในการเรี ยนการสอน มีรายละเอียดในตารางที 4
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ตารางที 4 แนวทางการใช้การวิจยั ในการเรี ยนการสอน โดยเน้นกระบวนการวิจยั 4 แนวทาง
แนวทางการใช้ การ
วิจยั
ในการเรียนการสอน
แนวทางที 1 ครู ใช้
ผลการวิจยั ในการเรียน
การสอน
ครู ใช้ผลการวิจยั
ประกอบการเรี ยน
การสอนเนือหาสาระ
ต่างๆ ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
ขยายขอบเขตของ
ความรู ้ได้ความรู ้ที
ทันสมัยและคุน้ เคยกับ
แนวคิดการวิจยั

บทบาทครู

บทบาทผู้เรียน

ผลทีได้ รับ

1. ครู สืบค้นแหล่งข้อมูลที
เกียวข้องกับสาระทีสอน
2. ครู ศึกษางานวิจยั /ข้อมูล
ข่างสาร/องค์ความรู ้ที
เกียวข้องกับเนือหาสาระ
3. ครู เลือกผลงานวิจยั ที
เกียวข้องกับสาระทีสอนและ
วัยของผูเ้ รี ยน
4. ครู นาํ ผลการวิจยั มาใช้
5. ครู และผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
อภิปรายเกียวกับผลการวิจยั /
กระบวนการวิจยั /ความสําคัญ
ของการวิจยั
6. ครู วดั และประเมินผล
การเรี ยนรู ้เกียวกับ
ผลการวิจยั /กระบวนการวิจยั
ควบคู่กบั การเรี ยนรู ้สาระ
ปกติ

1. เรี ยนรู ้เนือหาสาระ
โดยมีผลการวิจยั ประกอบ
ทําให้ผเู ้ รี ยนคุน้ เคยกับเรื อง
ของการวิจยั การแสวงหา
ความรู ้ การใช้เหตุผล ฯลฯ
2. อภิปรายประเด็น
ต่างๆ ทีเกียวข้องกับ
ผลการวิจยั /
กระบวนการวิจยั /
ความสําคัญของการวิจยั

ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วธิ ีการ
นําผลการวิจยั มาต่อเติม
ความรู ้ของตนเองจากที
ครู ผสู ้ อนเลือกมา
ประกอบการเรี ยนการ
สอน
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ตารางที 4 แนวทางการใช้การวิจยั ในการเรี ยนการสอน โดยเน้นกระบวนการวิจยั 4 แนวทาง (ต่อ)
แนวทางที 2
ผู้เรียนใช้ ผลการวิจยั ใน
การเรียนรู้
การให้ผเู ้ รี ยนสื บค้น
และศึกษางานวิจยั ที
เกียวข้องกับสาระที
เรี ยนด้วยตนเอง

1. ครู สืบค้นแหล่งข้อมูล
และศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้อง
กับสาระทีสอน
2. ครู กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความสนใจใฝ่ รู ้ เกิดข้อสงสัย
อยากรู ้ อยากแสวงหาคําตอบ
ของข้อสงสัย
3. ครู ให้คาํ แนะนํา
เกียวกับแหล่งข้อมูล และ
งานวิจยั ทีผูเ้ รี ยนจะต้อง
สื บค้นเพือการศึกษาหา
ความรู ้ รวมทังคัดเลือก
งานวิจยั ทีเหมาะสมกับวัย
ของผูเ้ รี ยน
4. ครู อาจจําเป็ นต้องสรุ ป
งานวิจยั ให้เหมาะสมกับ
ระดับของผูเ้ รี ยน
5. ครู แนะนําวิธีการอ่าน/
ศึกษา/วิเคราะห์รายงานวิจยั
ตามความเหมาะสมกับระดับ
ของผูเ้ รี ยน ได้แก่
องค์ประกอบต่างๆ ของ
งานวิจยั วัตถุประสงค์
วิธีดาํ เนินการวิจยั ขอบเขต
ข้อจํากัด ผลการวิจยั อภิปราย
ผลการวิจยั การอ้างอิง ฯลฯ
6. ครู เชือมโยงสาระของ
งานวิจยั กับสาระของการ
เรี ยนการสอน
7. ครู และผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
อภิปรายเกียวกับผลการวิจยั /
กระบวนการวิจยั /ความสําคัญ
ของการวิจยั

1. แสวงหา สื บค้นข้อมูล
เกียวกับการวิจยั ทีเกียวข้อง
กับสาระทีเรี ยนรู ้ตามความ
สนใจของตน
2. ศึกษารายงานวิจยั
ต่างๆ โดยฝึ กทักษะการ
เรี ยนรู ้ทีจําเป็ น เช่นทักษะ
การอ่านงานวิจยั การสรุ ป
ผลการวิจยั การนําเสนอ
ผลการวิจยั การอภิปราย
ผลการวิจยั
3. นําเสนอสาระของ
งานวิจยั อย่างเชือมโยงกับ
สาระทีกําลังเรี ยนรู ้
4. อภิปรายประเด็นต่างๆ
ทีเกียวข้องกับผลการวิจยั /
กระบวนการวิจยั /
ความสําคัญของการวิจยั
5. ประเมินตนเอง
เกียวกับทักษะการอ่าน
รายงานวิจยั และการเรี ยนรู ้
เกียวกับผลการวิจยั /
กระบวนการวิจยั

ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ศึกษา
ค้นหา และคัดสรร
ผลงานวิจยั ทีเกียวกับสิ ง
ทีตนกําลังศึกษาหา
ความรู ้ เป็ นการขยายผล
ของความรู ้ในขอบเขตที
กว้างและลึกทําให้
ผูเ้ รี ยนรู ้กว้างและรู ้ลึก
มากยิงขึน
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ตารางที 4 แนวทางการใช้การวิจยั ในการเรี ยนการสอน โดยเน้นกระบวนการวิจยั 4 แนวทาง (ต่อ)
แนวทางการใช้ การ
วิจยั
ในการเรียนการสอน

บทบาทครู

8. ครู วดั และประเมินผล
ทักษะการอ่านรายงานวิจยั
และการเรี ยนรู ้เกียวกับ
ผลการวิจยั /กระบวนการวิจยั
ควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้สาระ
ตามปกติ
1. ครู พิจารณา
แนวทางที 3 ครู ใช้
วัตถุประสงค์และสาระทีจะ
กระบวนการวิจยั ใน
ให้แก่ผเู ้ รี ยนและวิเคราะห์วา่
การเรียนการสอน
ั
จยั
ครู ใช้กระบวนการวิจยั สามารถใช้ขนตอนการวิ
อาจจะเป็ นบางขันตอน ขันตอนใดได้บา้ งใน การ
ในการจัดการเรี ยนการ สอน ซึงอาจจะใช้
สอนโดยพิจารณาตาม กระบวนการวิจยั บางขันตอน
หรื อครบทุกขันตอน
ความเหมาะสมของ
2. ครู ออกแบบกิจกรรม
สาระการเรี ยน
การเรี ยนรู ้ โดยใช้
การสอนและวัยของ
กระบวนการวิจยั /ขันตอน
ผูเ้ รี ยน
การวิจยั ทีกําหนด เพือการ
เรี ยนรู ้สาระทีต้องการตาม
แผน
3. ครู ดาํ เนินกิจกรรมโดย
ใช้กระบวนการวิจยั /ขันตอน
การวิจยั ทีกําหนดในการสอน
4. ครู ฝึกทักษะทีจําเป็ นต่อ
การดําเนินการตาม
กระบวนการวิจยั ให้แก่ผเู ้ รี ยน
(ทักษะการระบุปัญหา ให้คาํ
นิยาม ตังสมมติฐาน คัดเลือก
ตัวแปร การสุ่มตัวอย่าง
ประชากร การสร้างเครื องมือ

บทบาทผู้เรียน

ผลทีได้ รับ

1. เรี ยนรู ้ตามขันตอนของ ผูเ้ รี ยนเข้าใจวิธีการ
กระบวนการวิจยั ทีครู
ทํางานวิจยั ตามขันตอน
ทีครู ผสู ้ อนกําหนดให้
กําหนด
2. ฝึ กทักษะ
กระบวนการวิจยั ทีจําเป็ น
ต่อการดําเนินการตาม
ขันตอนการวิจยั ทีครู
กําหนด
3. อภิปรายประเด็น
เกียวกับกระบวนการวิจยั ที
ตนเองมีประสบการณ์และ
ผลการวิจยั ทีเกิดขึน
4. ประเมินตนเองในด้าน
ทักษะกระบวนการวิจยั
และผลการวิจยั ทีได้รับ
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ตารางที 4 แนวทางการใช้การวิจยั ในการเรี ยนการสอน โดยเน้นกระบวนการวิจยั 4 แนวทาง (ต่อ)
แนวทางการใช้ การ
วิจยั
ในการเรียนการสอน

บทบาทครู

การพิสูจน์ทดสอบ การ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ และสรุ ป
ผลการวิจยั การอภิปรายผล
และการให้ขอ้ เสนอแนะ)
5. ครู สงั เกตพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ ทักษะ
กระบวนการวิจยั ของผูเ้ รี ยน
และพิจารณาว่าควรจะเสริ ม
ทักษะด้านใดให้กบั ผูเ้ รี ยน
6. ครู และผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
อภิปรายเกียวกับ
กระบวนการวิจยั และ
ผลการวิจยั ทีเกิดขึน
7. ครู วดั และประเมินผล
ทักษะกระบวนการวิจยั ควบคู่
ไปกับผลการเรี ยนรู ้สาระ
ตามปกติ
1. ครู พจิ ารณาและ
แนวทางที 4 ผู้เรียน
ใช้ กระบวนการวิจยั ใน วิเคราะห์วตั ถุประสงค์และ
สาระการเรี ยนรู ้วา่ มีส่วนใดที
การเรียนรู้
เอือให้ผเู ้ รี ยนสามารถทําวิจยั
ครู ให้ผเู ้ รี ยนทําวิจยั
ได้
โดยใช้
2. ครู ออกแบบกิจกรรม
กระบวนการวิจยั (ครบ
ทุกขันตอน)ในการทํา การเรี ยนรู ้ทีเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนทําวิจยั ได้
วิจยั เพือแสวงหา
3. ครู กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิด
คําตอบ หรื อความรู ้
ใหม่ตามความสนใจ ความสนใจใฝ่ รู ้
4. ครู ฝึกทักษะ
ของตน
กระบวนการวิจยั ให้แก่ผเู ้ รี ยน

บทบาทผู้เรียน

ผลทีได้ รับ

1. คิดประเด็นวิจยั ทีตน
สนใจ
2. ฝึ กทักษะ
กระบวนการวิจยั ทีจําเป็ น
ต่อการดําเนินการ เช่น
การระบุปัญหาวิจยั
วัตถุประสงค์
การตังสมมติฐาน
การออกแบบการวิจยั
การเก็บรวบรวมและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
การสรุ ปและอภิปรายผล

ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการวิจยั
ตามกระบวนการ
ทีถูกต้องครบทุก
ขันตอน ทําให้ได้
องค์ความรู ้ใหม่ทีเชือถือ
ได้ โดยสิ งทีผูเ้ รี ยน
ได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางทีผูเ้ รี ยนใช้
กระบวนการวิจยั ในการ
เรี ยนรู ้ มีดงั นี
1. ผูเ้ รี ยนได้หวั ข้อหรื อ
ประเด็นปัญหาการวิจยั
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วิจยั
ในการเรียนการสอน

บทบาทครู

บทบาทผู้เรียน

ผลทีได้ รับ

(ทักษะการระบุปัญหา ให้
คํานิยาม ตังสมมติฐาน
คัดเลือกตัวแปร การสุ่ม
ตัวอย่างประชากร การสร้าง
เครื องมือ การพิสูจน์ทดสอบ
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ และสรุ ป
ผลการวิจยั การอภิปรายผล
และการให้ขอ้ เสนอแนะ)
5. ครู ให้ผเู ้ รี ยนทําวิจยั
6. ครู สงั เกตพฤติกรรม
การเรี ยนรู ้ และทักษะ
กระบวนการวิจยั ของผูเ้ รี ยน
7. ครู และผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
อภิปรายเกียวกับ
กระบวนการวิจยั และ
ผลการวิจยั ทีเกิดขึน
8. ครู วดั และประเมินผล
ทักษะกระบวนการวิจยั ควบคู่
ไปกับผลการเรี ยนรู ้สาระ
ตามปกติ

3. ปฏิบตั ิการวิจยั ตาม
กระบวนการวิจยั ที
เหมาะสม
4. บันทึกความคิดและ
ประสบการณ์ รวมทัง
ข้อสังเกตต่าง ๆ ทีตน
ประสบจากการดําเนินงาน
5. อภิปรายประเด็น
เกียวกับกระบวนการวิจยั
และผลการวิจยั ทีเกิดขึน
6. ประเมินตนเองในด้าน
ทักษะกระบวนการวิจยั

2. ผูเ้ รี ยนเขียน
สมมติฐานทีชัดเจนและ
ทดสอบได้
3. ผูเ้ รี ยนมี
กระบวนการดําเนินการ
วิจยั เพือทดสอบ
สมมติฐานทีถูกต้องและ
เหมาะสม
4. ผูเ้ รี ยนมีผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการ
ลงภาคสนามเก็บข้อมูล
จริ ง
5. ผูเ้ รี ยนสามารถเขียน
รายงานการวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ได้

8. กลวิธีในการเชือมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย
8.1 บริบทและประเด็นสํ าคัญ
การวิจยั และงานอืนๆ ทีเกี ยวข้อง ความเทียงตรงและการเผยแพร่ องค์ความรู ้ เป็ น
พืนฐานสําหรับมหาวิทยาลัยทีเน้นการวิจยั จุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานก็คือ
ฝ่ ายวิชาการของมหาวิท ยาลัยจะดําเนิ นการช่ วยเหลื อนักศึ กษาโดยการเชื อมโยงองค์ความรู ้ และ
การปฏิบตั ิเข้ากับการวิจยั และการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเอง
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ประโยชน์ทีผูเ้ รี ยนจะได้รับได้แก่:
1. เห็นคุณค่าของการฝึ กฝนตนเอง การลงมือปฏิบตั ิและจริ ยธรรม
2. มันใจเนือหาหลักสู ตรรวมถึงผลการวิจยั ทีทันสมัย
3. เข้าใจว่าสิ งทีเลือกศึกษานันส่ งผลดีอย่างไรต่อสังคม
4. ทักษะในการศึ กษาและประเมิ นงานวิจยั ทีเอือประโยชน์ในแก่ ผเู ้ รี ยนทังการใช้ชีวิต
และการทํางาน
5. ให้โอกาสและส่ งเสริ มวิธีการเรี ยนการสอน และการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การ
เรี ยนรู้โดยการตังคําถามและการทดลองทีส่ งผลดีต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
การเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน เป็ นแนวคิดทีมีความหลากหลายในแง่ของกลยุทธ์การ
เรี ยนการสอนที เกี ยวข้องกับการวิจยั และการสอน การเรี ยนรู ้ โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานที ดี นันอาจ
ประกอบด้วย
1. ผลการวิจยั ทีให้ขอ้ มูลแก่หลักสู ตร
2. วิธีตามกระบวนการวิจยั ในการเรี ยนสอนและการเรี ยนรู้
3. การเรี ยนรู้การใช้เครื องมือในการวิจยั
4. การพัฒนาบริ บทการวิจยั แบบองค์รวม
กลยุทธ์เหล่านีจะเป็ นแนวทางในการนําการเรี ยนรู ้โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานมาประกอบเข้า
กับ หลัก สู ตรการสอน ซึ งอาจมี ค วามซําซ้ อนในเรื องของประเภทและข้อเสนอแนะเรื องความ
เหมาะสมในวิ ธี ก ารฝึ กฝนของแต่ ล ะบริ บ ทการเรี ย นรู ้ อ ยู่บ ้า ง แต่ ก็ มี ต ัว เลื อ กที จะทํา ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดหากกําหนดให้เหมาะสมกับบริ บทการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
8.2 กลวิธีทประสบความสํ
ี
าเร็จในการเชือมโยงการสอนกับการวิจัย
1. นําการวิจยั ส่ วนบุคคลมาใช้ในการออกแบบหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
1.1 นํางานวิจยั ปัจจุบนั มาใช้เป็ นจุดเน้นตลอดหลักสู ตร
1.2 ยกตัวอย่างประสบการณ์ จริ งในการแก้ไขปั ญหาในงานวิจยั ของผูส้ อน
เพือช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีอย่างชัดเจน
1.3 ทําให้ผเู้ รี ยนเข้าใจถึงคุณค่าของการฝึ กตนการลงมือปฏิบตั ิและจริ ยธรรม
ในการทํางานวิจยั โดยเปิ ดโอกาสให้มีการอภิปรายถึงงานวิจยั ทีกําลังดําเนินอยูข่ องแต่ละคน
2. ใช้งานวิจยั ล่าสุ ดในสาขาเป็ นบริ บททางประวัติศาสตร์ ในการสอนในชันเรี ยน
2.1 อภิปรายถึงผลของงานวิจยั ในปั จจุบนั โดยรวมทังจุดด้อยของทฤษฎีใน
อดีตและจุดเน้นในปัจจุบนั
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2.2 แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติขององค์ความรู้ทีมีการเปลียนแปลง มีพลวัต
และธรรมชาติของพัฒนาการ พร้อมด้วยมุมมองทางประวัติศาสตร์ ทีแสดงให้เห็นว่านโยบายและ
การปฏิบตั ิในปั จจุบนั นันพัฒนาขึนมาได้อย่างไร
3. ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้เกี ยวข้องกับประเด็นการวิจยั ร่ วมสมัย ให้
ผู้เ รี ยนศึ ก ษางานปั ญ หาวิ จ ัย สมัย ใหม่ ห รื อแนะนํา วิ ธี แ ก้ ปั ญ หาที เกิ ด ขึ นจริ ง ในปั จ จุ บ ัน ตาม
พืนฐานความรู ้ของตนเอง โดยกิจกรรมอาจมีดงั นี
3.1 ตรวจสอบรายงานที ให้ ข ้อมู ล เกี ยวกับ คํา ถามวิ จยั ในปั จจุ บ นั ที อยู่ใ น
ระบบโดยเปรี ยบเทียบรายงานจากสื อของการศึกษาทีเป็ นทางการ
3.2 วิเ คราะห์ ร ะเบี ย บวิธี วิจ ัย และการโต้แ ย้ง ที นํา เสนอในบทความจาก
วารสารทีนําเสนอผลงานวิจยั ล่าสุ ด
3.3 จัดการวิเคราะห์วรรณกรรมในระดับเล็กทีนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปเกียวกับระดับ
องค์ความรู ้ในปั จจุบนั และคําถามต่อเนืองอืนๆ ทีจะต้องพิจารณา
4. สอนระเบียบวิธีการวิจยั เทคนิคและทักษะต่างๆ ทีปรากฏอยูใ่ นหลักสู ตร
4.1 พัฒนาความเข้าใจในระเบียบวิธีวจิ ยั ของผูเ้ รี ยนในระหว่างการเรี ยนใน
ห้องปฏิบตั ิการ
4.2 ออกแบบหลักสู ตรเกี ยวกับระเบี ย บวิธี ก ารวิจยั ที ให้โอกาสในการใช้
ทักษะการวิจยั เพือทําการวิจยั ปัญหาทีแท้จริ ง
4.3 ออกแบบการประเมิ น ผลรายวิช าที ให้นัก ศึ ก ษามี โ อกาสที จะเรี ย นรู้
วิธีการและทักษะหลากหลายทีเกียวข้องกับประเด็นในการวิจยั ร่ วมสมัยทีสําคัญ
5. จัดกิจกรรมในเชิงวิจยั ขนาดเล็กให้บรรจุอยูใ่ นการเรี ยนการสอน
ผูเ้ รี ยนในทุกระดับชันสามารถได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในเชิ งวิจยั ขนาด
ย่อมทีทางกลุ่มได้จดั ขึน ซึ งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในการวิจยั ภายในทีมวิจยั มากกว่าการมุ่งทํา
การวิจยั แบบส่ วนบุคคล
5.1 ให้ผเู้ รี ยนทําการวิเคราะห์ข ้อมูลทางการวิจยั จากโครงการทีอิง โลกแห่ ง
ความเป็ นจริ งทีมีอยู่
5.2 ตังคําถามการวิจยั ให้แก่ผเู ้ รี ยนเพือให้ได้ทบทวนวรรณกรรมขนาดเล็ก
ตัดสิ นใจเกียวกับวิธีการรวบรวมข้อมูล เขียนถึงผลลัพธ์ทีเกิดขึนและนําไปสู่ ขอ้ สรุ ป
5.3 จัดหลักสู ตรเข้ม ทีเน้นโครงการหลักทีใช้ทกั ษะการวิจยั และความรู้ที
ได้รับมาในภาคการเรี ยนก่อนหน้า
6. ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนเกียวข้องกับโครงการวิจยั ของภาควิชา
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6.1 ให้ผเู ้ รี ยนดําเนินโครงการของตนเองทีอยูภ่ ายในโครงการขนาดใหญ่
6.2 มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนทําหน้าทีเป็ นผูช้ ่ วยนักวิจยั ให้กบั ผูเ้ รี ยนระดับสู ง
กว่าหรื ออาจารย์
6.3 จัดให้เยียมชมชมศูนย์การวิจยั ของมหาวิทยาลัย
7. สนับสนุนให้ผเู้ รี ยนรู้สึกมีส่วนร่ วมในวัฒนธรรมการวิจยั ของแผนการ
7.1 แจ้งนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ให้ทราบถึงประโยชน์ของงานวิจยั และจุด
แข็งของทีมงานในแผนกทีพวกเขากําลังศึกษาอยู่
7.2 อ้างอิงถึงผลประโยชน์และความสําเร็ จ รวมทัง – หากเป็ นไปได้ – จัดให้
มีการเสวนากับนักศึกษาเกียวกับการทํางานของพวกเขา
7.3 กระตุ ้น ให้ ผู ้เ รี ยนในระดับ ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทให้ เ ข้า ร่ วม
การสัมมนางานวิจยั โดยเข้าเยียมนักวิชาการ ส่ งเอกสารในที ประชุ มและเป็ นเจ้าภาพการประชุ ม
นักศึกษา
8. สอดแทรกคุณค่าของนักวิจยั ในการสอน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงคุณค่าใน
การวิจยั เช่ น ความไม่มีอคติ เคารพหลักฐาน และความคิดเห็นของผูอ้ ืน อดทนต่อความไม่ชดั เจน
และการวิเคราะห์อย่างเข้มงวด โดย
8.1 สร้างแบบอย่างของคุณสมบัติผวู ้ จิ ยั ในการปฏิสัมพันธ์ในชันเรี ยน
8.2 พูดคุยถึงกระบวนการทีนักวิจยั ต้องทําก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานและ
จํานวนวรรณกรรมเกียวข้องทีต้องทบทวน
8.3 ให้ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาคุ ณสมบัตินกั วิจยั
เช่น อ่านงานวิจยั ทีมีความคิดเห็นขัดแย้งแล้วให้วเิ คราะห์ถึงความเทียงและหาข้อสรุ ป
การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
1. ความหมายของรู ปแบบการเรียนการสอน
คําว่า รู ปแบบ หรื อ “แบบจําลอง” เป็ นคําทีมาจากภาษาอังกฤษว่า “Model” มีความหมาย
ว่าเป็ นภาพสะท้อนความคิดสติปัญญาทีช่วยให้เข้าใจบางสิ งทีไม่สามารถมองเห็นได้หรื อไม่ได้รับ
ประสบการณ์นนๆ
ั โดยตรง (Dorin, H., Demmin, P.E., Gabel, D. ,1990) คําว่า รู ปแบบการเรี ยน
การสอน มีความหมายต่างๆ ดังนี
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เซเลอร์ และคณะ (Saylor and Others ,1981 : 271) อธิ บายว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน
หมายถึง แบบหรื อแผนของการสอน รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบหนึงจะมีจุดเน้นทีเฉพาะเจาะจง
อย่างใดอย่างหนึง รู ปแบบการเรี ยนการสอนแต่ละรู ปแบบจึงอาจมีจุดหมาย ทีแตกต่างกัน
จอยส์ และเวล (Joyce and Weil,1980 : 2) ให้ความหมายไว้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน
หมายถึง แผนหรื อแบบซึ งสามารถใช้เพือการสอนในห้องเรี ยนหรื อสอนพิเศษเป็ นกลุ่มย่อย หรื อเพือจัด
สื อการสอนซึ งรวมถึง หนังสื อ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสี ยง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหลักสู ตร
รายวิช า รู ป แบบการเรี ยนการสอนแต่ละรู ปแบบจะเป็ นแนวในการออกแบบการสอนที ช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีแบบจําลองนันๆ กําหนด
อารี สัญหฉวี (2540 : 1) กล่าวว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน เป็ นโครงสร้างทีใช้เป็ นแนว
ในการสร้างกิจกรรมการเรี ยนการสอน และจัดสิ งแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนการสอน
ทิศนา แขมมณี (2545:219) อธิ บายความหมายไว้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง
สภาพหรื อลักษณะของการเรี ยนการสอนทีครอบคลุ มองค์ประกอบสําคัญซึ งได้รับการจัดไว้อย่าง
เป็ นระเบี ย บตามหลัก ปรั ชญา ทฤษฎี หลัก การ แนวคิ ด หรื อความเชื อต่า งๆ โดยประกอบด้วย
กระบวนการหรื อขันตอนสําคัญในการเรี ยนการสอน รวมทังวิธีสอนและเทคนิ คการสอนต่างๆ ที
สามารถช่ วยให้สภาพการเรี ยนการสอนนันเป็ นไปตามทฤษฎี หลักการหรื อแนวคิดทียึดถื อ ซึ ง
ได้รับการพิสูจน์ทดสอบ หรื อยอมรับว่ามีประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้เป็ นแบบแผนใน การเรี ยนการ
สอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะของแบบจําลองนันๆ
จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบว่านักการศึกษาไทยใช้คาํ ว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน หรื อ
แบบจําลองการสอน หรื อแบบจําลองการจัดการเรี ยนการสอน จากการวิเคราะห์เนื อหา ข้อความที
อธิบายความหมายสรุ ปได้วา่ คําเหล่านีไม่มีความหมายแตกต่างกันอย่างชัดเจน ในทีนี จึงจะใช้คาํ ว่า
“รู ปแบบการเรี ยนการสอน” ซึ งในภาษาอังกฤษ หมายถึง Model of Teaching หรื อ Teaching
Model หรื อ Instructional Model จากการอธิ บายความหมายของคําดังกล่าวนี สรุ ปความหมายและ
ลักษณะเฉพาะของรู ปแบบการเรี ยนการสอน หมายถึง กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทีจัดทําขึน
อย่ า งเป็ นระบบ ประกอบด้ ว ยการจัด องค์ ป ระกอบเกี ยวก บั การสอนอย่า งมีจ ุด หมายที
เฉพาะเจาะจง มุ่งพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนบรรลุ ผลสําเร็ จในการเรี ยนรู ้
1.1 หลักการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
จากความหมายของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ทีมุ่งกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนอย่างเป็ นระบบ มีก ารจัดองค์ป ระกอบเกี ยวกับ การสอนที มีจุด หมายมุ่ง พัฒนาให้ผูเ้ รี ย นมี
ผลสัมฤทธิ ในการเรี ยนรู ้ ทีพึงประสงค์ จอยซ์และเวลล์(Joyce and Weil, 1996 : 45-67) ได้ให้
หลักการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ดังนี
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1. รู ปแบบการเรี ยนการสอนต้องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎี จิตวิทยาการเรี ยนรู้
2. รู ป แบบการเรี ย นการสอนที พัฒ นาขึ นก่อ นนํา ไปใช้ จะต้อ งมีก ารวิจ ยั เพื อ
ทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพเมือนําไปใช้ในสถานการณ์จริ ง และนําข้อค้นพบจากการ
วิจยั มาแก้ไ ขปรับ ปรุ ง จอยซ์แ ละเวลล์ใ ห้แนวคิดว่า รู ปแบบการเรี ย นการสอนที พัฒนาขึ นต้อง
งานวิจยั รองรับทีเป็ นหลักประกันว่ามีคุณภาพและนําไปใช้ได้สะดวกและได้ผลดี
3. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน อาจออกแบบให้ใช้ได้อย่างกว้า งขวาง
หรื อเพือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ งก็ได้
4. การพ ฒั นารู ป แบบการเรี ย นการสอน จะพิจ ารณาเลือ กรู ป แบบจาก
จุด มุ่ง หมายหลัก กล่า วคือ ผูใ้ ช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนตรงตามจุด มุ ่ง หมายหลัก ก็จ ะทํา ให้
เกิดผลสู งสุ ด ในกรณี ทีนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ อืนๆ ผลสําเร็ จ
อาจลดน้อยลงไป
2. ขันตอนการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอย่างมีขนตอนตามที
ั
ซี ลส์ และกลาสโกว์ (Seels
and Glasgow, 1990 : 50-52) เสนอไว้ ดังนี
1. การวิเคราะห์ปั ญหา (Problem Analysis) ใช้เ ทคนิ ค การประเมินความต้อ งการ
จําเป็ นเพือระบุสิงทีเป็ นปั ญหา และระบุให้ได้ว่าเป็ นปั ญหาการเรี ยนการสอนหรื อไม่
2. การวิเคราะห์การเรี ยนการสอนและภาระงาน (Task and Instructional Analysis)
รวบรวมสารสนเทศมาตรฐานการปฏิ บตั ิและทักษะต่างๆ เพือวิเคราะห์และตัดสิ นใจเกี ยวกับสิ ง
ทีผูเ้ รี ยนมีก่อนทีจะเรี ยน และพืนฐานทีต้องเรี ยนมาก่อน
3. ระบุจุดประสงค์และแบบทดสอบ (Objectives and Tests) เขียนจุดประสงค์การวัด
ทีชัดเจนและแบบทดสอบอิงเกณฑ์ทีวัดจุดประสงค์นนๆ
ั
4. กลวิธีการสอน (Instructional Strategy) ตัดสิ นใจเกี ยวกับกลวิธีการเรี ยนการสอน
หรื อองค์ประกอบของการเรี ยนการสอน อาจเป็ นการนําเสนอหรื อเงือนไขการปฏิบตั ิ
5. ตัดสิ นใจเกี ยวกับสื อการเรี ย นการสอน (Media Decisions) เลือกสื อและวิธี การ
เรี ยนการสอนทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู้
6. พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ (Materials Development) วางแผนให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลด้วยการ
พัฒนาโปรแกรมหรื อวัส ดุ อุปกรณ์ หรื อกํา กับ ติด ตามการใช้ว สั ดุ อุปกรณ์ เพื อให้ม นใจในผลที
ั
เกิดขึน
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7. การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรี ยน (Formative Evaluation) วางกลวิธีในการ
ประเมินผลระหว่า งจัดกิจกรรมการเรี ย นการสอนเพือปรับ ปรุ งการเรี ยนการสอน เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพือสะท้อนการบรรลุจุดประสงค์ ทบทวน ประเมินความเป็ นไปได้ และประเมินซํา
8. การนําไปใช้ในสถานการณ์จริ งและการปรับปรุ ง (Implementration Maintenance)
9. การประเมินสรุ ป (Summative Evaluation) การเก็บรวบรวมสารสนเทศประกอบ
การตัดสิ นใจเกียวกับ ผ่าน/ไม่ผาน ได้/ตก เมือเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การประเมินทีกําหนดไว้
10. การเผยแพร่ ขยายผลนําไปใช้ ( Dissemination Diffusion) การนํารู ปแบบการเรี ยน
การสอนทีผ่านการพิสูจน์ความมีคุณภาพแล้วไปใช้กบั กลุ่มอืนๆ
อีกแนวคิดหนึ งในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนอาศัยวิธีการเชิ งระบบ (System
Approach) ทีช่วยให้การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) และมีความเหมาะสม
อย่างยิง (Appropriateness) (Malachowski 2004) ประกอบด้วยขันตอนต่างๆ ดังนี
1. ขันตอนวิเคราะห์ (Analyze Phase) เป็ นการวิเคราะห์และประเมินความต้องการจําเป็ น
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ค วามต้อ งการจําเป็ นในการจัด การเรี ย นรู้ การรวบรวมภาระงานที
เกี ยวข้องในการจัดการเรี ยนรู ้ สร้างเครื องวัดคุณภาพระดับการปฏิ บตั ิในการจัดการเรี ยนรู้ เลื อก
วิธีการในการจัดการเรี ยนรู้ ประมาณการงบประมาณทีใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
2. ขันตอนออกแบบ (Design Phase) ออกแบบการเรี ยนการสอนและการนําเสนอ
(Design instruction and presentations) ประกอบด้วย ออกแบบวิธีการหรื อ รู ปแบบทีให้บรรลุ
เป้ าหมาย เพือจัดการเรี ยนรู ้อย่างไรจึงบรรลุเป้ าหมาย พัฒ นาจุ ด ประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ สํา หรั บ แต่ล ะ
ภาระงาน ซึ งต้อ งครอบคลุ ม ทังผลการเรี ย นรู้ ที คาดหวัง และคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ เขีย น
คํา อธิ บายและระบุ ขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิ ข องแต่ ละภาระงานให้ชัดเจน พัฒนาเครื องมื อวัดปฏิ บ ตั ิ
(Performance tests) ทีครอบคลุมความรอบรู้ภาระงานในการจัดการเรี ยนรู้ ระบุพ ฤติก รรมที เป็ น
พื นฐานที ผู เ้ รี ย นจํา เป็ นต้อ งมี ก่อ นที จะได้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ จัดลํา ดับและโครงสร้ างของ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เช่น ภาระงานทีง่ายจัดไว้เป็ นลําดับแรก
3. ขันตอนพัฒนา (Develop Phase) พัฒนาเครื องมือทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
(Develop materials) ประกอบด้วย จัดทํารายการกิจกรรมหรื อพฤติกรรมการปฏิบตั ิทีจะช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู้ภาระงาน เลือกวิธีการจัดการเรี ยนรู้ หรื อสื อในการเรี ยนรู้ ตรวจสอบวัสดุทีใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้ ทีมีอยู่ (ไม่จาํ เป็ นต้องผลิตใหม่) พัฒ นาสิ งอํา นวยความสะดวกในการจัด การเรี ย นรู ้ อาทิ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คู่มือผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ และนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู้ รวมถึง
ตัวอย่างชิ นงาน และแฟ้ มสะสมงาน (ถ้ามี) นําสิ งอํานวยความสะดวกใน การจัดการเรี ยนเรี ยนรู้
สังเคราะห์เข้ากับโปรแกรมการศึกษาตามหลักสู ตร นํา สิ งอํา นวยการความสะดวกในการจัด การ
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เรี ย นรู ้ ที พัฒ นาขึ นเสนอต่อ ฝ่ ายบริ ห ารเพื อตรวจสอบและยืน ย นั ถึ ง ความสอดคล้อ งกับ
จุดประสงค์ของรายวิชา (Objective) และเป้ าหมายของหลักสู ตร (Goals)
4. ขันตอนนําไปใช้ (Implement Phase) นําสาระและกิจกรรมไปใช้ ประกอบด้วย การ
วางแผนในการบริ ห ารจัด การในการนํา แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ปใช้ และดํา เนิ น การจัด การ
เรี ยนรู ้ ตามขันตอนต่างๆ ที กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู้
5. ขันตอนประเมิน (Evaluate Phase) ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ผล
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนประกอบด้วย ตรวจสอบทบทวนและประเมินภายในกระบวนการการ
ออกแบบจัดการเรี ยนรู ้วา่ แต่ละขันตอน ประสบความสําเร็ จมากน้อยเพียงใดและมีสิงใดทีสนับสนุน
หรื อเป็ นอุปสรรคบ้าง ประเมินผลในลักษณะภายนอก อาทิ การสังเกตว่าผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้จาก
ภาระงานต่างๆ และผูเ้ รี ยนสามารถปฏิ บตั ิชินงานได้ พัฒนาระบบการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ได้ผลดียิงๆ
ขึน
สรุ ปในการวิจยั นีผูว้ จิ ยั นําแนวคิดการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน ทีอาศัยวิธีการเชิง
ระบบ และกระบวนการวิจยั และพัฒนา ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนในครังนี
3. กระบวนการเรียนรู้ ด้ วยแบบจําลอง John Biggs’ 3-P model
บิกส์ (Biggs, 1999 :87-89) ได้เสนอแนวคิดแบบจําลอง 3P ประกอบด้วย PresageProcess-Product แบบจําลอง 3P ของบิกส์ เสนอว่า ตัวแปรก่อนเรี ยน (presage) ตัวแปรในระหว่าง
การเรี ยน (process) และตัวแปรผลลัพธ์ (product) ของการเรี ยน มี ส่วนเกี ยวข้องกับผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ทังนี ตัวแปรก่อนเรี ยนเกียวข้องกับตัวนักเรี ยนเอง และส่ วนทีเกียวข้องกับ
สถานศึกษาและผูส้ อน
ตัวแปรก่อนเรียน ทีเกียวข้องกับตัวนักเรี ยนเอง ได้แก่ ความรู้เดิม ความสามารถ สไตล์ใน
การเรี ยนทีถนัด ค่านิ ยม และความคาดหวัง นักเรี ยนทีมีประสบการณ์ทางการเรี ยนรู้มาดีก็จะทําให้
ได้ผลลัพธ์ ที ดี ในทางตรงกันข้าม ถ้า นัก เรี ย นไม่คุ ้นเคยกับสถานการณ์ หรื อเครื องมื อที ใช้ใ น
การเรี ยนการสอน ก็อาจเกิดความไม่สันทัดได้ ต้องพิจารณาด้วยว่า นักเรี ยนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
บางคนอาจเรี ยนเร็ ว บางคนเรี ยนรู ้ได้ชา้ กว่า ผูส้ อนควรคํานึงถึงสไตล์การสอน เพราะนักเรี ยนแต่ละ
คนชอบไม่เหมือนกัน เวลาทําแผนการสอน จึงต้องรวมเอาหลายๆ วิธีมาใช้ การเรี ยนการสอนต้อง
นําค่านิยมและความคาดหวังของนักเรี ยนเข้ามาเป็ นส่ วนประกอบด้วย ถ้าไม่คาํ นึ งถึงสิ งเหล่านี สิ งที
สอนก็อาจน่าเบือสําหรับนักเรี ยนได้
ตัวแปรก่อนเรี ยนทีเกียวข้องกับสถานศึกษาและผูส้ อน ได้แก่ หลักสู ตร ปรัชญา ปณิ ธาน
และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา วิธีการสอน และการประเมินผล สิ งเหล่านีส่ งผลโดยตรงกับนักเรี ยน
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ส่ ว นการประเมิ น ผล (ข้อ สอบ) ต้อ งทํา ให้นัก เรี ย นได้ใ ช้ค วามคิ ด ที ซับ ซ้อ น และต้อ งมี ข ้อ มู ล
ย้อนกลับทีทําให้เจาะจง สําหรับนักเรี ยนแต่ละคน
ตัว แปรระหว่า งการเรี ย นการสอน ก็ คื อ สิ งแวดล้อ มนันเอง อาจเป็ นการสื อสาร
ปฏิสัมพันธ์ อารมณ์ เจตคติ และแรงกระตุน้ ในการเรี ยนรู้
ตัวแปรผลลัพธ์ ผลลัพธ์ทีได้จากการเรี ยนรู้ จะเปลียนเป็ นตัวแปรก่อนเรี ยนของการเรี ยนรู้
ต่อๆ ไปนันเอง
แบบจําลอง 3P ของ Biggs แสดงความสัมพันธ์ ดังแผนภาพที 9

แผนภาพที 9 กระบวนการเรี ยนรู้ 3P ของ Biggs (Biggs’s 3 Presage-Process-Product)
ทีมา : Biggs, J. (1999) Teaching for Quality Learning at University. Buckingham, UK: SRHE and
Open University Press,7- 25
บิกส์ (Biggs, 2003 : 6) กล่าวถึงรู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอน 3P เพือเพิม
คุ ณภาพของนักเรี ยนให้มีผลลัพธ์ก ารเรี ยนรู้ สูงสุ ด นักวิชาการจะต้องพัฒนารู ปแบบหลัก สู ตรที
พัฒนานักเรี ยน ด้วยการเรี ยนการสอนและสื อประกอบการเรี ยนงานภาระงานและประสบการณ์ซึงมี
หลักดังนี
1. เป็ นจริ ง, สอดคล้องกับโลกทีเป็ นจริ งของนักเรี ยน
2. เป็ นการสรรรค์สร้าง, มีการเชือมโยงขันตอนภายในการพัฒนา
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3. นักเรี ยนต้องการใช้และยึดหลักพัฒนาองค์ความรู ้ขนสู
ั ง
4. มี ค วามสอดคล้องในขันตอนต่า งๆ และผลลัพธ์ก ารเรี ยนรู้ และมีความท้าทาย
น่าสนใจและจูงใจผูเ้ รี ยน
ผลกระทบของการพัฒนาตามหลักการยึดระบบการเรี ยนรู ้ซึงต้องการพัฒนานักเรี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้ ที ลุ่ ม ลึ ก เพื อที จะประเมิ น หลั ก สู ต รให้ ต รงกั บ ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ยนรู ้ ต้อ งการก่ อ น
การดําเนินการ (Biggs, 2003 : 6) วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นของหลักการของบริ บทการเรี ยนการ
สอนตามหลัก “การเรี ยนการสอนทีมี คุณภาพและชาญฉลาด...ไม่ใช่ เพีย งเพือสอนตามกฏและ
หลักการ ต้องปรับหลักการเหล่านันให้เหมาะกับบุคลิกภาพและจุดแข็งและบริ บทการจัดการเรี ยน
การสอนของคุณ” ในการออกแบบหลักสู ตรจะต้องมองถึงสิ งแวดล้อม การเรี ยนรู ้และลําดับขันใน
การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนในหลักสู ตร
กรอบแนวคิดการประเมินผลการเรี ยนรู้ ตาม SOLO taxonomy
The SOLO taxonomy เป็ นชุดของเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ทีเป็ นผลงานของ Biggs
and Collis (1982). SOLO มาจากคําว่า Structure of Observed Learning Outcome, : เป็ นระบบทีนํามา
ช่ ว ยอธิ บ ายว่า ผูเ้ รี ย นมี พ ฒ
ั นาการการปฏิ บ ัติที ซับ ซ้อ นอย่า งไร ในการเรี ย นเพื อรอบรู้ ที มี ค วาม
หลากหลายของภาระงานทางวิชาการ โดยทีนิยามจุดประสงค์ของหลักสู ตร ในสภาพทีพึงประสงค์
ของการปฏิบตั ิ เพือประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน แต่ละคนทีปฏิบตั ิได้จริ ง
การประเมิ น การเรี ย นรู้ เป็ นการวัด และประเมิ น ผลการเรี ย น (measurement and
evaluation) หรื อ ประเมิ นการปฏิ บ ัติ (performance assessment) ที มุ่ง ประเมิ น ศัก ยภาพและ
บุคลิ กภาพของผูเ้ รี ย นอันเป็ นผลจากการใช้หลัก สู ตร ในการประเมิ นดังกล่ าวนี หลักสู ตรควร
กําหนดเป็ นผลการเรี ยนรู ้หรื อสภาพทีพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนเมือผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ตามหลักสู ตร
การกําหนดระดับคุณภาพผลการเรี ยนรู ้ : SOLO Taxonomy
SOLO Taxonomy คือ การกําหนดระดับคุณภาพผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ซึ งไม่มุ่งเน้น
เฉพาะการสอน และการให้คะแนนจากผลงานเท่านัน แต่ SOLO Taxonomy เป็ นกระบวนการทีให้
ความสําคัญว่า ผูเ้ รี ยนมีวิธีการเรี ยนรู ้ สิ งทีสําคัญประการหนึ งคือ ครู จะมีวิธีสอนอย่างไรให้ผูเ้ รี ยน
ได้ใช้ปัญญาทีมีความซับซ้อนและก่อให้เกิดพัฒนาการมากขึน
การใช้ SOLO taxonomy จะช่ ว ยให้ท งครู
ั แ ละผูเ้ รี ย นตระหนัก ถึ ง องค์ประกอบที
หลากหลายจากหลักสู ตรได้อย่างแจ่มชัดขึน แนวคิดดังกล่าวถูกนําไปกําหนดเป็ นนโยบายใช้ในการ
ประเมินในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง สื บเนืองจากสามารถนําไปใช้ได้ในหลาย
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สาขาวิชา การประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนอยูบ่ นพืนฐานของการพัฒนาผูเ้ รี ยนใน
แง่ของความเข้าใจทีซับซ้อน
โครงสร้ างการสัง เกตผลสั มฤทธิ ทางการเรี ยน Biggs และ Collis เสนอวิธีก ารไว้
ดังต่อไปนี 1) กําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ทีผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิในบทเรี ยน (To set learning objectives
appropriate to where a student should be at a particular stage of their program) และ 2) ประเมินผล
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน (To assess the learning outcomes attained by each student) เมือ
เขี ย นวัต ถุ ป ระสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ต้อ งมันใจว่า คํา กริ ย าที นํา มาใช้เ พื อการประเมิ น มี ค วามถู ก ต้อ ง
เหมาะสมในแต่ละระดับ ดังนี
ระดับ โครงสร้ า งขันพื นฐาน (Pre-structural) นั ก เรี ย นได้รั บ ข้อ มู ล เป็ นส่ ว นๆ ที ไม่
ปะติดปะต่อกัน ไม่มีการจัดการข้อมูล และความหมายโดยรวมของข้อมูลไม่ปรากฏ
ระดับโครงสร้างเดียว (Uni-structural) ผูเ้ รี ยนเชื อมโยงข้อมูลพืนฐาน ง่ายต่อการเข้าใจ
แต่ไม่แสดงความหมายของความเกียวโยงของข้อมูล
ระดับโครงสร้างหลากหลาย (Multi-structural) ผูเ้ รี ยนเชื อมโยงข้อมูลหลายๆ ชนิ ดเข้า
ด้วยกัน ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างความเกียวโยงของข้อมูลไม่ปรากฏ
ระดับโครงสร้ างสัมพันธ์ (Relational Level) ผูเ้ รี ยนแสดงความสัมพันธ์ของความ
เกียวโยงของข้อมูลได้ ผูเ้ รี ยนแสดงความสัมพันธ์ของความเกียวโยงของข้อมูล และภาพรวมทังหมดได้
ระดับโครงสร้ างภาคขยายต่อเนื อง (Extended Abstract Level) ผูเ้ รี ยนเชื อมโยงข้อมูล
นอกเหนือจากหัวข้อเรื องทีได้รับ ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปและส่ งผ่านความสําคัญ และแนวคิดทีซ่ อนอยู่
ภายใต้กรณี ตวั อย่าง
โครงสร้างการสังเกตผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน สรุ ปได้ดงั ตารางที 5
ตารางที 5 การจัดระดับ SOLO Taxonomy คําถามและการตอบสนองทีคาดหวังจากผูเ้ รี ยน
การจัดระดับ SOLO
ระดับโครงสร้างขันพืนฐาน
(Pre-structural level)
ระดับโครงสร้างเดียว
(Uni-structural level)
ระดับโครงสร้างหลากหลาย
(Multi-structural level)
ระดับโครงสร้างสัมพันธ์

คําถามและการตอบสนองทีคาดหวังจากผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนได้รับข้อมูลเป็ นส่วน ๆ ทีไม่ปะติดปะต่อกัน
ไม่มีการจัดการข้อมูล
ความหมายโดยรวมของข้อมูลไม่ปรากฏ
ผูเ้ รี ยนเชือมโยงข้อมูลพืนฐาน ง่ายต่อการเข้าใจ
ไม่แสดงความหมายของความเกียวโยงของข้อมูล
ผูเ้ รี ยนเชือมโยงข้อมูลหลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกัน
ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างความเกียวโยงของข้อมูลไม่
ปรากฏ
ผูเ้ รี ยนแสดงความสัมพันธ์ของความเกียวโยงของข้อมูลได้
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ตารางที 5 การจัดระดับ SOLO Taxonomy คําถามและการตอบสนองทีคาดหวังจากผูเ้ รี ยน (ต่อ)
การจัดระดับ SOLO
(Relational Level)
ระดับโครงสร้างภาคขยายต่อเนือง
(Extended Abstract Level)

คําถามและการตอบสนองทีคาดหวังจากผูเ้ รี ยน
นัก เรี ย นแสดงความสัม พัน ธ์ ข องความเกี ยวโยงของข้อ มู ล และ
ภาพรวมทังหมดได้
นักเรี ยนเชือมโยงข้อมูลนอกเหนือจากหัวข้อเรื องทีได้รับ
ผูเ้ รี ยนสามารถสรุ ปและส่ งผ่านความสําคัญ และแนวคิดที ซ่อนอยู่
ภายใต้กรณี ตวั อย่าง

จากตารางแสดงระดับของความเข้าใจ และคํากิ ริยาทีใช้ เมือประยุกต์ใช้แนวคิด ในการ
กําหนดค่าระดับคุณภาพตามแนวคิด SOLO taxonomy สรุ ปได้ดงั แผนภาพที 10

แผนภาพที 10 สรุ ปมโนทัศน์ SOLO Taxonomy
ทีมา : Biggs, J. B. and Collis, K. (1982). Evaluating the Quality of Learning: the SOLO
taxonomy. New York, Academic Press.
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SOLO 0 : Misses point -ไม่ถูกต้อง Incompetent - ไม่ครบถ้วน Fail - ไม่สาํ เร็ จ พลาด ล้มเหลว
SOLO 1 : Identify – ระบุ Name – บอกชือ Follow sinple procedure – ปฏิบตั ตามขันตอนง่ายๆ
SOLO 2 : Combine – รวมกัน Describe – บรรยาย Enumerate – แจงนับ Perform serial skill
ปฏิบตั ิตามลําดับทักษะ List รายการ เขียนเป็ นข้อๆ
SOLO 3 : Analyze – วิเคราะห์ Apply – ประยุกต์ Argue – ถกเถียง โต้แย้ง Compare/ contrast –
เปรี ย บเที ยบ/เปรี ย บต่าง Criticize - วิพากษ์ วิจารณ์ Explain causes – อธิ บ าย
เหตุผล Relate – โยงความสัมพันธ์ Justify – ให้เหตุผลอธิบาย
SOLO 4 : Create – สร้างสรรค์ Formulate – คิดค้นสู ตร Generate -- ทําให้เกิดขึน Hypothesize –
ตังสมมุติฐาน Reflect Theorize - สะท้อนทฤษฎี
SOLO Taxonomy มีความเหมาะสมมากทีจะนํามาใช้ในการให้เหตุผลของการกําหนด
สมรรถนะในหลักสู ตรและรายวิชาต่าง ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี
การกําหนดระดับคุณภาพของสมรรถนะตามแนวคิด SOLO Taxonomy การเรี ยนรู ้อย่าง
ลุ่มลึก ไม่ใช่เรี ยนแบบผิวเผิน
SOLO 4 : การพูดอภิปราย สร้างทฤษฎี ทํานายหรื อพยากรณ์
SOLO 3 : อธิบาย วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ
SOLO 2 : บรรยาย รวมกัน จัดลําดับ
SOLO 1 : ท่องจํา ระบุ , คํานวณ
SOLO Taxonomy มีขอ้ ตกลงเบืองต้นสรุ ปได้ ดังตารางที 6
ตารางที 6 ข้อตกลงเบืองต้น เกียวกับ SOLO Taxonomy
SOLO Taxonomy มีความเหมาะสมกับการวัดสมรรถนะ
ความเป็ นอิสระในบริ บทการทําแผนภาพของSOLO
(แต่ละสมรรถนะเราตรวจสอบได้จากจุดมุ่งหมายต่างๆ)

Biggs &Collis 1982

ความเป็ นอิสระของวิชา
(ข้อจํากัดของเราคือ บริ บทของศาสตร์/วิชาการ)
ข้อสมมติฐานเกียวกับการให้นาหนั
ํ กทีเท่ากัน
(สมรรถนะจุดมุ่งหมายและหลายจุดมุ่งหมายในหลักสูตรกําหนดนําหนักเท่ากัน)
ผลลัพธ์: ความมุ่งมัน/เจตนา
วาง(นโยบาย/แผนการ)
(เรา วิเคราะห์ นโยบาย/แผนการ, แต่ เหตุผล เพือ ผลสัมฤทธิ)

ผลสัมฤทธิ

การสรุ ปแนวคิด/
ผลโดยประมาณ
การสรุ ปแนวคิด/
ผลโดยประมาณ
การสรุ ปแนวคิด/
ผลโดยประมาณ
การนําไปใช้
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ประเด็นสําคัญทีพึงระมัดระวังในการใช้ SOLO Taxonomy
การปรับใช้ SOLO Taxonomy กับแนวคิดการสรรค์สร้างองค์ความรู ้ ต้องนึ กอยูเ่ สมอว่า
ปัญหาทีเกียวข้องกับการสอนและการเรี ยนรู ้ มีอยูม่ ากมาย อาทิ
ในการสอนครู ผสู ้ อนมีวิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้อย่างไร ครู ผสู้ อนต้องมีความรู้
เกียวกับ แรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ในการเรี ยนรู้ผเู้ รี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู้มากน้อยเพียงใด จะต้องมีสิงสนับสนุน
อะไรจึงจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนบรรลุผลสัมฤทธิ ในการเรี ยนรู ้
การกําหนดระดับ คุ ณ ภาพของสมรรถนะนี เป็ นการให้ค วามสํา คัญในการเรี ย นรู ้ ข อง
ผูเ้ รี ยนแต่ละคนตามความสามารถ (แทน “สิ งทีครู มกั ระบุวา่ นักเรี ยนคนนัน คนนี เก่ง / ไม่เก่ง หรื อ
ดี / ไม่ ดี) และการสร้ า งแรงจูงใจให้ ผูเ้ รี ย นเพือจะนํา ไปสู่ การเรี ยนรู ้ ที ดี การปฏิ บ ตั ิ ตามแนวคิ ด
ดังกล่าวนี สรุ ปได้วา่
ทําให้ ILO ชัดเจนยิงขึน (ความมุ่งมัน/เจตนา (Intended) การเรี ยนรู้ (Learning) ผลผลิต
(Outcomes)
การทดสอบสมรรถนะ
ILO’s
การสอน
ครู ผสู้ อนต้องบอกกระบวนการ ILO ในการบรรลุผลการเรี ยนรู้ ให้นกั เรี ยนได้รับทราบ
ด้วย
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
1. งานวิจัยในประเทศ
ทัศนีย ์ บุญเติม (2546) ทําวิจยั เรื อง การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน เป็ น
การวิจยั ชันเรี ย น มี เป้ าหมายเพื อพัฒนาการเรี ย นการสอนรายวิชา 241755 การพัฒนาหลักสู ตร
วิทยาศาสตร์ ใ นระดับโรงเรี ยน ซึ งเป็ นรายวิชาบังคับสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความรู้ ความคิด และความรู้สึกของผูเ้ รี ยนและ
ผูส้ อนรายวิชานี เมือทดลองจัดการเรี ยนการสอนแบบทีอาศัยการวิจยั เป็ นฐานตามแนวการคิดการ
สอนแบบ RBL ของสมหวัง พิธิยานุวฒั น์ และ ทัศนีย ์ บุญเติม (2537) การหาคําตอบเกียวกับความรู้
ความคิด และความรู ้ สึ กของผูเ้ รี ยนและผูส้ อนรายวิช านี ใช้การวิเคราะห์ เนื อหาจากเอกสารการ
สะท้อนผลการเรี ยนรู ้ทีผูเ้ รี ยนแต่ละคนเขียนขึนโดยอิสระ ผลงานของนักศึกษา และบทสรุ ปบันทึก
ผลการสอนของผูส้ อน กระบวนการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนในการวิจยั ครังนี ใช้แนวทาง
ของการวิจยั ปฏิบตั ิการในการปรับปรุ งแผนการสอนแต่ละครัง การออกแบบการสอนแต่ละครังเน้น
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ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยให้โอกาสผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูม้ ีส่วนร่ วม
ในการวิจยั ประกอบด้วยผูว้ ิจยั ทีทําหน้าทีเป็ นผูส้ อนด้วย และผูท้ ีลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 214755
ในภาคการศึกษาต้นปี การศึกษา 2545 จํานวน 21 คน ผลการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้ เนื อหาวิชา
เป็ นทีน่าพอใจ ผูเ้ รี ยนสามารถจัดทําชิ นงานได้ตามเกณฑ์ทีผูส้ อนกําหนด ผูเ้ รี ยนได้สะท้อนผลว่า
เกิ ดความคิดในด้า นต่างๆ เช่ น ด้านคุ ณธรรมความเป็ นครู ด้า นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ ที เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ด้านคุณลักษณะการสอนทีมีประสิ ทธิ ผล และอืนๆ รวมทังได้สะท้อนความรู ้สึกว่า
มีความ พึงพอใจกับแนวทางการสอนในรายวิชานี มาก แม้จะรู ้สึกว่ามีภาระงานค่อนข้างมากเกินไป
แต่ก็มีความพยายามที จะทํางานให้ดีทีสุ ด ในส่ วนผูส้ อนนันผลการวิเคราะห์บนั ทึกหลังการสอน
พบว่า การสอนโดยภาพรวมเป็ นทีน่าพอใจ มีรายละเอียดบางจุดทีต้องปรับปรุ งแก้ไข ส่ วนใหญ่เป็ น
ด้านเทคนิคการเรี ยนผ่านเครื อข่าย และการควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ใจทิพย์ ณ สงขลา (2546 : 81-88) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรี ยนการสอนแบบเน้นวิจยั เพือ
ความใฝ่ รู ้ ข องนิ สิตชันปี ที 1 คณะครุ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลัยเพื อพัฒนารู ปแบบและ
สร้างเสริ มการเรี ยนการสอนแบบเน้นวิจยั ผ่านเว็บ และศึกษาผลการเรี ยนการสอนแบบเน้นวิจยั ผ่าน
เว็บทีมีต่อความใฝ่ รู ้ของนิสิต เครื องมือทีใช้ประกอบด้วยเว็บเพือการเรี ยนการสอนแบบเน้นการวิจยั
แบบสอบถามก่ อน และหลังเรี ยนแบบเน้นวิจยั โดยใช้เว็บเป็ นสื อ ไม่ พ บความแตกต่า งอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ
อมรวิชช์ นาครทรรพ (2546: 38-58) ได้ทาํ การสอนวิชาการศึกษากับตนเอง ซึ งเป็ นวิชาที
ให้นิสิ ตได้ท าํ วิจ ัย ในเรื องที ตนเองสนใจ โดยใช้ก ระบวนการวิจ ัย แบบข้อ งใจ-หมายคํา ตอบสอบสวน-ครวญใคร่ -ไขความจริ ง มาเป็ นกรอบในการสอนผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนคือการเห็น
คุ ณค่าของการสอนแบบวิจยั ดังนี 1. การเรี ยนรู้ กระบวนการวิจยั 2. การเรี ยนการทํางานร่ วมกัน
3. การเรี ย นรู ้ คุ ณ ค่ า ทางสั ง คม 4. การเรี ย นรู ้ คุ ณ ค่ า ของการเรี ย นรู ้ แ ละตามศรั ท ธาในตนเอง
จากผลการวิจยั โดยส่ ว นใหญ่ พ บว่า ผูเ้ รี ย นได้รับ การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ท งกระบวนการวิ
ั
จ ัย
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
ช่วยให้ผเู ้ รี ยน และครู ผสู ้ อนเห็นคุณค่าและความสําคัญของการแสวงหาความรู ้ดว้ ยกระบวนการวิจยั
จุฑา ธรรมชาติ (2552) ได้ศึกษาเรื อง การวิจยั และพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้
วิจยั เป็ นฐานในรายวิชาวิจยั ทางการศึกษา มีวตั ถุ ประสงค์เพือพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยน การ
สอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐานในรายวิชาวิจยั ทางการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า 1) รู ปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐานสามารถทําได้หลากหลายวิจยั และจําแนกได้หลากหลายรู ปแบบ
ได้แก่ การนําผลการวิจยั มาจัดการเรี ยนรู้ และการสอนกระบวนการวิจยั ให้แก่ผเู ้ รี ยน หรื อการใช้
ผลการวิจยั ในการจัดการเรี ยนการสอน การสังเคราะห์การวิจยั การร่ วมทําโครงการวิจยั และการทํา
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วิจยั ด้วยตนเอง 2) ผลการใช้การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิจยั เป็ นฐานทีมีต่อคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ของผูเ้ รี ยนใน 4 ด้าน คือ ความรู ้พืนฐานการวิจยั ทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยการวิจยั เจคติต่อการ
วิจยั คุณลักษณะของนักวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ทีผูว้ ิจยั ออกแบบไว้ช่วยส่ งเสริ ม คุณลักษณะที
พึงประสงค์ทงั 4 ด้านในระดับมาก
สิ ทธิ พล อาจอินทร์ , ธี รชัย เนตรถนอมศักดิ (2554) ได้ศึกษาการวิจยั เรื อง “การจัด
การเรี ยนรู้โดยใช้โครงการเป็ นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตรสําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
5 ปี ” เพือ 1) ศึกษากระบวนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้โครงการเป็ นฐาน (Projece Based Laerning)
ในรายวิชาการพัฒาหลักสู ตรของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 5 ปี 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนของนักศึกษาทีเรี ยนรู้โดยใช้โครงการเป็ นฐาน ให้นกั ศึกษาร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนร้อยละ 80 ขึนไป 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
โครงการเป็ นฐานรู ปแบบการวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ(Action Research)กลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นนั ก ศึ ก ษาชั นปี ที 4 สาขาวิ ช าการสอนภาษาญี ปุ่ นและศิ ลปศึ ก ษา ตามหลั ก สู ตร5 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 53 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้โครงการเป็ นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ประกอบด้วย การวางแผนและจัดทํา
โครงการศึกษาด้านหลักสู ตร การไปศึกษาดูงานทีสถานศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาดู
งานและการเขียนรายงานผลโครงการศึกษาดูงาน รวมทังการนําเสนอผลการศึกษาดูงาน การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว ส่ งผลให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
ของสถานศึ กษา ได้ทราบปั ญหาและอุ ปสรรคในการจัดทําหลัก สู ตรสถานศึ ก ษาพร้ อมทังแนว
ทางการแก้ไ ขปั ญหาดัง กล่ าวรวมทังทราบแนวทางในการนํา หลัก สู ต รไปใช้ และการประเมิ น
หลักสู ตร 2) ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักศึกษาทีเรี ยนโดยใช้โครงการเป็ นฐานมีค่าเฉลียเท่ากับ
24.72 คิดเป็ นร้อยละ 82.40 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ร้อยละ 80 และมีจาํ นวนนักเรี ยนทีผ่าน
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ จํานวน 41 คนคิดเป็ นร้อยละ 77.36 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ร้อยละ 75 และ
3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงการเป็ นฐาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก
สุ เทพ อ่ วมเจริ ญ, ประเสริ ฐ มงคล, วัช รา เล่ าเรี ย นดี (2555) ได้ศึก ษาวิจยั เรื อง “การ
พัฒ นาการสอนวิ ช าการพัฒ นาหลัก สู ต ร สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร” เพือ 1) พัฒนาการสอนวิชา “ระดับบัณฑิตศึกษา” 2) เปรี ยบเทียบผลการ
เรี ยนรู้วิชาการพัฒนาหลักสู ตรก่อนและหลังการจัดการเรี ยนการสอนและ 3) เพือสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกียวกับการเรี ยนการสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาจํานวน 30
คน สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอนทีลงทะเบียนเรี ยนวิชาการพัฒนาหลักสู ตรในปี การศึกษา 2555
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ระยะเวลาในการสอน 16 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชัวโมง กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย เครื องมือ
วิจยั คือ แบบทดสอบการเรี ยนรู้วิชา "การพัฒนาหลักสู ตร"แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรี ยน
การสอน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ค่าความถี ค่าร้อยละ และ
วิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) ผลการวิจยั มีดงั นี 1. ผลการศึกษาการพัฒนาการสอน "การ
พัฒนาหลักสู ตร" ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่ากระบวนการสอนทีพัฒนาทีพัฒนาขึนตามลําดับขันการ
วิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอน มีขนตอนการเรี
ั
ยนการสอน 5 ขัน ดังนี (1) วิเคราะห์การเรี ยนรู้ (2)
การวางแผนการเรี ยนรู้ (3) การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ (4) การสรุ ปความรู้และการวิพากษ์ความรู้
และ (5) การประเมิ นการเรี ยนรู้ 2. ผลการเรี ย นรู ้ ก่ อนและหลังการจัดการเรี ย นการสอน พบว่า
คะแนนเฉลี ยหลัง เรี ย นสู ง กว่า คะแนนเฉลี ยก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย สํ า คัญทางสถิ ติที ระดับ .01 3)
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกข้อ โดยลําดับแรก
คือ บรรยากาศในการเรี ยนส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ร่วมกัน รองลงมาเห็ นด้วยกัน การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
วางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และกิจกรรมมุ่งฝึ กคิดวิเคราะห์ในสิ งทีได้เรี ยนตามลําดับ
2. งานวิจัยต่ างประเทศ
เว็บเบอร์ (Weber 2000 : 5-50) ได้ศึกษาเรื องรู ปแบบการสอน 5 ขันของการสอนแบบ
แก้ปัญหาโดยใช้การสอนแบบพหุ ปัญญา (Five-Phase o PBL : Multiple Intelligence Teaching
Approach Model for Redesigned Higher Education Classes) ทีสถาบันวิจยั การศึกษา (Higher
Education Research Institute) ของ UCLA โดยการสํารวจนักศึกษาภาคปกติชนปี
ั ที 1 จํานวน
มากกว่า 260,000 คน การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือนํารู ปแบบการสอนแบบแก้ปัญหา (PBL Model)
เข้ามาใช้และแก้ปัญหาทีพบ เพือประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวทฤษฎี พหุ ปัญญา
(Multiple Intelligence Teaching Approach : MITA) ในการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนทีเฉื อย (Passivity)
ในชันเรี ย น ผลการวิจยั พบว่า รู ป แบบการสอนแก้ปั ญหาซับ ซ้อนใน การเรี ย นรู้ ตามสภาพจริ ง
ประกอบด้วย 5 ขัน คือ ขันที 1 ผูส้ อนนําเข้าปั ญหาและสนทนาเพือจะหาคําสําคัญของปั ญหากับ
ผูเ้ รี ยนโดยทัวไป ขันที 2 ระบุเป้ าหมายทีชัดเจน อันเป็ นการเรี ยนรู ้ ข นตํ
ั าซึ งต้องการให้ผูเ้ รี ย น
ทังหมดได้สัมฤทธิ ผล ขันที 3 สร้างมิติคุณภาพ ทีเป็ นเกณฑ์เฉพาะสําหรับประเมินงานต่างๆ ขันที 4
กําหนดการเรี ยนรู ้ และประเมิ นงานที สัมพันธ์ ก ับปั ญหาในชี วิตจริ ง ความสนใจของผูเ้ รี ย นและ
ความสามารถและเนื อหาที ต้องการ และขันที 5 ผูเ้ รี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความรู ้ ทีได้รับและ
กระบวนการเรี ยนรู ้ เพือสร้างความรู ้และปรับโครงสร้างความรู ้ ช่วยให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ งขึน
มี ส่ ว นร่ ว มของผูเ้ รี ย นมากขึ นกระตุ ้น แรงจู ง ใจผูเ้ รี ย นหรื อบู ร ณการเพิ มความรู ้ เพื อแก้ปั ญ หาที
ซับซ้อนขึนได้

103
นิโคโลวา เอส. (Nikolova S,อ้างถึง วรรวิสา มณี ผล, 2547) ได้ศึกษาเกียวกับรู ปร่ างของ
คาร์ บอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน (research based learning model)
กับ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่าการเรี ยนการสอนดังกล่าวสามารถสร้างรากฐานอย่างต่อเนื อง
ในการฝึ กทักษะกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และการติดต่อนอกชันเรี ยนระหว่างคณะกับนักศึกษาทีจบชัน
เรี ยน ประสบการณ์วจิ ยั จะเป็ นการเชือมโยงการวิเคราะห์ให้เข้ากับนักศึกษาได้
เมเยอร์ และคณะ (Meyers and Other. (2002) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง การพัฒนาสิ งแวดล้อม
การเรี ยนรู ้เพือสร้ างเสริ มผลการเรี ยนรู ้ ทีลุ่มลึ ก ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ การพัฒนาสิ งแวดล้อมการ
เรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง ของนักศึกษาชันปี ที 3 เพือช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีคุณภาพการเรี ยนรู ้สูงขึนโดยกําหนด
ขอบข่ายในการสนับสนุนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนด้วย Web Based Learning, การบรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ,
paper-based resource อาทิ เอกสารแนวทางการศึกษาและคู่มือปฏิบตั ิงาน) การเรี ยนรู้จากห้องเรี ยน
เสมือนจริ ง และทีสําคัญอย่างยิงชุดของภาระงานการประเมินทีพัฒนาความเข้าใจเชิ งคิดวิจารณญาณ
(critical understanding) ในพืนฐานกระบวนการของระบบงานทีศึกษา งานของเมเยอร์ และคณะได้
พัฒนากลยุทธ์การสอนและการเรี ยนรู้ โดยใช้หลักการออกแบบหลักสู ตร 3 ประเด็น ดังนี 1) การ
พัฒนาสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ทีเป็ นทีสนใจและผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ (develop an
interesting and engaging learning environment) 2) กําหนดภาระงานในการประเมินทีสะท้อนภาพ
การคิดวิจารณญาณของผูเ้ รี ยน (set assessment tasks which oblige students to think critically) และ
3) กําหนดภาระงาน การประเมินทีเป็ นโลกแห่ งความเป็ นจริ งทีสัมพันธ์กนั และผลสะสมเป็ นผล
สื บเนืองกัน (set realistic assessment task which are interlinked and cumulative in effect)
เมเยอร์ และนัลที (Meyers and McNulty. 2009 : 566) เสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนตามสภาพจริ ง เพือช่วยให้คุณภาพของผลการเรี ยนรู ้สูงสุ ด ในการพัฒนารายวิชาต่างๆ ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากวัสดุในการเรี ยนรู้ ภาระงานและประสบการณ์การเรี ยนรู้ โดยอาศัยหลักการ
ออกแบบหลักสู ตร 5 ประการ คือ 1) โลกแห่ งความเป็ นจริ งและเรื องทีเกียวข้อง 2) โครงสร้าง การ
จัด ลํา ดับ และความสั ม พัน ธ์ ภ ายใน 3) ความต้อ งการของผู้เ รี ย นในการใช้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มใน
ความก้าวหน้าของการพัฒนาความคิ ดระดับสู ง 4) การปรั บเปลี ยนในแต่ล ะขันตอนและผลการ
เรี ยนรู้ ทีคาดหวังและ 5) การให้ความท้าทายในการเรี ยนรู้ ความสนใจและแรงจูงใจในการเรี ยนรู้
สอดคล้องกับแบบจําลอง 3P ของ Biggs (Biggs’s 3 Presage-Process-Product) แบบจําลองนี แสดง
การสร้างความเข้าใจให้กบั ผูเ้ รี ยน แบบจําลองแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนของผูส้ อนและ
กระบวนการการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ในขัน Presage เป็ นการเรี ยนการสอนโดยทัวๆ ไป เป็ นการ
ประยุกต์การเรี ยนรู ้ในการทําหน้าทีของสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษาด้วย
ความคาดหวัง ในความและพฤติ ก รรมในการพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพอัน เนื องมาจากประสบการณ์
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การศึกษา ในขัน Process เป็ นการปฏิบตั ิภาระงาน ภายใต้การรับรู้ในบริ บทของการสอน แรงจูงใจ
ในการเรี ยนรู ้ และการไขว่คว้า รวมถึงการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิโดยไม่ชกั ช้า ทังหลายทังปวงเป็ น
การเรี ยนรู้ตามภาระงาน ในขัน Product ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ทีเป็ นทังความคิดในระดับตําและระดับสู ง

สรุป
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐานวิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยอาศัยแนวคิด
การจัดการเรี ยนรู้ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นศู น ย์ก ลาง ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ค อนสตรั ค ติ วิส ท์ (constructivism
theory) หลักการจัดการเรี ยนรู้แบบสร้างความรู้ (constructivist teaching and learning) ขันตอนการ
เรี ยนรู้แบบสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง คือ การทําความกระจ่างชัดในความรู ้ การเลือกรับและทําความ
เข้าใจสารสนเทศใหม่ และการตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู ้ใหม่ ซึ งกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนการสอน เป็ นการเรี ยนรู้โดยการใช้การวิจยั เป็ นฐาน

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เพือการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ใช้วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ในลักษณะการวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development) โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี
วิธีดาํ เนินการวิจยั เพือการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการ
พัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู แบ่งขันตอนการวิจยั เป็ น 4 ขันตอนดังนี
ขันตอนที 1 การวิเคราะห์หลักสู ตรทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (Analysis)
ขันตอนที 2 การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (Design and Development)
ขันตอนที 3 การนํารู ปแบบการสอนทีพัฒนาขึนไปทดลองใช้ในรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (Implementation: l)
ขันตอนที 4 การประเมินรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (Evaluation: E)
รายละเอียดระยะดําเนิ นการวิจยั เพือการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนมีการดําเนิ น
การวิจยั ดังต่อไปนี
การวิจัยขันตอนที 1 (Analysis: A) การวิเคราะห์หลักสู ตรทีใช้ในรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการ
ดังนี
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล ทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู โดยวิเคราะห์ หลักการพัฒนาหลักสู ตรของ
ไทเลอร์ แนวคิดการพัฒนาหลักสู ตรของทาบา แบบจําลองการพัฒนาหลักสู ตรของเซเลอร์ อเล็ก
ซานเดอร์และเลวีส และกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรของวิชยั วงษ์ใหญ่ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์หลักสู ตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต รายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร วิเคราะห์มาตรฐานของคุรุสภา เกียวกับสาระความรู้
สมรรถนะของครู ในการพัฒนาหลักสู ตร ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร งานการวิจยั และวิเคราะห์การเรี ยน
การสอนวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประกอบด้วย จิตวิทยาการเรี ยนรู้เน้นผูเ้ รี ยน
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เป็ นสําคัญ การสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง และการเรี ยนการสอนโดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี
จากการศึกษาวิเคราะห์งานและภาระงาน (jobs and task) ในกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
และกรอบมาตรฐานวิชาชี พครู ของคุรุสภา ในสาระความรู้และสมรรถนะของครู มาตรฐาน ที 2
การพัฒนาหลัก สู ตร และจากการศึ ก ษากระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต รที ถื อ ว่า เป็ นต้น แบบ และ
แนวคิดอืนๆ ทีเป็ นการพัฒนาจากต้นแบบ ผูว้ ิจยั เลือกแนวคิดของ ไทเลอร์ ทาบา เซเลอร์ อเล็กซาน
เดอร์ และเลวีส โอลิวา และวิชยั วงษ์ใหญ่ ได้ขอ้ สรุ ปว่ากระบวนการพัฒนาหลักสู ตร ประกอบด้วย
สาระสําคัญ 4 ประเด็น คือ
1. การวางแผนหลักสู ตร (curriculum planning)
2. การออกแบบหลักสู ตร (curriculum design)
3. การจัดระบบหลักสู ตร (curriculum organization)
4. การประเมินหลักสู ตร (curriculum evaluation)
ผูว้ ิ จ ัย ได้นํา ผลการวิ เ คราะห์ ม ากํา หนดเครื องมื อ ประเมิ น ความรู ้ ค วามสามารถ ใน
การพัฒนาหลักสู ตรของนักศึกษาวิชาชี พครู เพือการบรรลุ วตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร ตามหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
และมีคุณภาพตามเกณฑ์ทีคุ รุสภากําหนด ทังในด้านความรู ้และสมรรถนะในการพัฒนาหลักสู ตร
เครื องมือวัดผล ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบความรู้ใช้ในการประเมินความรู้ในการพัฒนาหลักสู ตรเป็ นคะแนนทีได้
จากการตอบแบบทดสอบ Pretest และ posttest ที มีเนื อหาสาระตามหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วิชาการพัฒนาหลักสู ตร และมาตรฐาน
ที 2 ตามมาตรฐานคุรุสภาทีเกียวกับ สาระความรู้ สมรรถนะในการพัฒนาหลักสู ตร
2. แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาตามขันตอนรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน การประเมินคุณภาพ โดยกําหนดเกณฑ์คุณภาพด้วย SOLO Taxonomy ตามแนวคิด
ของ John Biggs กําหนดค่าระดับเป็ น 1 = ความสามารถระดับตํา 2 = ความสามารถระดับกลาง
และ 3 = ความสามารถระดับสู ง
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ขันตอนที 1 การวิจัย (Research : R ) การวิเคราะห์ (Analysis : A)
การวิจัยขันตอนที 1
วิจยั (Research) : การวิเคราะห์

วิเคราะห์ หลักสู ตร วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
วิเคราะห์หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานของคุรุสภา

ผลการวิเคราะห์

ความรู้ กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ
1. การวางแผนหลักสูตร (curriculum planning)
2. การออกแบบหลักสูตร (curriculum design)
3. การจัดระบบหลักสูตร (curriculum organization)
4. การประเมินหลักสูตร (curriculum evaluation)

ความสามารถสมรรถนะ
1. สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
2. สามารถปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรได้อย่าง
หลากหลาย
3. สามารถประเมิ นหลักสู ตรได้ทังก่ อนและหลัง
การใช้หลักสูตร
4. สามารถจัดทําหลักสูตร

สร้างแบบสอบถามผูเ้ ชียวชาญ เกียวกับ สาระความรู ้ สมรรถนะ วิชาการพัฒนาหลักสูตร กับความ
สอดคล้องกับหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม และมาตรฐานของคุรุสภา และความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญในการพิจารณาเครื องมือ แบบทดสอบความรู ้ และแบบประเมินความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตร

นําผลการวิเคราะห์หลักสูตร และเครื องมือวัดผล ไปเก็บข้อมูลเพือนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องและ
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะผูเ้ ชียวชาญ

แผนภาพที 11 ขันตอนที 1 การวิจยั (Research : R) การวิเคราะห์หลักสู ตร (Analysis : A)
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ตารางที 7 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขันตอนที 1 : Analysis วิเคราะห์หลักสู ตร
ขันตอน
การวิจัย
1. การวิจัย
(Research:R1)
1. วิเคราะห์
ข้อมูลหลักสูตร
คณะ ศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นครพนม
2. วิเคราะห์
หลักสูตร
มาตรฐาน
คุรุสภา

วัตถุประสงค์
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ของการวิจัย
1. เพือกําหนด 1. ศึกษา
สาระความรู้
วิเคราะห์ขอ้ มูล
และสมรรถนะ และเอกสาร
งานวิจยั ที
ในการพัฒนา
เกียวข้องกับ
หลักสูตร
2. เพือกําหนด สาระความรู้
วิชาการพัฒนา
เครื องมือ
ประเมินความรู้ หลักสูตร
2. นําเกณฑ์
และ
ความสามารถ คุณภาพบัณฑิต
ในการพัฒนา
และมาตรฐาน
หลักสูตร
คุรุสภามาเป็ น
กรอบใน
การกําหนด
ผลผลิตของ
หลักสูตร
3. กําหนด
เครื องมือวัด
ความรู้และ
สมรรถนะใน
การพัฒนา
หลักสูตรตาม
มาตรฐาน
คุรุสภา

แหล่งข้ อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย
1. เอกสาร
งานวิจยั
วิชาการพัฒนา
หลักสูตร
2. หลักสูตร
ครุ ศาสตร
บัณฑิต คณะ
ศิลปศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นครพนม
หลักสูตร
3. มาตรฐาน
วิชาชีพครู ของ
คุรุสภา

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
1. แบบ
1. การวิเคราะห์
สอบถาม
เนือหาสาระ
ผูเ้ ชียวชาญ
ความรู้ ภาระ
วิชาการพัฒนา งาน ชินงาน
หลักสูตร
โครงงาน
หลักสูตรคณะ 2. วิเคราะห์
ศิลปศาสตร์
จุดประสงค์การ
และ
เรี ยนรู้เพือสร้าง
วิทยาศาสตร์
เครื องมือวัดผล
มหาวิทยาลัย ทังด้านความรู้
นครพนม และ และ
มาตรฐาน
ความสามารถ
คุรุสภา
มาตรฐานที 2
สาระความรู้
สมรรถนะ
เครืองมือ

ผลทีได้รับ
1. ได้สาระ
ความรู้และ
ความสามารถ
ในการเรี ยนรู้
วิชาการพัฒนา
หลักสูตร
2. ได้
โครงสร้างการ
ประเมินความรู้
และ
ความสามารถ
ในวิชาพัฒนา
หลักสูตร
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การวิจัยขันตอนที 2 การออกแบบและการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สํ าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (Design and Development) ดําเนินการดังนี
ผูว้ ิจยั ออกแบบรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยนํากระบวนการการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ การ
สร้างองค์ความรู ้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการวิจยั ทีเกียวข้อง มาพัฒนา NPU Model ดังตารางที 8
ตารางที 8 ความสัมพันธ์ระหว่างพืนฐานการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน NPU Model
การทํา
ความกระจ่างชัดในความรู ้
การค้นหาความจริ ง
ตัวแปรก่อนเรี ยน
(Presage)
แนวคิดในการจัด
วิเคราะห์
วางแผน การ
การเรี ยนการสอน
จุดหมายใน เรี ยนรู ้
การเรี ยนรู ้
การประเมินความต้องการ
จําเป็ นในการเรี ยนรู ้
กระบวนการพัฒนา (Needs Analysis)
หลักสูตร
การวางแผน
หลักสูตร
การออกแบบ
หลักสูตร
การจัดระบบ
หลักสูตร
การประเมิน
หลักสูตร

การเลือกรับและทําความ
เข้าใจสารสนเทศใหม่
การค้นหาแนวคิด
ตัวแปรระหว่างการเรี ยน
การสอน(Process)
การพัฒนา การสรุ ป/
ทักษะการ
การวิพากษ์
เรี ยนรู ้
ความรู ้
การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้
(Praxis)

การตรวจสอบทบทวน
และใช้ความรู ้ใหม่
การค้นหาคําตอบ
ตัวแปรผลผลิต
(Product)
ประเมินการเรี ยนรู ้
ตรวจสอบทบทวน
การประเมินความเข้าใจ
ในการเรี ยนรู ้(Understanding)

จากตารางที 8 ผูว้ ิจยั นําสาระความรู้กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร ประกอบด้วย การวางแผน
หลักสู ตร การออกแบบหลักสู ตร การจัดระบบหลักสู ตร และการประเมินหลักสู ตร มาออกแบบ
จัดการเรี ยนการสอนอาศัยขันตอนการเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเองประกอบด้วย 3 ขันตอน
คือ (1) การทําความกระจ่างชัดในความรู้ (2) การเลือกรับและทําความเข้าใจสารสนเทศใหม่ และ(3)
การตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู ้ ใหม่ รู ปแบบการแก้ปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ของออสบอร์ น
(Osborn 1963) จํานวน 3 ขันตอน คือ (1) การค้นหาความจริ ง (2) การค้นหาความคิด และ (3) การ
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ค้นหาคําตอบ งานวิจยั รู ปแบบการเรี ยนการสอน Biggs 3’s P Model ประกอบด้วย (1) ตัวแปรก่อน
เรี ยน (2) ตัวแปรระหว่างการเรี ยนการสอน และ(3) ตัวแปรผลผลิต และกระบวนการวิจยั ในการ
เรี ยนรู้ ประกอบด้วย (1) วิเคราะห์จุดหมายในการเรี ยนรู้ (2) วางแผน การเรี ยนรู้ (3) การพัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู้ (4) การสรุ ป/การวิพากษ์ความรู้ และ(5) ประเมินการเรี ยนรู้ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์
จัดทําร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน NPU Model ประกอบด้วย 3 ขันตอน คือ (1) การประเมินความ
ต้องการจําเป็ นในการเรี ยนรู้ (2) ขันการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ (3) ตรวจสอบทบทวนความเข้าใจ
ในการเรี ยนรู้ ในแต่ละขันตอนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
ขันที 1 การประเมินความต้องการจําเป็ นในการเรี ยนรู้ (Need Analysis)
ขันที 1 เป็ นขันตอนทีผูเ้ รี ยนจะต้องปฏิบตั ิการ 2 ประเด็น คือ
1.1 วิเคราะห์จุดหมายในการเรี ยนรู้ นักศึกษาวิเคราะห์หลักการจัดการศึกษา ทักษะ การ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที 21 และจุดหมายของการศึกษาในระดับสากล (World class Education) เพือ
กําหนดจุดหมายในการเรี ยนรู ้วชิ า “การพัฒนาหลักสู ตร” และนําไปกําหนดจุดหมายของหลักสู ตรที
นักศึกษาจะต้องพัฒนาขึน
1.2 การวางแผนการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนวางแผนการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง 1) กําหนดกลยุทธ์
การพัฒ นาตนเอง จากการศึ ก ษาเอกสาร หนัง สื อ หลัก ฐานร่ อ งรอย หรื อ การสื บ ค้น ในระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต หรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร”
2) จัดทําปฏิทินและเครื องมือในการกํากับติดตาม เพือการประเมินตนเอง ในการพัฒนาหลักสู ตร
ขันที 2 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ (Praxis)
ขันที 2 เป็ นขันตอนทีผูเ้ รี ยนจะต้องปฏิบตั ิการ 2 ประเด็น คือ
2.1 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ นักศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยการแสวงหาและใช้แหล่งการเรี ยนรู้
ทังในรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การใช้วธิ ี การต่างๆ ในการเรี ยนรู้ และ
การตรวจสอบความรู้ “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร”
2.1.1 การแสวงหาและใช้แหล่งการเรี ยนรู ้
2.1.2 การใช้วธิ ี การต่างๆ ในการเรี ยนรู้
2.1.3 การตรวจสอบความรู้
นัก ศึ ก ษาจะได้รับ การสนับ สนุ น ให้ท าํ กิ จกรรมการปฏิ บ ตั ิ การใช้ค อมพิ ว เตอร์ และ
กิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปลียนความคิดของนักศึกษา เปิ ดการอภิปรายให้กว้างขวาง เสนอหลักฐาน
ร่ องรอยของความคิ ดของนักพัฒนาหลักสู ตร เปิ ดโอกาสให้นัก ศึ ก ษาได้อภิ ปรายกับ กลุ่ ม เพือน
ภายใต้บรรยากาศการเรี ยนรู ้ทีสนับสนุนซึ งกันและกัน
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2.2 การสรุ ปความรู้ และการวิพากษ์ความรู้ ผูส้ อนส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้อธิ บายแนวคิด
“กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” โดยใช้ภาษาของตนเอง สอบถามถึงหลักฐานและความชัดเจนใน
การอธิ บายของนักศึกษา ทีใช้ความรู ้เดิมหรื อประสบการณ์ทีมีมาก่อนของผูเ้ รี ยนเป็ นพืนฐานในการ
อธิ บ าย ในส่ วนการวิ พ ากษ์ ค วามรู ้ ผู ้ส อนกระตุ ้ น ให้ ผู ้เ รี ยนขยายความรู ้ ความเข้ า ใจใน
“กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” ของนักศึ กษาโดยผ่านประสบการณ์ ใหม่ๆ ผูเ้ รี ย นจะได้รับการ
สนับสนุ นให้นาํ ความรู ้ปรับใช้กบั ประสบการณ์ ในชี วิตจริ ง โดยผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
นักศึกษานําความรู ้ความเข้าใจไปประยุกต์โดยการพัฒนาหลักสู ตรเพิมขึน
ขันที 3 การตรวจสอบทบทวนความเข้าใจในการเรี ยนรู้ (Understanding Review)
การประเมินความเข้าใจในการเรี ยนรู้ – การประเมินความรู ้ ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาประเมิน
ความรู้ และความสามารถของตนเอง ประเมิ นความก้าวหน้าในการเรี ยน และประเมินการบรรลุ
จุดหมายการศึกษา
ผูว้ ิจยั ดํา เนิ น การพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยนําร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน เขียนเป็ นแผนภาพ ที 12

แผนภาพที 12 ร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอนรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
ผูว้ จิ ยั นําร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร ดังนี
1. สร้างแบบสอบถามผูเ้ ชี ยวชาญ เกี ยวกับ ความเป็ นไปได้ ความเหมาะสมของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน และนําแบบสอบถามไปให้ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ตรวจแก้ไข
ประเด็นความเที ยงตรง เพื อสอบถามผูเ้ ชี ยวชาญเกี ยวกับความสอดคล้องระหว่างกระบวนการ
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การพัฒนาหลักสู ตรกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน และการสื อความหมายของ
แบบสอบถาม
2. นําร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร ไปให้
ผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาหลักสู ตร (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ผูเ้ ชียวชาญชุดที 1 จํานวน 5
คน ทีมีคุณสมบัติจบการศึกษาในระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน และเป็ นผูส้ อน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร ในระดับอุดมศึกษา พิจารณาความสอดคล้องระหว่างกระบวนการการ
พัฒนาหลักสู ตรกับรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน ทีพัฒนาขึน
การปรั บปรุ ง แก้ไขร่ างรู ป แบบการเรี ยนการสอน ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญ
ประเด็นแก้ไขทีสําคัญ มีดงั นี
1. ในด้านสาระความรู้ วิช าการพัฒนาหลัก สู ตร การสื อสารสื อความหมายที มาจาก
ภาษาอังกฤษ curriculum organization ผูเ้ ชียวชาญให้แนวคิดว่า อาจสื อความหมายคลาดเคลือน ที
บางคนใช้ในความหมายของการจัดการหลักสู ตร หรื อ การจัด หลักสู ตร หรื อการจัดระบบหลักสู ตร
หรื อใช้ในความหมายของการนําหลักสู ตรไปใช้ ในทีนีผูว้ จิ ยั ใช้คาํ ว่า การจัดระบบหลักสู ตร
2. รู ปแบบการเรี ยนการสอนควรสื อความหมายสําคัญ ของคําว่าวิจยั เป็ นฐาน ผูว้ ิจยั ได้
อาศัย นิ ย าม วิจยั หมายถึ ง กระบวนการแสวงหาความรู ้ ด้วยวิธี ก ารที เชื อถื อได้ ดัง นันจึ ง ได้นํา
หลักการจัดการเรี ยนรู้แบบสร้างความรู้ (constructivist teaching and learning) มาเป็ นส่ วนสําคัญใน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน จากการสัมภาษณ์ไ ด้ขอ้ มูลเพิมเติมว่า วิชาพัฒนาหลักสู ตร
สาระสําคัญอยู่ทีความเป็ นพลวัตรอันเป็ นมาจากพืนฐานในการพัฒนาหลักสู ตรมีการเปลียนแปลง
ไปทังในด้านตัวผูเ้ รี ยน สังคม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นต้น เพือตอบสนองความเป็ นพล
วัตรดังกล่าวจําเป็ นต้องอาศัยทังผูบ้ ริ หารและผูส้ อน ทีมีความรู้ความเข้าใจสามารถปรับเปลียนหรื อ
ยืดหยุน่ ได้รวดเร็ วตามข้อมูลพืนฐานด้านต่างๆ ทีเปลียนแปลงไป
จากคําแนะนําดังกล่าวนี ผูว้ ิจยั ได้นาํ กระบวนการเรี ยนรู ้ แบบการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
(The Constructivist Learning Model; CLM) มาปรั บใช้เป็ นส่ วนหนึ งในการจัดขันตอนหรื อ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน วิชาการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาหลักสู ตร แล้วนําไปทดลองใช้กบั ประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
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การทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
ผูว้ จิ ยั นํารู ปแบบการเรี ยนการสอนและเครื องมือวัดผล ไปทดลองใช้ กบั ประชากรทีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างทีได้มาจากการสุ่ มแบบหลายขันตอน ได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จํานวน 50 คน ในภาคเรี ยน 1 ปี การศึกษา 2556
สรุ ปการวิจยั ขันตอนที 2 ดังแผนภาพที 13
การวิจยั ขันตอนที 2
การพัฒนา (Development) : การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
ร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสูตร
ใช้แนวคิด การเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง รู ปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน Biggs 3’s P Model และกระบวนการวิจยั ในการเรี ยนรู ้
สร้างแบบสอบถามผูเ้ ชียวชาญเกียวกับความถูกต้องและเป็ นไปได้ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
นําแบบสอบถามและร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน และเครื องมือวัดผล ไปสอบถาม
ผูเ้ ชียวชาญเพือนํามาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องและปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะผูเ้ ชียวชาญ
ทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน กับนักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 50 คน ในภาคเรี ยน 1 ปี การศึกษา 2556

ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน และแก้ไขปรับปรุ ง

แผนภาพที 13 ขันตอนที 2 การพัฒนา (Development : D) การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
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สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขันตอนที 2 การออกแบบและการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอน ดังตารางที 9
ตารางที 9 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขันตอนที 2 การออกแบบและการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอน Design and Development
ขันตอนการวิจัย
2. การออกแบบ
และการพัฒนา
1. การออกแบบ
การเรี ยนการสอน
โดยใช้วิจยั เป็ น
ฐาน วิชาการ
พัฒนาหลักสูตร

2. ตรวจสอบ
ความถูกต้องและ
ความเป็ นไปได้
ของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย
เพือสร้างรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน

วิธีดาํ เนินการ
วิจัย
นําผลการ
สังเคราะห์
รู ปแบบทีได้จาก
ขันตอนที 1 มา
สร้างรู ปแบบ
การเรี ยนการ
สอน (ฉบับร่ าง)

แหล่งข้ อมูล/
เครืองมือ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้อมูลจากการ 1. แบบ
วิเคราะห์เนื อหา วิเคราะห์
จากขันตอนที 1 เอกสาร
2. แบบ
วิเคราะห์
เนือหา

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
1. การ
วิเคราะห์
เนือหา
(Content
Analysis)

1. เพือตรวจสอบ
ความถูกต้องและ
ความเป็ นไปได้ของ
รู ปแบบทีพัฒนาขึน
2. เพือตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครื องมือประกอบ
รู ปแบบ
3. เพือปรับปรุ ง
เครื องมือ

1. จัดเตรี ยม
เครื องมือและ
วางแผนการใช้
รู ปแบบ
2. ทําความเข้าใจ
กับผูเ้ กียวข้อง
3. ศึกษาทดลอง
นําร่ องรู ปแบบที
พัฒนาขึนกับ
ประชากรที
ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพือหา
ประสิ ทธิภาพ
ของรู ปแบบ
4. ปรับปรุ ง
แก้ไขรู ปแบบ
การเรี ยนการ
สอน

ทดลองกับ
ประชากรที
ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง

1. การ
วิเคราะห์
เนือหา
(Content
Analysis)
2. ค่าเฉลีย
ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
3. ค่าร้อยละ
และความถี

1. รู ปแบบ
การเรี ยนการ
สอน
2. แบบ
ทดสอบ
ความรู้
3. แบบ
ประเมิน
ความสามารถ
4.แบบ
สอบถาม
ความคิดเห็น

ผลทีได้รับ
ได้ร่าง
รู ปแบบการ
เรี ยนการ
สอนโดยใช้
วิจยั เป็ น
ฐาน
วิชาการ
พัฒนา
หลักสูตร
1. ผลการ
ทดลองที
ได้จาก
การศึกษา
นําร่ อง
2. รู ปแบบ
การเรี ยน
การสอน
และ
เครื องมือ
ประกอบ
รู ปแบบ
npu
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การวิจัยขันตอนที 3 การนํารู ปแบบการเรียนการสอนทีพัฒนาขึนไปทดลองใช้ โดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สํ าหรับนักศึกษาวิชาชี พครู (Implementation) ดําเนินการดังนี
การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู
วัตถุประสงค์
เพือใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู
วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1. ประชากรในการวิจยั ครังนี คือ นักศึกษาวิชาชี พ ครู ระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร
ครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย นครพนม ภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2556 จํานวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาสังคมศึกษา รวมจํานวนนักศึกษา 788 คน
1.2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนี คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ปี ที 2 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556 ได้มาโดยการสุ่ มแบบ
หลายขันตอน (Multistage Random Sampling) ขันที 1 สุ่ มนักศึกษาจาก 5 สาขาวิชา สุ่ มมา 1
สาขาวิชา ได้นกั ศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขันที 2 สุ่ มจํานวนนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มาจํานวน 30 คน
2. แบบแผนการวิจยั การวิจยั ครั งนี ขันตอนด้ว ยกระบวนการวิจยั แบบการทดลองขัน
พืนฐาน (Pre-Experimental Design) (Tuckman 1999 : 160) ดังแผนภาพที 14
O1

X

O2

แผนภาพที 14 แบบแผนการวิจยั
O1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
X แทน การจัด กิ จกรรมตามรู ป แบบการเรี ย นการสอน โดยใช้วิจ ัย เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
O2 แทน การทดสอบหลังการเรี ยน
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3. การจัดเตรี ยมเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3.1 รู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ทีผ่านการทดลองใช้ในภาค
เรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2556 และแก้ไขปรับปรุ งแล้ว
3.2 แบบทดสอบวัดความรู้ ทีผ่านการทดลองใช้ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2556
และแก้ไขปรั บปรุ งแล้ว มีคุณภาพทังในด้านความเทียงตรงตามเนื อหา ความเชื อมัน และอํานาจ
จําแนก จํานวน 30 ข้อ
3.3 แบบประเมินความสามารถปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
3.4 แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักศึ กษาวิชาชี พครู ทีมี ต่อรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
4. การดําเนินการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
ดําเนินการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน NPU Model ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556
เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบ เวลา 13.00 – 17.00 น.
สรุ ปการวิจยั ขันตอนที 2 ดังแผนภาพที 15
ขันตอนที 3 การนํารู ปแบบการเรี ยนการสอน NPU Model ทีพัฒนาขึนไปใช้สอนวิชา
การพัฒนาหลักสู ตร (Implementation) ดําเนินการดังนี
ขันตอนที 3
การวิจยั ขันตอนที 3 การนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนเพือใช้หลักสูตร (Implement: I)
ทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest)
ชีแจงรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน เรี ยกว่า NPU Model
1. จัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
2. ประเมินความสามารถการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในระหว่างการเรี ยนการสอน
ทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน

แผนภาพที 15 ขันตอนที 3 การนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึนไปใช้สอนวิชาการพัฒนา
หลักสู ตร
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สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขันตอนที 3 การนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึนไป
ใช้สอนวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ดังตารางที 10
ตารางที 10 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขันตอนที 3 การนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนทีพัฒนาขึนไป
ใช้สอนวิชาการพัฒนาหลักสู ตร (Implementation)
ขันตอนการวิจัย
3. การนํารูปแบบ
การเรียนการสอน
โดยใช้ วจิ ัยเป็ น
ฐาน- NPU Model
ไปใช้
(Implementation)

วัตถุประสงค์
ของการวิจัย
เพือทดลองใช้
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที
พัฒนาขึน

วิธีดาํ เนินการ
วิจัย
1. ใช้วิธีการ
วิจยั เชิงทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่าง
2. นําเครื องมือ
ทีพัฒนาขึนไป
ใช้ตามรู ปแบบ
การเรี ยนการ
สอนNPU
Model

แหล่งข้ อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา
วิชาชีพครู
สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
จํานวน 30 คน

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
1 แบบทดสอบ 1. ค่าความถี
ความรู้
และร้อยละ
วิชาการพัฒนา 2. ค่าเฉลีย
หลักสูตร
ส่วนเบียงเบน
2. แบบ
มาตรฐาน
ประเมิน
3. การ
ความสามารถ วิเคราะห์
ในการพัฒนา เนือหา
หลักสูตร
(Content
สถานศึกษา
Analysis)
3. แบบ
สอบถามความ
คิดเห็นของ
นักศึกษา
เครืองมือ

ผลทีได้รับ
ข้อมูลทีได้
จากการ
ทดลองใช้
รู ปแบบ
รู ปแบบการ
เรี ยนการ
สอน
1. ผลแบบ
ทดสอบ
ความรู้
เกียวกับ
วิชาการ
พัฒนา
หลักสูตร
2. ผล
ประเมิน
ความสามารถ
หลักสูตร
3. ผล
สอบถาม
ความคิดเห็น
ของนักศึกษา

118
การวิจัยขันตอนที 4 การประเมิน รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สํ าหรับนักศึกษาวิชาชี พครู (Evaluation: E) ดําเนินการดังนี
ประเมินคุ ณภาพการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลัก สู ตร สําหรับนัก ศึกษาวิชาชี พครู เป็ นการสรุ ปผลการ
ประเมิน NPU Model
วัตถุประสงค์
1. เพือประเมินคุณภาพการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
2. เพือปรับปรุ ง แก้ไข และตรวจสอบขันสุ ดท้ายให้ได้การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึก ษา
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู
วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษามีการดําเนินการ ดังนี
1. รวบรวมข้อมูลทีได้จากการประเมินคุณภาพรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ น
ฐาน ทีเรี ยกว่า NPU Model ดังนี
1.1 ผลการประเมินจากนักศึกษาวิชาชีพครู
1.1.1 คะแนนเปรี ยบเทียบแบบทดสอบความรู้ ก่อนและหลังใช้รูปแบบการเรี ยน
การสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
1.1.2 คะแนนค่าเฉลียความสามารถการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
1.1.3 คะแนนค่าเฉลี ยความคิดเห็ นของนักศึกษาวิชาชี พครู ทีมีต่อรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน
2. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ดังนี
2.1 ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความรู้ วิเคราะห์โดย เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test)
2.2 ข้อมูลจากแบบประเมินความสามารถของการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
ประเมินความสามารถด้วยแบบตรวจสอบผลงาน แบบ Rubric ประเมินความสามารถในการพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา เป็ นค่าระดับ ได้ 1 คะแนน หมายถึง ระดับความสามารถตํา ได้ 2 คะแนน
หมายถึง ระดับความสามารถกลาง ได้ 3 คะแนน หมายถึง ระดับความสามารถสู ง
2.3 ข้อมูลจากแบบประเมิน ความคิดเห็ น วิเคราะห์โดย ใช้ค่าเฉลี ย และส่ วน
เบียงเบนมาตรฐาน
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3. รู ปแบบการเรี ยนการสอนได้นาํ สาระความรู้ ในการพัฒนาหลักสู ตร เพือให้นกั ศึกษามี
ความรู้ การพัฒนาหลักสู ตรดังนี 1. การวางแผนหลักสู ตร (Curriculum Planning) 2. การออกแบบ
หลักสู ตร (Curriculum Design) 3. การจัดระบบหลักสู ตร (Curriculum Organize) 4. การประเมิน
หลักสู ตร (Curriculum Evaluation) มาจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน ตาม NPU Model
และประเมินความรู้ วิชาพัฒนาหลักสู ตรและความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
4. ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขหลัง จากผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพของการพัฒนาหลัก สู ต ร
สถานศึ ก ษาการพัฒนารู ปแบบการเรี ย นการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลัก สู ตร
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู NPU Model
สรุ ปการวิจยั ขันตอนที 4 การประเมินรู ปแบบการเรี ยนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
(Evaluation) ดังแผนภาพที 16

ประเมินรู ปแบบการเรี ยนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร ดังนี
1. รวบรวมข้อมูล
1.1 ผลการประเมินจากนักศึกษาวิชาชีพครู
1.1.1 คะแนนเปรี ยบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความรู ้ก่อน และ
หลังใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
1.1.2 คะแนน ค่าเฉลียของคะแนนความสามารถในการพัฒนา
หลักสู ตรสถานศึกษา
1.1.3 คะแนน ค่าเฉลียความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ทีมี
ต่อหลักสู ตร
2. ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
3. ปรับปรุ งแก้ไขหลักสู ตร

การพัฒนา
หลักสู ตร
สถานศึกษา
การพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยน
การสอน
โดยใช้วจิ ยั เป็ น
ฐาน วิชาการ
พัฒนาหลักสู ตร
สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู (ฉบับ
สมบูรณ์)

‘
แผนภาพที 16 การพัฒนา (Development : D)การประเมินคุณภาพหลักสู ตร (Evaluation : E)
แผนภาพที 16 ขันตอนที 4 การประเมินรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการ
พัฒนาหลักสู ตร (Evaluation)
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สรุ ปวิธีการดําเนิ นการวิจยั ขันตอนที 4 การประเมินรู ปแบบการเรี ยนการสอน วิชาการ
พัฒนาหลักสู ตร ดังตารางที 11
ตารางที 11 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขันตอนที 4 การประเมินรู ปแบบการเรี ยนการสอน วิชาการ
พัฒนาหลักสู ตร (Evaluation)
วัตถุประสงค์
ของการวิจัย
4. การประเมิน 1. ประเมิน
ประสิ ทธิผลของ
(Evaluation)
=(Development รู ปแบบการเรี ยน
การสอน ให้มี
: D2)
ความเหมาะสม
การประเมิน
ยิงขึน
และปรับปรุ ง
2. เพือปรับปรุ ง
รู ปแบบการ
รู ปแบบการเรี ยน
เรี ยนการสอน
โดยใช้วิจยั เป็ น การสอน ฉบับ
สมบูรณ์
ฐาน วิชาการ
พัฒนาหลักสูตร
ขันตอนการวิจัย

วิธีดาํ เนินการ
วิจัย
1. ประเมิน
ประสิ ทธิผลของ
รู ปแบบการเรี ยน
การสอน
-การทดสอบ
ความรู้
-แบบประเมิน
ความสามารถ
-แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของนักศึกษา

แหล่งข้ อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ ชียวชาญ
ประเมินความ
พร้อมเอกสาร
พร้อมใช้ ความ
เป็ นไปได้ใช้มา
1 ภาคเรี ยน โดย
ได้ขอ้ มูลจาก
ผูเ้ ชียวชาญ การ
เก็บจริ งใน
สนาม

เครืองมือ
1. แบบ
ทดสอบ
ความรู้ ความ
เข้าใจเกียวกับ
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
1.แบบ
ทดสอบ
ความรู้
เกียวกับ
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
2. แบบ
ประเมิน
ความสามารถ
3. แบบ
ประเมินความ
คิดเห็นของ
นักศึกษา

การวิเคราะห์
ข้ อมูล
1. การ
วิเคราะห์
ค่าเฉลีย
ค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน
ค่าร้อยละ
และความถี

ผลทีได้รับ
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพของ
รู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
โดยใช้วิจยั
เป็ นฐาน
วิชาการ
พัฒนา
หลักสูตร
สําหรับ
นักศึกษา
วิชาชีพครู
เรี ยกว่า NPU
Model

สรุ ปกรอบการดําเนินการวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ น
ฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ดังแผนภาพที 17
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู ได้พฒั นาเครื องมือการวิจ ัย ประกอบด้วย
แบบทดสอบความรู้ ในการพัฒนาหลักสู ตร แบบประเมิ นความสามารถในการพัฒนาหลัก สู ตร
และแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน มีขนตอนการพั
ั
ฒนา ดังนี
1. แบบทดสอบความรู้ เพือทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื อง การพัฒนาหลักสู ตรเป็ น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มีขนตอนการสร้
ั
างดังนี
1. ศึก ษาเอกสารหลัก สู ตร คํา อธิ บายรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร และมาตรฐาน
คุรุสภา เรื อง การพัฒนาหลักสู ตร เพือกําหนดขอบข่ายการวัดและประเมินการเรี ยนรู้
2. ทําตารางวิเคราะห์ หลักสู ตรมาตรฐานคุรุสภา ตามมาตรฐานที 2 วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร และหลัก สู ตรครุ ศ าสตรบัณฑิ ต ของคณะศิ ลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
นครพนม เพือกําหนดจํานวนข้อสอบ ได้จาํ นวน 30 ข้อ
3. เขียนข้อคําถามตามผังข้อสอบ (Test Blueprint) เขียนข้อสอบให้ได้มากกว่า สอง
เท่ารวมจํานวน 60 ข้อ
จํา นวนข้อ สอบจํา แนกตามสาระความรู้ และสมรรถนะ ประเด็ น ในการประเมิ น
ความสามารถ มาตรฐานที 2 การพัฒนาหลักสู ตร รายละเอียดดังตารางที 12 และตารางที 13
ตารางที 12 จํานวนข้อสอบจําแนกตามจุดประสงค์สาระความรู้ มาตรฐานที 2 วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร
จุดประสงค์ สาระความรู้ ตามมาตรฐานความรู้ ที 2
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา
ประวัติความเป็ นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
วิสยั ทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
ทฤษฎีหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชันของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปั ญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
รวมจํานวนข้อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ

จํานวนข้ อทีสร้ าง

จํานวนข้ อทีใช้ จริง

4
9
3
6
20
6
8
4
60

3
3
2
3
7
4
6
2
30
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ตารางที 13 ประเด็นในการประเมินความสามารถตามสมรรถนะ มาตรฐานที 2 วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร
จุ ด ประสงค์ ส มรรถนะ ตามมาตรฐานความรู้ ที 2 ประเมินความสามารถในการพัฒนา
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
หลักสู ตร
สามารถวิเคราะห์หลักสู ตร
วิสัยทัศน์ของหลักสู ตร
สามารถปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาหลั ก สู ตรได้ อ ย่ า ง (Curriculum Vision)
หลากหลาย
พันธกิจของหลักสู ตร
สามารถประเมินหลักสู ตรได้ ทังก่อนและหลังการใช้ (Curriculum Mission - Aim)
หลักสู ตร
แผนการจัด-โครงสร้างหลักสู ตร
สามารถจัดทําหลักสู ตร
(Lesson Organize –Unit Plan )
แผนการประเมิน (Evaluation Plan)
4. นํา แบบทดสอบวัดความรู้ ข องนัก ศึ ก ษาด้า นการพัฒ นาหลัก สู ตร พร้ อ มระบุ
สมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ที 2 การพัฒนาหลักสู ตรไปให้ผเู้ ชียวชาญ (ชุ ดที 1) จํานวน 5 คน
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิ งเนื อหา (Content Validity) ภาษาทีใช้และด้านวัดผลในแต่ละประเด็น
เพือนําไปหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุ ประสงค์ ใช้เกณฑ์การตัดสิ นความ
สอดคล้องของความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระหว่าง .96 - 1.00 การคํานวณหาค่า
ความเทียงตรงแบบ Content Validity Ratio CVR ลอว์ซี (Lawshe, 1975 : 568)
5. ตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบ ด้านความเป็ นปรนัยและอํานาจจําแนกของ
ข้อสอบ นําแบบทดสอบที แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ข้อ คํา ถามในประเด็ นสื อความหมาย การซําซ้อนของ
ตัวเลือกและตัวลวง หลังจากปรับปรุ งแล้วจัดชุดข้อสอบให้ได้ จํานวน 30 ข้อ จากนันนําไปทดลอง
ใช้กบั ประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ หลังจากทีได้
เรี ยนวิชาการพัฒนาหลักสู ตรแล้ว จํานวน 50 คน แล้วนํามาวิเคราะห์คุณภาพ ซึ งได้ค่าความยากง่าย
ตังแต่ 0.43 -0.63 และมีค่าอํานาจจําแนก 0.20 -0.80 จากนัน คัดเลือกข้อสอบตามเกณฑ์ จํานวน 30
ข้อ แล้ววิเคราะห์ หาค่าความเชือมัน KR 20 พบว่ามีค่าความเชือมัน 0.81 และนําไปใช้จริ งกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ทีเป็ นนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 30 คน
2. แบบประเมิ น ความสามารถในการพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา เพื อประเมิ น
ความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร เป็ นแบบตรวจสอบรายการทีให้คะแนนตามเกณฑ์การให้
คะแนน (rubric) มีขนตอนการสร้
ั
างดังนี
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1. ศึ ก ษาเอกสารหลัก สู ต ร คําอธิ บ ายรายวิช าการพัฒนาหลัก สู ตร และมาตรฐาน
คุ รุ ส ภา เรื อง การพัฒ นาหลัก สู ต ร เพื อกํา หนดขอบข่ า ยการวัด และประเมิ น การเรี ย นรู ้ ต าม
กระบวนการในการพัฒนาหลักสู ตร
2. สร้างแบบตรวจสอบรายการทีให้คะแนนการพัฒนาหลักสู ตรตามเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรู บริ ค (rubric) ตามแนวคิด SOLO Taxonomy
3. นําแบบประเมิ นให้คะแนนการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาของนักศึกษา และ
เกณฑ์การให้คะแนนการพัฒนาหลักสู ตร ไปให้ผเู้ ชียวชาญ (ชุดที 1) จํานวน 5 คน ตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) ภาษาทีใช้และด้านวัดผลในแต่ละประเด็น เพือนําไปหาค่า
ดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุ ประสงค์ ใช้เกณฑ์การตัดสิ นความสอดคล้องของ
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญ มีค่าเฉลี ยอยู่ในระหว่าง .99 - 1.00 การคํานวณหาค่าความเทียงตรง
แบบ Content Validity Ratio CVR ลอว์ซี (Lawshe, 1975 : 568)
4. ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบตรวจสอบรายการ โดยนํ า ไปใช้ ป ระเมิ น
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานพัฒนาหลัก สู ตรของนักศึกษา ทีเรี ยนรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร
จํานวน 50 คน ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2556 แล้วแก้ไขปรับปรุ ง จากนันนําไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ จํานวน 30 คน ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556
3. แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีขนตอนการสร้
ั
างและพัฒนา ดังนี
1. ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวกับการวิจยั เพือการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอน
2. เขียนข้อคําถามเกียวกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. ผูว้ ิจยั พิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของแบบสอบถาม โดยผูเ้ ชี ยวชาญ
จํานวน 5 คน พิจารณาความเที ยงตรงเชิ งเนื อหา (Content Validity) แล้วคํานวณดัชนี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ ใช้เกณฑ์การตัดสิ นความสอดคล้องของความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระหว่าง .99 - 1.00 การคํานวณหาค่าความเทียงตรงแบบ Content
Validity Ratio CVR ลอว์ซี (Lawshe, 1975 : 568)
4. นํา แบบสอบถามไปทดลองใช้ก ับ นัก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี ที ลงทะเบี ย นเรี ย น
รายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร จํานวน 50 คน ทีเป็ นกลุ่มทดลอง ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2556
และปรับปรุ ง จากนําไปเก็บรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง นักศึกษาปริ ญญาตรี ทีลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชา การพัฒนาหลักสู ตร สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 30 คน ในภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา
2556
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในการเรี ยนรู้ตามการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึก ษาการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ในสภาพจริ งโดยดําเนินการทดลองตามแผนแบบการวิจยั เชิงทดลองขันพืนฐาน (pre-experimental)
ประกอบด้ว ยการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบการเรี ย นการสอน โดยใช้วิ จ ัย เป็ นฐาน
วิชาพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ทีเรี ยกว่า NPU Model ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. การวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ น (Needs Analysis - N) มี 2 กิจกรรมหลัก คือ
1.1 วิเคราะห์จุดหมายในการเรี ยนรู้ เพือกําหนดจุดหมายในการเรี ยนรู้ วิชา “การ
พัฒนาหลักสู ตร” และนําไปกําหนดจุดหมายของหลักสู ตรทีนักศึกษาจะต้องพัฒนาขึน
1.2 การวางแผนการเรี ย นรู้ นัก ศึก ษาวางแผนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง 1) กําหนด
กลยุทธ์การพัฒนาตนเอง โดยระบุ แหล่ งอ้างอิ งหรื อ หลักฐานร่ องรอย หรื อการสื บค้นในระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตหรื อปฏิบตั ิกิจกรรมทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร”
2) จัดทําปฏิทินในการกํากับติดตาม เพือการประเมินตนเองในการพัฒนาหลักสู ตร
2. การปฏิบตั ิการเพือการเรี ยนรู้ของนักศึกษา (Praxis – P) อาศัยนิ ยามของหลักสู ตรทีว่า
Curriculum is Praxis ทีให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ ในขันนีมี 2 กิจกรรมหลัก คือ
2.1 พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ นักศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยการแสวงหาและใช้แหล่ง การเรี ยนรู้
ทังในรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (cooperative learning) และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน(Collaborative
learning) การใช้วิ ธี ก ารต่ า งๆ ในการเรี ย นรู้ และการตรวจสอบความรู้ “กระบวนการพัฒ นา
หลักสู ตร” นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้ทาํ กิจกรรมการปฏิบตั ิในการแสวงหาความรู ้ผา่ น ICT
(information computer & communication technology) และกิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้
การแสดงความคิดของนักศึกษา เปิ ดการอภิปรายให้กว้างขวาง เสนอหลักฐานร่ องรอยของความคิด
ของนักพัฒนาหลักสู ตร เปิ ดโอกาสให้นักศึ กษาได้อภิ ปรายกับกลุ่มเพือน ภายใต้บรรยากาศการ
เรี ยนรู ้ทีสนับสนุนซึ งกันและกัน
2.2 การสรุ ปความรู้ และการวิพากษ์ความรู้ ผูส้ อนส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้อธิ บาย
แนวคิด “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” โดยใช้ภาษาของตนเอง สอบถามถึ งหลักฐานและความ
ชัดเจนในการอธิบายของนักศึกษาซึ งกับการอธิ บายของนักศึกษาทีใช้ความรู ้เดิมหรื อประสบการณ์
ทีมีมาก่อนของผูเ้ รี ยนเป็ นพืนฐานในการอธิ บาย ในส่ วนการวิพากษ์ความรู ้ผสู ้ อนกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
ขยายความรู้ ความเข้าใจใน “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” ของนักศึกษาโดยผ่านประสบการณ์
ใหม่ ๆ ผูเ้ รี ย นจะได้รั บการสนับสนุ นให้ นําความรู ้ ปรั บใช้ก ับประสบการณ์ ในชี วิ ตจริ งโดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร นักศึกษานําความรู ้ความเข้าใจไปประยุกต์โดยการพัฒนาหลักสู ตรเพิมขึน
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3. การตรวจสอบทบทวนความเข้าใจการเรี ยนรู้ (Understanding - U) มี กิจกรรมหลัก คือ
การประเมิ นการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนเองเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ที สร้ างขึ น ตามแนวคิ ด
โครงสร้ างการสังเกตผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน (Structure of Observe Learning Outcome) SOLO
Taxonomy ของบิกก์และคอลลิส (Bigg and Collis 1982) ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาตรวจสอบความเข้าใจของ
ตนเอง ประเมิ นความก้าวหน้าในการเรี ยน และประเมิ นการบรรลุ จุ ดหมายการศึ กษา การวัดและ
ประเมินผล เป็ นการวัดและประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษา 2 ด้าน คือ
1. ด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร เป็ นความรู ้ทีเกียวข้องตาม
แนวคิดการพัฒนาหลักสู ตรของนักพัฒนาหลักสู ตรทังในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาหลักสู ตรของไทเลอร์ (Tyler. 1949) และทฤษฎีหลักสู ตรทีเกียวข้อง
2. ด้านความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นความสามารถด้า นการ
นํา กระบวนการการพัฒ นาหลัก สู ต รไปพัฒ นาหลัก สู ต รให้ต อบสนองความต้อ งการของ
กลุ่ มเป้ าหมาย ที มุ่ง พัฒนาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความสามารถในการแข่ ง ขัน ท้า ทาย และ การ
เป็ นพลเมืองดี
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบทดสอบความรู้ทีเป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบ การตรวจให้คะแนนตอบถูกให้ 1
คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน การนํา คะแนนผลการสอบมาวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้วยสถิ ติ พื นฐาน
ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การเปรี ยบเทียบความรู ้ ก่อนและหลังการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน โดยการทดสอบค่าที (t- test แบบ Dependent)
2. แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร การตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์
คุ ณภาพของผลงาน การวิเคราะห์ ด้วยการนําคะแนนข้อมูล การปฏิ บตั ิ งานพัฒนาหลัก สู ตรมา
วิเคราะห์ ค่าสถิ ติพืนฐาน ความถี และค่าเฉลี ยร้ อยละ และแปลความหมายของคะแนนตามเกณฑ์
กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลงานการพัฒนาหลักสู ตร 3 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์คะแนนดังนี
ให้ 1 คะแนน หมายถึง มีขอ้ มูลระดับโครงสร้างเดียว
ให้ 2 คะแนน หมายถึง มีขอ้ มูลระดับโครงสร้างหลากหลาย
ให้ 3 คะแนน หมายถึง มีขอ้ มูลระดับโครงสร้างสัมพันธ์กนั
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นําข้อมูล ที ได้มาวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี ย ค่า เบียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย
ค่าเฉลีย ดังนี
ค่าเฉลีย 2.50-3.00 หมายความว่า มีความสามารถปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรได้ ระดับสู ง
ค่าเฉลีย1.50-2.49 หมายความว่า มีความสามารถปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรได้ระดับกลาง
ค่าเฉลีย1.00-1.49 หมายความว่า มีความสามารถปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรได้ ระดับตํา
3.แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ รู ปแบบการเรี ยนการสอน นํ า ผลการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี
คะแนน 5.00 หมายความว่า เห็นด้วยมากทีสุ ด
คะแนน 4.00 หมายความว่า เห็นด้วยมาก
คะแนน 3.00 หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 2.00 หมายความว่า เห็นด้วยน้อย
คะแนน 1.00 หมายความว่า เห็นด้วยน้อยทีสุ ด
นําข้อมูลทีได้จากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี ย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและ
แปลความหมายค่าเฉลีย ดังนี
ค่าเฉลีย 4.50-5.00 หมายความว่า เห็นด้วยมากทีสุ ด
ค่าเฉลีย 3.50-4.49 หมายความว่า เห็นด้วยมาก
ค่าเฉลีย 2.50-3.49 หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.50-2.49 หมายความว่า เห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลีย 1.00-1.49 หมายความว่า เห็นด้วยน้อยทีสุ ด

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื อง การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู มีวตั ถุประสงค์คือ 1.เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 2. เพือศึกษาประสิ ทธิ ผล
ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพ
ครู ดังนี 2.1 เปรี ยบเทียบด้านความรู ้ในการพัฒนาหลักสู ตรก่อนและหลังเรี ยนนักศึกษาวิชาชี พครู
2.2 ศึ ก ษาด้า นความสามารถในการพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา สํ า หรั บนัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู
2.3 ศึกษาด้านความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ น
ฐาน วิ ช าการพัฒ นาหลัก สู ต ร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ที พัฒ นาขึ นเป็ นการวิ จ ัย โดยใช้
กระบวนการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ซึ งมีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั
นําเสนอตามลําดับดังต่อไปนี
ตอนที 1 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์หลักสู ตรทีใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการ
สอนโดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ตอนที 2 ผลการพัฒนา และหาประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั
เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ตอนที 3 ประสิ ทธิ ผลการใช้รูปแบบการเรี ย นการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการ
พัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี
ตอนที 1 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ หลักสู ตรทีใช้ ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้
วิจัยเป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สํ าหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลหลักสู ตรในตอนที1เป็ นการศึกษาแหล่งข้อมูลวิเคราะห์
หลักสู ตร มีวตั ถุประสงค์และแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลหลักสู ตร
ให้ผลการศึกษาดังนี
1. ผลการวิเคราะห์ หลักสู ตร แนวคิด ทฤษฎีทใช้
ี ในการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
ผูว้ ิจยั ศึกษาสาระสําคัญของ รายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ครุ ศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมาตรฐานวิชาชีพทีเกียวกับครู ผสู ้ อน มาตรฐานความรู้และ
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ประสบการณ์วิชาชี พ ของคุรุสภา มาตรฐานความรู้ที 2 การพัฒนาหลักสู ตร โดยจัดทําเป็ นตาราง
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ดังตารางที 14
ตารางที 14 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ความรู้ ความสามารถ วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
ความรู้
การพัฒนาหลักสู ตร

ความสามารถ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา

1 การวางแผนหลักสู ตร : นิยาม /
ความหมาย
ทฤษฎีหลักสู ตร
แบบจําลองในการพัฒนาหลักสู ตร
สี เสาหลักการศึกษา; 3’s R x 7’s C ;
พืนฐานการพัฒนาหลักสู ตรด้านต่าง ๆ
2. การออกแบบหลักสู ตร :
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ การออกแบบ
หลักสู ตรรายวิชา – Objective based
approach

1. เขียนนิยามหลักสู ตร เขียนความเชือ
เกียวกับหลักสู ตร เลือกแบบจําลองที
จะใช้พฒั นาหลักสู ตร
วิสั ยทัศน์ / ปณิ ธาน จุดหมาย(aim)
ของหลักสู ตร จุดมุ่งหมาย(goal) ของ
หลักสู ตร
2. พันธกิจ (ให้)ความรู้- (นําไปฝึ ก)
ทักษะ- (ผลทีเกิด)คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ จัดทําโครงสร้างหลักสู ตร
หน่วยการเรี ยนรู้(Unit) จุดประสงค์
การเรี ยนรู้ – บทเรี ยน (lesson)

ร่ างรู ปแบบ
NPU Model

N(Needs Analysis)
อาจารย์:วางแผนการสอนโดยคํานึงถึง
บริ บทของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
นักศึกษา:วิเคราะห์ความต้องการใน
การเรี ยนรู้และวางแผนการเรี ยนรู้ของ
ตนเอง
P(Praxis)
อาจารย์ : Mentoring-กํากับติดตาม
กระบวนการภาระงานทีมีความลุ่มลึก/
มีเพียงผิวเผิน
นักศึกษา: พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
(แสวงหาและใช้แหล่งการเรี ยนรู้-การ
ใช้วธิ ีการต่าง ๆในการเรี ยนรู้-การ
ตรวจสอบความรู้(ด้วยตนเอง)และ
สรุ ปความรู้
3. การจัดระบบหลักสู ตร: เปรี ยบเทียบ 3. แผนบริ หารหลักสู ตร แผนการ
U(Understanding)
Constructivist & behaviorist; กลวิธี
นิเทศกํากับติดตาม และแผนการสอน/ อาจารย์ : Coaching – สอนแนะจากผล
การสอน; การออกแบบการสอน;
จัดการเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ สื อ/
การปฏิบตั ิพฒั นาหลักสู ตร
สิ งแวดล้อมการเรี ยนรู้
นวัตกรรมทีใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
นักศึกษา : ประเมินความเข้าใจใน
การเรี ยนรู้เพือปรับปรุ งและนําผลไป
ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้
4. การประเมินหลักสู ตร) : การ
1. แผนการประเมินการเรี ยนรู้ : การ
ประเมินการเรี ยนรู้; การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพตามแนวคิด
หลักสู ตร
SOLO Taxonomy และเครื องมือที
เกียวข้อง
2.แผนการประเมินหลักสู ตร : ก่อนนํา
หลักสู ตรไปใช้; ระหว่างการใช้
หลักสู ตร และหลังการใช้หลักสู ตร
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การวิจยั เพือพัฒนาการเรียนการสอน
1. การวิเคราะห์
กําหนดจุดหมายหลักสูตร
(Specify Long-term goals)

กําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ แต่ละหน่วย
(Specify short-term learning outcomes )
2. การวางแผน
พัฒนาแผนการสอน
ออกแบบกลวิธีการสอน
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื องมือประเมิน
การออกแบบหรื อเลือกเครื องมือประเมิน

การประเมินระหว่างการสอน
(Make formative decisions)

การประเมินหลังการสอน
(Make summative decisions)

3. การนําไปใช้
การเรียนการสอน
1. วิเคราะห์จุดหมายในการเรี ยนรู ้
2. การวางแผนการเรี ยนรู ้
3. การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้
4. การสรุ ปการวิพากษ์ความรู ้
5. การประเมินการเรี ยนรู ้
4. การประเมิน
การประเมินคุณภาพการสอน

แผนภาพที 18 รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ผูว้ ิจยั ศึกษาวิเคราะห์ วิชาการพัฒนาหลักสู ตรและมาตรฐานคุรุสภา เอกสาร แนวคิด
การวิจยั และพัฒนาเพือการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และให้ผเู้ ชียวชาญประเมินความสอดคล้อง ผลการประเมินได้
ค่าทีแสดงความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที สุ ด ตามหลักสู ตรวิชาการพัฒนาหลักสู ตร คําอธิ บาย
รายวิชา ความหมาย ความสําคัญ ปรั ชญา แนวคิ ด หลักการ และทฤษฏี ที เกี ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสู ตรและการศึกษา ประวัติความเป็ นมาและระบบการศึกษาไทย แผนพัฒนาการศึกษาไทยทฤษฎี
หลักสู ตร ตังแต่อดี ตจนถึ งปั จจุ บนั ประเภทของหลักสู ตร กระบวนการสร้ างและพัฒนาหลักสู ตร
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สถานศึ กษา การวิ เคราะห์ หลักสู ตร มาตรฐานและมาตรฐานช่ วงชันการนําหลักสู ตรไปใช้และ
การประเมินผลหลักสู ตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสู ตร ตามมาตรฐานคุรุสภา มาตรฐาน
ที 2 วิชาการพัฒนาหลักสู ตร ความรู้ 1) ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 2) ประวัติความเป็ นมาและ
ระบบการจัดการศึกษาไทย 3) วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย 4) ทฤษฎีหลักสู ตร
5) การพัฒนาหลักสู ตร 6) มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชันของหลักสู ตร 7) การพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา 8) ปั ญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสู ตร และความสามารถ 1) สามารถวิเคราะห์
หลักสู ตร 2) สามารถปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรได้อย่างหลากหลาย 3) สามารถประเมินหลักสู ตร
ได้ทงก่
ั อนและหลังการใช้หลักสู ตร 4) สามารถจัดทําหลักสู ตร
ตอนที 2 ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สํ าหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน ประกอบด้วย
1. ผลการพัฒนาโครงร่ างรู ปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
จากแนวคิ ดทีได้จากการศึ ก ษาและวิเคราะห์ ข ้อมู ล พืนฐานในขันตอนที 1 มี ผลคื อ
นักศึกษาวิชาชี พครู ระดับปริ ญญาตรี ชันปี ที 2 ทีเป็ นกลุ่ มทดลอง ที ได้มาจากการสุ่ มแบบหลาย
ขันตอน คือ นักศึกษาสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน 50 คน มีพฒั นาการด้านการเรี ยนรู้ วิชาการ
พัฒนาหลักสู ตร และมีความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา รู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐานวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถนําหลักการพัฒนาหลักสู ตรไป
ใช้ในสถานการณ์ ต่างๆ ได้ นักศึกษามีศกั ยภาพในการพัฒนาหลักสู ตรได้ภายใต้การแนะนําของครู
หรื อ ผูม้ ีประสบการณ์ หรื อจากการร่ วมมือกับเพือน ผูส้ อนควรส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้คิดอย่างอิสระ
สอนให้เกิดความคิดรวบยอด และจัดประสบการณ์ให้นกั ศึกษาได้คน้ พบการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
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2. ผลการออกแบบรู ปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ การวิจัยเป็ นฐาน
2.1 ผลการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบ ได้ผลสรุ ปดังแผนภาพที 19
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การจั ด การเรี ย นการสอน โดยใช้ วิ จั ย เป็ นฐาน วิ ช าการพั ฒ นาหลัก สู ต ร ตามแนวคิ ด
แบบจําลอง NPU Model
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู ประกอบด้วยขันตอนในการจัดการเรี ยนรู้ โดยประกอบด้วย 3 ขันตอน ดังนี
ความต้องการ (Needs)อาศัยแนวคิดการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนจะต้องวิเคราะห์
จุดหมายในการเรี ยนรู้” และนําไปวางแผนการเรี ยนรู้ผเู้ รี ยนวางแผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
ปฏิบตั ิการ(Praxis) การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้นกั ศึกษาศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยการแสวงหาและ
ใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ทงในรู
ั ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือและการเรี ยนรู ้ร่วมกันการใช้วิธีการต่างๆ
ในการเรี ยนรู้และการตรวจสอบความรู้“กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร”
ความเข้าใจ (Understanding) การตรวจสอบทบทวนตนเองด้วยการประเมินความเข้าใจใน
การเรี ยนรู้ – การประเมินความรู ้ ส่งเสริ มให้นกั ศึกษาประเมินความรู ้และความสามารถของตนเอง
ประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนและประเมินการบรรลุจุดหมายการศึกษา
การสร้ างแบบจําลองการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิด NPU Model
NPU Model คือ แบบจําลองการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีลาํ ดับขันในการสร้างแบบจําลอง ดังนี
พืนฐานแนวคิดและทีมาของแบบจําลองการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการ
พัฒนาหลัก สู ตร สํา หรับ นัก ศึก ษาวิช าชี พ ครู ที เรี ย กว่า NPU Model เป็ นองค์ความรู ้ที มี คุณค่า
อย่างยิงเพราะได้รับการพัฒนามาเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบ(Model) การเรี ยนการ
สอน มุ่งเน้นการแสวงหาความรู ้ ด้วยวิธีการทีเชื อถื อได้ภายใต้แนวคิ ดการสร้ างองค์ความรู ้ ด้วย
ตนเอง เป็ นการจัดการเรี ยนการสอน 3 ขันตอน คือ ความต้องการ(Needs) ในการเรี ยนรู้ ปฏิบตั ิการ
(Praxis) ในการเรี ยนรู้ และ ความเข้าใจ (Understanding) ในการเรี ยนรู้ เมือนําแนวคิดการวิจยั เป็ น
ฐานมาปรับใช้ใ นการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการพัฒนาหลักสู ตร สํา หรับ นัก ศึกษาวิชาชี พครู
กล่าวได้วา่ ในขันแรก ความต้องการ (Needs) ในการเรี ยนรู้ คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการ
เรี ยนรู ้และวางแผนการเรี ยนเพือการบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว ขันทีสองปฏิ บตั ิการ(Praxis)ในการ
เรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ย นกระทําเพือการบรรลุ ค วามสําเร็ จในการเรี ย นรู ้ และในขันตอนที สาม ความเข้าใจ
(Understanding)ในการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ย นตรวจสอบทบทวนการเรี ย นรู ้ ของตนเองและนําไปกําหนด
ความต้องการการเรี ยนรู ้ต่อไป ดังภาพ NPU Model ถือเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั
เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
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2.2 ผลการระบุรายวิชาและผลการเรี ยนรู้ โดยการวิเคราะห์หลักสู ตรและภาระงาน
ดังตัวอย่างต่อไปนี
วิเคราะห์ หลักสู ตรเนื อหาความรู ้ ตามรายวิชาที เปิ ดสอนเที ยบกับสาระความรู ้ ตาม
มาตรฐานทีคุ รุสภากําหนดเป็ นส่ วนหนึ งของการทําวิทยานิ พนธ์เรื องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สําหรับในมาตรฐานที 2 การพัฒนาหลักสู ตรได้กาํ หนดไว้ว่าผูป้ ระกอบวิชาชี พต้องมี
ความรู ้และสมรรถนะทางการศึกษาดังนี
1. สาระความรู้ ได้ แก่ 1) ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 2) ประวัติความเป็ นมาและ
ระบบการจัด การศึกษาไทย 3) วิสัยทัศ น์และแผนพัฒนาการศึ กษาไทย 4)ทฤษฎี หลักสู ตร
5) การพัฒนาหลักสู ตร 6) มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชันของหลักสู ตร 7) การพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา 8) ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสู ตร
2. สมรรถนะ ได้ แก่ 1.สามารถวิเคราะห์หลักสู ตร 2.สามารถปรั บปรุ ง และพัฒนา
หลักสู ตรได้อย่างหลากหลาย 3.สามารถประเมิ นหลักสู ตรได้ทงก่
ั อนและหลัง การใช้หลักสู ตร
4.สามารถจัดทําหลักสู ตร
ตารางที 15 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชา 30111702 พัฒนาหลักสู ตร
มาตรฐาน
สาระความรู้ ตาม
ความรู้
มาตรฐาน
การพัฒนา 1.ปรัชญา แนวคิด
หลักสูตร ทฤษฎีการศึกษา
2.ประวัติความเป็ นมา
และระบบการจัด
การศึกษาไทย
3.วิสยั ทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษา
ไทย
4.ทฤษฎีหลักสูตร
5.การพัฒนาหลักสูตร
6.มาตรฐานและ
มาตรฐานช่วงชันของ
หลักสูตร
7. การพัฒนาหลักสูตร

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
1.สามารถ
วิเคราะห์
หลักสูตร
2.สามารถ
ปรับปรุ งและ
พัฒนา หลักสูตร
ได้อย่าง
หลากหลาย
3.สามารถ
ประเมินหลักสูตร
ได้ทงก่
ั อนและ
หลังการใช้
หลักสูตร
4.สามารถจัดทํา

ผลการ
วิเคราะห์
30111702 การพัฒนาหลักสูตร สาระความรู ้
(Curriculum Development)
และ
สมรรถนะ
ความหมาย ความสําคัญ
ปรัชญา แนวคิด หลักการ และ ครอบคลุม
ทฤษฏีทีเกียวข้องกับการพัฒนา ตาม
หลักสูตรและการศึกษา ประวัติ มาตรฐาน
ความเป็ นมาและระบบการศึกษา คุรุสภา
ไทย แผนพัฒนาการศึกษาไทย
ทฤษฏีหลักสูตรตังแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ประเภทของหลักสูตร
กระบวนการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การ
วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน
และมาตรฐานช่วงชันการนํา
ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา
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ตารางที 15 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์หลักสู ตรรายวิชา 30111702 พัฒนาหลักสู ตร (ต่อ)
มาตรฐาน
ความรู้

สาระความรู้ ตาม
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน
มาตรฐาน
สถานศึกษา
หลักสูตร
8.ปั ญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสูตร

ชือวิชาและคําอธิบายรายวิชา

ผลการ
วิเคราะห์

หลักสูตรไปใช้และการ
ประเมินผลหลักสูตร ปั ญหาและ
แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

2.4) ผลการจัด ทํา คํา อธิ บ ายรายวิชา และประมวลการสอนรายวิช าการพัฒ นา
หลักสู ตร ดังแผนภาพที 20
คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา แนวคิด หลักการ และทฤษฏีทีเกียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและ
การศึกษา ประวัติความเป็ นมาและระบบการศึกษาไทย แผนพัฒนาการศึกษาไทยทฤษฏีหลักสูตรตังแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั ประเภทของหลักสูตร กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสู ตร
มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชันการนําหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลหลักสูตร ปั ญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร
ผลการพัฒนาประมวลการสอนรายวิชา
ประมวลการสอนรายวิชา มีองค์ประกอบดังนี คําอธิบายรายวิชา ผลการเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนการวัดและประเมินผล

แผนภาพที 19 แนวทางดําเนินการพัฒนาคําอธิบายรายวิชา และประมวลการสอนรายวิชา

แผนภาพที 20 แนวทางดําเนินการพัฒนาคําอธิบายรายวิชา และประมวลการสอนรายวิชา
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2.5 ผลการออกแบบการจัดการเรี ย นรู้ โดยกําหนดเนื อหา วิธี การจัดการเรี ยนรู้
สื อการสอน เครื องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล ดังแผนภาพที 21
การกําหนดเนือหา
เนือหารายวิชา 30111702 การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 1. การวางแผนหลักสูตร
(Curriculum Planning) 2. การออกแบบหลักสูตร(Curriculum Design) 3. การจัดระบบหลักสูตร (Curriculum
Organization) 4. การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation)
การกําหนดวิธีสอนและสือการสอน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ทีใช้ในการสอน ประกอบด้วย ขันตอนการสอน 3 ขัน ได้แก่ 1.1 วิเคราะห์
ความต้องการการเรี ยนรู ้ 1. 2 การวางแผนการเรี ยนรู ้ 2..1 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ 2..2 สรุ ปความรู ้
3.1 .การประเมินผลเพือปรับปรุ งและนําผลไปใช้ในการพัฒนา
สื อการสอน ประกอบด้วย แบบวัดการปฏิ บัติ ง าน เกณฑ์ก ารให้คะแนน ผลงานวิ ช าการพัฒ นา
หลักสูตร และแหล่งเรี ยนรู ้
การกําหนดเครืองมือ และวิธีการวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล ได้ดาํ เนิ นการ 3 ขันตอน ประกอบด้วย 1) ก่อนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
โดยให้นกั ศึกษาทําแบบทดสอบวิชาการพัฒนาหลักสูตร 2) ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยให้นักศึกษา
ปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา 3) หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวิชาการ
แผนภาพที 20 ผลการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
พัฒนาหลักสูตร

แผนภาพที 21 ผลการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของโครงร่ างรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้
วิจัย เป็ นฐาน วิช าการพัฒ นาหลัก สู ต ร สํ า หรั บ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู ที ผู้ ว ิจ ัย สร้ า งขึ น โดย
ผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 5 คน ประกอบด้วย ผูเ้ ชียวชาญ 5 คน ได้แก่ ผูเ้ ชี ยวชาญด้านการสอน จํานวน 1
คน ผูเ้ ชี ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสู ตร จํานวน 1 คน ผูเ้ ชี ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1
คน และผูเ้ ชี ยวชาญด้า นวิจยั 1 คน ผูเ้ ชี ยวชาญด้านการวัดและประเมิน ผล 1 คน พิจารณาความ
เหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน แล้วนําผลการพิจารณามาปรับปรุ ง
แก้ไข ผลการตรวจสอบด้วยวิธี การประเมิ นความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่ า ง
รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพ
ครู มีผลการประเมินดังตารางที 16
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ตารางที 16 ผลการประเมินรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
รายการประเมิน

1. ความเป็ นมาและความสําคัญของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน
2. แนวคิดพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบ
3. การกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน
4. องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
4.1 หลักการ
4.2 วัตถุประสงค์
4.3 การวิจยั กระบวนการเรี ยนรู้
4.4 การวัดและประเมินผล
รวมด้านที 4
รวมทุกด้ าน

X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม /
สอดคล้ อง

5.00

0.00

มากทีสุ ด

5.00
4.80

0.00
0.45

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

4.60
4.80
4.60
4.80
4.70
4.80

0.55
0.45
0.55
0.45
0.12
0.16

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

จากตารางที 16 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม/เห็นด้วยกับรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐานโดยค่าเฉลียความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ทัง 4 ด้าน และรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.80, S.D.= 0.16) เมือพิจารณาค่าเฉลียความ
คิดเห็ นเป็ นรายด้าน พบว่ามี ค่าเฉลี ยเรี ยงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความเป็ นมาและ
ความสําคัญของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ( X = 5.00, S.D.= 0.00) ด้านแนวคิดพืนฐานในการ
พัฒนารู ปแบบ ( X = 5.00, S.D.= 0.00) ด้านการกําหนดองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน ( X = 4.80, S.D.= 0.45) ด้านองค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ( X = 4.70, S.D.=
0.12) และ ซึ งจากผลการประเมินข้างต้นแสดงว่า รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิช าการพัฒนาหลัก สู ตร สําหรั บนัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู มี ความเป็ นไปได้ เหมาะสมและสามารถ
นําไปใช้สอนรายวิชาพัฒนาหลักสู ตรได้
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3. ผลการสร้ างและตรวจสอบความเหมาะสมของเครื องมื อประกอบการใช้ รู ป แบบ
การเรียนการสอน โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สํ าหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
เครื องมือประกอบการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน ได้แก่
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ มีผลการประเมินดังตารางที 17
ตารางที 17 ผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู้
รายการประเมิน

1. การกําหนดองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. องค์ประกอบของแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้
2.1 ชือหน่วย
2.2 สาระสําคัญ
2.3 เนือหา
2.4 กิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.5 สื อการเรี ยนการสอน
2.6 การวัดและประเมินผล
รวมด้านที 2
3. การเรี ยบเรี ยงและการใช้ภาษา
รวมทุกด้ าน

X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม /
สอดคล้ อง

5.00

0.00

มากทีสุ ด

5.00
4.80
5.00
5.00
5.00
4.60
4.90
4.80
4.90

0.24
0.45
0.24
0.21
0.20
0.55
0.17
0.18
0.15

มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด
มากทีสุ ด

จากตารางที 17 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม/เห็นด้วยกับแผนการจัดการเรี ยนรู้
ผูเ้ ชี ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีค่าเฉลียของความคิดเห็นทัง 3 ด้าน และ
รวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.90, S.D.= 0.15) เมือพิจารณาค่าเฉลียความคิดเห็นเป็ นราย
ด้าน พบว่ามีค่าเฉลียเรี ยงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการกําหนดองค์ประกอบของแผน
การจัดการเรี ยนรู้ ( X = 5.00, S.D.= 0.00) ด้านองค์ประกอบของแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้ ( X =
4.90, S.D.= 0.17) และด้านการเรี ยบเรี ยงและการใช้ภาษา ( X = 4.80, S.D.= 0.18) โดยผูเ้ ชียวชาญ
มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ องค์ป ระกอบของแบบแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที มี ค่ า เฉลี ยสู ง ที สุ ด เท่ า กัน คื อ
องค์ประกอบเกี ยวกับชื อหน่วย เนื อหา กิ จกรรมการเรี ยนการสอน สื อการเรี ยนการสอน ( X =
5.00, S.D.= 0.24), ( X = 5.00, S.D.= 0.24) , ( X = 5.00, S.D.= 0.21) และ ( X = 5.00, S.D.= 0.20)
ตามลําดับ รองลงมาคือ สาระสําคัญ ( X = 4.80, S.D.= 0.45) และการวัดและประเมินผล ( X =

139
4.60, S.D.= 0.55) ตามลําดับ ซึ งจากผลการประเมินข้างต้นแสดงว่า ผูว้ ิจยั สามารถนําแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ นีไปใช้ในการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู ได้
3.2 คู่ มื อ สํา หรั บการใช้รูป แบบการเรี ย นการสอนโดยใช้ก ารวิ จยั เป็ นฐาน มี ผ ล
การประเมินดังตารางที 18
ตารางที 18 ผลการประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
รายการประเมิน

1. รายละเอี ยดในคู่มือมีความสอดคล้องกับรู ปแบบการ
เรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐาน ซึ งประกอบด้วย ความ
เป็ นมาและความสําคัญของรู ปแบบ แนวคิ ดพืนฐานใน
การพัฒนารู ป แบบ หลัก การ จุ ดมุ่ ง หมาย กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล
2. รายละเอี ย ดในคู่ มื อมี ค วามชัดเจนเพีย งพอที จะนํา
รู ปแบบไปใช้อย่างได้ผล
3. แนวทางการนํารู ปแบบไปใช้แสดงถึงความคาดหวังที
ต้องการให้เกิดกับผูท้ ีศึกษาคู่มืออย่างชัดเจน
4. เงื อนไขในการใช้ รู ปแบบการเรี ยนการสอน มี
รายละเอี ย ดที บอกถึ ง ข้ อ กํ า หนดที ผู ้ใ ช้ รู ปแบบต้ อ ง
พิจารณาเพือให้ผลการใช้รูปแบบมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
5. สิ งที ผูส้ อนต้องศึ กษา แสดงถึงข้อมูลพืนฐานที มีความ
จําเป็ นต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
6. วิธีการปฏิบตั ิเพือการจัดเตรี ยมเป็ นรายละเอียดทีบอกถึง
การจัดเตรี ยมสิ งทีจําเป็ นในการสอนอย่างครบถ้วน
รวมทุกด้ าน

X

S.D.

ระดับความ
เหมาะสม /
สอดคล้ อง

5.00

0.00

มากทีสุ ด

5.00

0.00

มากทีสุ ด

4.80

0.45

มากทีสุ ด

5.00

0.00

มากทีสุ ด

5.00

0.00

มากทีสุ ด

4.60

0.55

มากทีสุ ด

4.49

0.17

มากทีสุ ด
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จากตารางที 18 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม/เห็นด้วยกับคู่มือการใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน ผูเ้ ชียวชาญมีความคิดเห็นโดยมีค่าเฉลียของความคิดเห็น
ทัง 6 ด้าน อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ( X = 4.49, S.D.= 0.17) เมือพิจารณาค่าเฉลียความคิดเห็นเป็ นราย
ด้าน พบว่ามีค่าเฉลียเรี ยงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ รายละเอียดในคู่มือมีความสอดคล้องกับ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐาน ซึ งประกอบด้วย ความเป็ นมาและความสําคัญของ
รู ปแบบ แนวคิดพืนฐานในการพัฒนารู ปแบบ หลักการ จุ ดมุ่งหมาย กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
การวัดและประเมินผล รายละเอียดในคู่มือมีความชัดเจนเพียงพอทีจะนํารู ปแบบไปใช้อย่างได้ผล
เงื อนไขในการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนมี รายละเอี ยดที บอกถึ งข้อกําหนดที ผูใ้ ช้รูปแบบต้อง
พิจารณาเพือให้ผลการใช้รูปแบบมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และสิ งทีผูส้ อนต้องศึกษา แสดงถึงข้อมูล
พืนฐานทีมีความจําเป็ นต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลียมากทีสุ ดเท่ากัน ( X = 5.00,
S.D.= 0.00) , ( X = 5.00, S.D.= 0.00), ( X = 5.00, S.D.= 0.00) และ( X = 5.00, S.D.= 0.00)
ตามลําดับ รองลงมาคือ แนวทางการนํารู ปแบบไปใช้แสดงถึงความคาดหวังทีต้องการให้เกิดกับผูท้ ี
ศึกษาคู่มืออย่างชัดเจน ( X = 4.80, S.D.= 0.45) และวิธีการปฏิบตั ิเพือการจัดเตรี ยมเป็ นรายละเอียด
ทีบอกถึงการจัดเตรี ยมสิ งทีจําเป็ นในการสอนอย่างครบถ้วน ( X = 4.60, S.D.= 0.55) ตามลําดับ ซึ ง
จากผลการประเมิ น ข้า งต้น แสดงว่า ผู ้วิ จ ัย สามารถนํา คู่ มื อ การใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอน
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานนีไปใช้ในการสอน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ได้
ผลการประเมินของรูปแบบการเรียนการสอน
การประเมินของรู ปแบบการเรี ย นการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐานที พัฒนาขึ น มีผล
การประเมิน
ผูเ้ ชี ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพิมเติ มเกี ยวกับ รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ การวิจยั
เป็ นฐาน ไว้ดงั นี
1. รู ปแบบการเรี ยนการสอน ผูเ้ ชี ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ความสําคัญและความเป็ นมา
ของรู ปแบบควรกล่าวถึง ปัญหาทีทําให้ตอ้ งมีการพัฒนารู ปแบบให้ชดั เจน
2. คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ผูเ้ ชี ยวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรแนะนําผูใ้ ช้
รู ปแบบการเรี ยนการสอนให้จดั เตรี ยมเรื องการสร้างบรรยากาศ และสิ งสนับสนุ นทีจะช่ วยส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยั เป็ นฐาน
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3. แผนการจัดการเรี ยนรู้ ผูเ้ ชียวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรคัดเลือกกิจกรรมทีสนับสนุน
ให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสนําเสนอหน้าชันเรี ยนมากขึนเพือเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการนําเสนอผลงาน
พัฒนาหลักสู ตร
จากข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญ ผูว้ ิจยั ได้ปรับปรุ งเนื อหาในส่ วนของความสําคัญและความ
เป็ นมาของรู ปแบบ จัดเตรี ยมเรื องการสร้างบรรยากาศ และสิ งสนับสนุ นทีจะช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้โดย
ใช้กระบวนการวิจยั เป็ นฐาน ไว้ในส่ วนของแนวทางการนํารู ปแบบไปใช้ ทังนี เพือให้นกั ศึกษาประสบ
ผลสําเร็ จในการเรี ยนมากขึ น และกําหนดกิ จกรรมสําคัญเป็ นกิ จกรรมการนําเสนอหน้าชันเรี ยนใน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ทุกๆแผนเพื อการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ดังนี
1. กํา หนดกลุ่ ม ตัว อย่า งสํา หรั บ การนํา รู ป แบบการสอนไปใช้ ศึ ก ษาผลของการใช้
รู ปแบบการสอน การสุ่ มแบบหลายขันตอนได้แก่ นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปี ที 2
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556 จํานวน
30 คน ผลการทดสอบได้ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยคะแนนความสามารถในการพัฒนา
หลักสู ตร (E1) ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 80.00 และคะแนนภาคความรู้ ทีได้จากการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ ปลายภาคเรี ยน (E2) ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 83.56
2. กําหนดแบบแผนการวิจยั ในการทดลองใช้รูปแบบการสอนซึ ง ดําเนิ นการทดลองตาม
แบบการทดลองขันพืนฐาน (Pre Experimtal Design) โดยกําหนดแบบการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียว
มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (Pretest Posttest One-Group Design) (Tuckman,1999 : 160)
3. กําหนดและสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ซึ งประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาวิชาชี พครู ทีมีต่อรู ปแบบการสอน รวมทังหาประสิ ทธิ ภาพของเครื องมือทีใช้ในการวิจยั โดย
นําเสนออาจารย์ทีปรึ กษา และนําเสนอผูเ้ ชียวชาญเพือตรวจสอบ และให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์
ผลการตรวจสอบพบว่าเครื องมือทุกชุดมีคุณภาพเหมาะสมกับการนําไปใช้รวบรวมข้อมูล
4. นํารู ปแบบการสอนและเครื องมื อต่างๆ ที พัฒนาขึ นไปใช้และรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยดําเนิ นการทดลองทังสิ น 16 สัปดาห์ โดยจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการสอนใน
รายวิชา 30111702 การพัฒนาหลักสู ตร (Curriculum Development) ตามหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดําเนิ นการสอน
สัปดาห์ละ 1 ครัง ครังละ 4 ชัวโมง
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ตอนที 3 ประสิ ทธิผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
สํ าหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
ประเมินประสิ ทธิ ผลของการรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการ
พัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ดํา เนิ น การโดยพิ จ ารณาผลการใช้รู ป แบบการสอน ซึ งแสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ผลสําเร็ จของรู ป แบบการสอนที พัฒนาขึ น เมื อนํา ไปปฏิ บ ัติจริ ง จากผลการประเมิ น ผลการใช้
รู ป แบบการสอนพบว่า ส่ ง ผลให้ นัก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู มี ความรู้ แ ละความสามารถในการพัฒนา
หลักสู ตร
1. การทดสอบความรู้ ก่อนและหลังการเรี ยนรู้ ตามการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สํ าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ผลการทดสอบความรู ้ ก่อนและหลังการเรี ยนรู้ตามการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ดังตารางที 19
ตารางที 19 การทดสอบคะแนนความรู ้ ก่อนและหลังการเรี ยนรู้ตามการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
S.D.
P
t
X
ก่อนสอน
30
30
หลังสอน
30
30
** มีนยั สําคัญทีระดับ .01

15.07
25.07

2.79
2.48

-22.204**

.00

จากตารางที 19 ความรู ้ ของนักศึ กษาก่อนและหลังการเรี ยนรู้ ตามการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพ ครู แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 จึงยอมรับสมมุติฐานทีตังไว้ โดยมีค่าเฉลี ยของคะแนน
ความรู้ในการพัฒนาหลักสู ตรหลังการเรี ยนรู้ตามการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั
เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ( X = 25.07, S.D. = 2.48) สู งกว่า
ก่ อ นการเรี ย นรู ้ ต ามการพัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน โดยใช้วิจ ัย เป็ นฐาน วิช าการพัฒ นา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ( X = 15.07, S.D. = 2.79)
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2. การศึ กษาความสามารถในการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสู ตร ระหว่ างการเรี ยนรู้ ตาม
การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สํ าหรับนักศึกษา
วิชาชี พครู
ผูว้ ิจยั ประเมิ น ความสามารถในการพัฒนาหลัก สู ตร ตามขันตอนการเรี ย นรู ้ ตามการ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนัก ศึกษา
วิชาชีพครู จากแบบประเมินและให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 3 ระดับ ดังตารางที 20
ตารางที 20 ความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร ตามขันตอนการเรี ยนรู ้ตามการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
การเรียนการสอน

ภาระงาน
ความรู ้

ความสามารถ
การพัฒนาหลักสู ตร

1. การวางแผนหลักสูตร
(Curriculum Planning)
2. การออกแบบหลักสูตร
(Curriculum Design)
3. การจัดระบบหลักสูตร
(Curriculum
Organization)
4. การประเมินหลักสูตร
(Curriculum Evaluation)
รวมจํานวน 30 คน
ค่ าเฉลียปฏิบัติ
การพัฒนาหลักสู ตร
คะแนนรวม
คะแนนประสิทธิภาพ

ชินงาน
การนําเสนอ
และประเมิน
ตนเอง

ผลงาน

รวม

การแปลผล

การปฏิบตั ิ
กิจกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร

S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
2.37 0.72 2.37 0.76 2.33 0.71 2.36 0.72

ระดับกลาง

2.37 0.76 2.33 0.71 2.37 0.66 2.36 0.71

ระดับกลาง

2.37 0.67 2.37 0.71 2.37 0.76 2.33 0.71

ระดับกลาง

2.33 0.71 2.37 0.72 2.4

ระดับกลาง

0.72 2.36 0.71

ได้ค่าระดับ 1 = 4 คน ได้ค่าระดับ 2 = 10 คน ได้ค่าระดับ 3 = 16 คน
2.4
0.72
3
80

จากตารางที 20 ความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร เป็ นคะแนนทีได้จาก ภาระงาน
การนําความรู ้มานําเสนอและประเมินในระหว่างเรี ยน และการปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละหน่วยการ
เรี ยน รวมคะแนนทังสามช่ องเป็ นคะแนนความสามารถในการวางแผนหลักสู ตร การออกแบบ
หลัก สู ตร การจัด ระบบหลัก สู ต ร และการประเมิ นหลัก สู ตร ตามลํา ดับ และรวมคะแนนทังสี
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กิจกรรมเป็ นความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร การประเมินคุณภาพโดยกําหนดเกณฑ์คุณภาพ
ด้วย SOLO Taxonomy ตามแนวคิดของ John Biggs กําหนดคะแนนความสามารถเป็ น
องค์ประกอบเดียว หลากหลายองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ นักศึกษาจํานวน
30 คน มีคะแนนความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร เป็ นดังนี ค่าระดับ 1 – ตํา จํานวน 4 คน
ระดับ 2 – กลาง จํานวน 10 คน และ ระดับ 3 – สู ง จํานวน 16 คน ตามลําดับ ได้คะแนนรวมเฉลีย
2.4 คะแนน คิดเป็ นค่าเฉลียร้อยละ 0.72 สรุ ปคะแนนประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E1) = 80.00
3. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อรู ปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ วจิ ัย
เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สํ าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู เห็ นด้วยในระดับมากทีสุ ด จํานวน 3 ข้อ และเห็ นด้วยใน
ระดับมาก จํานวน 17 ข้อ จากจํานวนข้อคําถามทังหมด 20 ข้อ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็ นต่อ
รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
รายละเอียดดังตารางที 21
ตารางที 21 ความคิดเห็นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ข้ อที

ประเด็นคําถาม

1. ด้านกิจกรรมเนือหาสาระ
1
กิจกรรมให้ความรู ้ RBLไปกับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร
2
กิจกรรมช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
3
กิจกรรมช่วยในการปฏิบตั ิการด้านการพัฒนาหลักสูตร
4
มีการใช้คาํ ถามกระตุน้ ผูเ้ รี ยนใช้องค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
5
การฝึ กปฏิบตั ิในการพัฒนาหลักสูตร(สถานศึกษา)ด้วย
กระบวนการวิจยั
6
กิจกรรมมุ่งแสวงหาองค์ความรู ้ในการพัฒนาหลักสูตร
7
การพัฒนาหลักสูตรความสามารถของนักศึกษา
8
ภาระงานการเรี ยนรู ้กระบวนการเรี ยนรู ้ทีพัฒนา
หลักสูตร
รวมด้านที 1

ระดับความคิดเห็น
S.D
เห็นด้ วย
X

ลําดับที

4.20

0.81

มาก

4.23
4.07
4.57
4.27

0.77
0.78
0.57
0.74

มาก
มาก
มากทีสุด
มาก

3
6
1

4.20
3.87
3.97

0.71
0.78
0.67

มาก
มาก
มาก

5
8

4.17

0.75

มาก

4

2

7
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ตารางที 21 ความคิดเห็นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (ต่อ)
ข้ อที

ระดับความคิดเห็น
S.D
เห็นด้ วย
X

ประเด็นคําถาม

2. ด้านบรรยากาศ
9
ส่งเสริ มให้วางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
10
บรรยากาศส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
11
มีการเสริ มแรงการเรี ยนรู ้อย่างสมําเสมอ
12
ให้เลือกทีจะเรี ยนรู ้จากแหล่งความรู ้ต่างๆ
13
ให้นกั ศึกษาแสวงหาความคิดในการพัฒนาหลักสูตรด้วย
ตนเอง
14
การให้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ลําดับที

4.53
3.80
4.07
4.30
4.17

0.57
0.76
0.78
0.70
0.79

มากทีสุด
มาก
มาก
มาก
มาก

1
6
5
2

4.10

0.76

มาก

4

รวมด้านที 2 4.16

0.76

มาก

4.47
4.20
4.30

0.57
0.89
0.70

มาก
มาก
มาก

1
5

4.37
4.23

0.67
0.77

มาก
มาก

2

4.17

0.75

มาก

4.29
4.20

0.73
0.75

มาก
มาก

3. ด้านประโยชน์ทีได้รับ
15
การเรี ยนรู ้เน้นเชือมโยงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา
16
การเรี ยนรู ้เนือหาสาระครอบคลุมตามมาตรฐานคุรุสภา
17
การเรี ยนรู ้ตาม NPU ช่วยพัฒนาความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร
18
การสรุ ปมโนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรด้วย NPU Model
19
การเรี ยนรู ้วชิ าการพัฒนาหลักสูตร ทีได้รับจะเป็ นการ
เรี ยนรู ้ตามแบบช่วยพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
20
มีความมันใจทีจะนําความรู ้และการปฏิบตั ิการพัฒนา
หลักสูตรทีได้เรี ยนรู ้ไปใช้
รวมด้านที 3
รวมทุกด้ าน

3

3

4
6

จากตารางที 21 นักศึกษามีความคิดเห็ นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ น
ฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู ในประเด็นทีเกียวข้องกับ ด้านกิ จกรรม
ด้านบรรยากาศ มากทีสุ ดจํานวน 2 ข้อ โดยลําดับแรกมีการใช้คาํ ถามกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้องค์ความรู้
ด้วยตนเองและส่ งเสริ มให้วางแผนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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ส่ วนที นักศึ กษาเห็ นด้วยมากในสามลํา ดับ สุ ดท้า ย คื อ บรรยากาศส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน การพัฒนาหลักสู ตรความสามารถของนักศึกษาและภาระงานการเรี ยนรู้กระบวนการเรี ยนรู้
ทีพัฒนาหลักสู ตร
รายละเอี ย ดความคิ ดเห็ นของนัก ศึ ก ษาที มี ต่อ รู ป แบบการเรี ย นการสอน โดยใช้วิจ ัย
เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู จําแนกด้านต่างๆ ดังนี
ด้ านกิจกรรม
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ด้านกิจกรรม จํานวน 8 ด้าน ข้อคําถาม มีการใช้คาํ ถามกระตุน้
ผูเ้ รี ย นให้อ งค์ค วามรู้ ด้ว ยตนเอง เห็ น ด้ว ยมากที สุ ด ส่ ว นอี ก 7 ด้า น เห็ น ด้ว ยมากทุ ก ข้อ เรี ย ง
ตามลําดับ ดังนี 1)การฝึ กปฏิบตั ิในการพัฒนาหลักสู ตร (สถานศึกษา) ด้วยกระบวนการวิจยั 2)
กิ จกรรมช่ วยขยายแนวคิ ดในการพัฒนาหลักสู ตร 3) กิ จกรรมให้ความรู ้ การวิจยั เป็ นฐานไปกับ
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร 4) กิจกรรมมุ่งแสวงหาองค์ความรู ้ในการพัฒนาหลักสู ตร 5)กิจกรรม
ช่วยในการปฏิ บตั ิการด้านการพัฒนาหลักสู ตร 6) ภาระงานการเรี ยนรู้กระบวนการเรี ยนรู้ ทีพัฒนา
หลักสู ตร และ7) การพัฒนาหลักสู ตรความสามารถของนักศึกษา
ด้ านบรรยากาศ
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู ด้านบรรยากาศ จํานวน 6 ด้าน ข้อคําถาม “ส่ งเสริ มให้วาง
แผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง” เห็นด้วยมากทีสุ ด ส่ วนอีก 5 ด้าน เห็นด้วยมากทุกข้อ เรี ยงตามลําดับ
ดังนี 1)ให้เลื อกที จะเรี ยนรู ้จากแหล่ งความรู ้ ต่างๆ 2) ให้นกั ศึกษาแสวงหาความคิดในการพัฒนา
หลักสู ตร มีการเสริ มแรงการเรี ยนรู ้ อย่างสมําเสมอ 3)การให้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา 4)ด้วยตนเอง และ 5)บรรยากาศส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ด้ านประโยชน์
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนัก ศึกษาวิชาชี พ ครู ด้า นประโยชน์ จํานวน 6 ด้าน เห็ นด้วยมากทุกข้อ เรี ย ง
ตามลําดับ ดังนี 1) การเรี ยนรู ้เน้นเชือมโยงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา 2) การสรุ ปมโนทัศน์การ
พัฒนาหลักสู ตรด้วย NPU Model 3) การเรี ยนรู้ตาม NPU ช่วยพัฒนาความสามารถในการพัฒนา
หลักสู ตร 4) การเรี ยนรู ้วชิ าการพัฒนาหลักสู ตร ทีได้รับจะเป็ นการเรี ยนรู ้ตามแบบช่วยพัฒนาทักษะ
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 5)การเรี ยนรู ้เนื อหาสาระครอบคลุมตามมาตรฐานคุรุสภาและลําดับทีสุ ดท้าย
6) ความมันใจทีจะนําความรู ้และการปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรทีได้เรี ยนรู้ไปใช้

บทที 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ใช้วิธีดาํ เนินการวิจยั ในลักษณะการวิจยั และพัฒนา (Research
and Development) เพือตอบคําถามการวิจยั ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั 2 ประการ
ดังนี 1. เพือพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับ
นักศึกษาวิชาชี พครู 2. เพือศึกษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู ดังนี 2.1 ด้านความรู้ในการพัฒนาหลักสู ตร
นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู 2.2 ด้า นความสามารถในการพัฒนาหลัก สู ตร สําหรั บ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู
2.3 ด้านความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ทีมีต่อการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั
เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ทีพัฒนาขึน
ประชากรในการวิจยั ครังนี คือ นักศึกษาวิชาชี พครู ระดับปริ ญญาตรี ชันปี ที 2 หลักสู ตร
ครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย นครพนม ภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2556 จํานวน 5 สาขาวิชา กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่ มแบบหลายขันตอน (Multistage
Random Sampling) ขันที 1 สุ่ ม 5 สาขาวิชา สุ่ มมา 1 สาขาวิชา คือสาขาภาษาอังกฤษ ขันที 2 สุ่ ม
นักศึกษาในสาขาวิชานันมา จํานวน 30 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ
วัดความรู้ในการพัฒนาหลักสู ตร 2. แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร 3. แบบ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อรู ปแบบการเรี ยนการสอน
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ ค่ า เฉลี ย ค่ า ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน ค่ า เฉลี ยร้ อ ยละ
การทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent
1.

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. ผลการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู การวิจยั เรี ยกว่า NPU ซึ งได้ดาํ เนินการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร คําอธิ บายรายวิชา การพัฒนาหลักสู ตร หลักสู ตร
ครุ ศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และมาตรฐานคุรุสภา
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มาตรฐานที 2 การพัฒนาหลักสู ตร โดยนํากระบวนการพัฒนาหลักสู ตรมาพัฒ นาโดยมีพืนฐาน
แนวคิดการพัฒนาหลักสู ตรทีพัฒนาขึนไปสอบถามผูเ้ ชี ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสู ตร จํานวน 5
คน แล้วปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญซึ งการศึกษาและพัฒนา สรุ ปได้ว่า สาระ
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 1) การวางแผน
หลักสู ตร (curriculum planning) 2) การออกแบบหลักสู ตร (curriculum design) 3) การจัดระบบ
หลักสู ตร (curriculum organization) และ4. การประเมินหลักสู ตร (curriculum evaluation)
รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษา
วิชาชี พครู ทีพัฒนาขึนมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยคะแนนความสามารถในการพัฒนา
หลักสู ตร ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 80.00 และคะแนนภาคความรู้ ทีได้จากการทดสอบความรู้ ด้วย
แบบทดสอบปลายภาคเรี ยนได้คะแนนเฉลียร้อยละ 83.56
2. ประสิ ท ธิ ผ ลของรู ป แบบการเรี ย นการสอน โดยใช้วิ จ ัย เป็ นฐาน วิช าการพัฒ นา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีรายละเอียดดังต่อไปนี
2.1 ความรู ้ก่อนและหลังการเรี ยนรู ้ตามการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้
วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร ของนักศึกษาวิชาชี พครู ทีพัฒนาขึน มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยคะแนนความรู้ของนักศึกษาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2.2 ความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรของนักศึก ษาโดยภาพรวม ในระดับดีมาก
โดยในแต่ละขันตอนในการพัฒนาหลักสู ตร ประกอบด้วย ภาระงาน การนําเสนอและประเมิ น
ตนเอง และการปฏิ บตั ิ งานตามกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร ได้ค่ าระดับตํา จํานวน 4 คน ค่ า
ระดับกลาง จํานวน 10 คน และค่าระดับสู ง จํานวน 16 คน
2.3 ความคิ ดเห็ น ต่ อการพัฒนารู ป แบบการเรี ย นการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร ของนักศึกษาวิชาชี พครู ด้านกิ จกรรม ข้อคําถาม มีการใช้คาํ ถามกระตุน้
ผูเ้ รี ยนใช้องค์ความรู้ดว้ ยตนเองนักศึกษา เห็นด้วยมากทีสุ ด และเห็นด้วยมากทุกข้อ เรี ยงตามลําดับ
ดังนี 1) การฝึ กปฏิบตั ิในการพัฒนาหลักสู ตร (สถานศึกษา) ด้วยกระบวนการวิจยั 2) กิ จกรรมช่ วย
ขยายแนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตร 3) กิจกรรมให้ความรู ้ RBL ไปกับกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร
4) กิจกรรมมุ่งแสวงหาองค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสู ตร 5) กิจกรรมช่วยในการปฏิบตั ิการด้านการ
พัฒนาหลักสู ตร 6) ภาระงานการเรี ยนรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ ทีพัฒนาหลักสู ตรและ 7) การพัฒนา
หลักสู ตรความสามารถของนักศึกษา ด้านบรรยากาศ ด้านคําถาม “ส่ งเสริ มให้วางแผนการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง” นักศึกษาเห็นด้วยมากทีสุ ด และเห็นด้วยมากทุกด้าน เรี ยงตามลําดับ ดังนี 1) ได้เลือกที
จะเรี ยนรู ้ จ ากแหล่ ง ความรู ้ ต่างๆ 2) ให้นักศึ ก ษาแสวงหาความคิดในการพัฒนาหลัก สู ตร มีก าร
เสริ มแรงการเรี ยนรู ้อย่างสมําเสมอ 3) การให้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา 4) ด้วย
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ตนเอง และ5) บรรยากาศส่ ง เสริ มการเรี ย นรู ้ ร่วมกัน ด้านประโยชน์ เห็ นด้วยมากทุก ด้าน เรี ย ง
ตามลําดับ ดังนี 1) การเรี ยนรู ้เน้นเชื อมโยงกับสาขาวิชาเอกของนักศึกษา 2) การสรุ ปมโนทัศน์การ
พัฒนาหลักสู ตรด้วย NPU Model 3) การเรี ยนรู้ตาม NPU ช่วยพัฒนาความสามารถในการพัฒนา
หลักสู ตร 4) การเรี ยนรู้วชิ าการพัฒนาหลักสู ตร ทีได้รับจะเป็ นการเรี ยนรู ้ตามแบบช่วยพัฒนาทักษะ
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 5) การเรี ยนรู ้เนือหาสาระครอบคลุมตามมาตรฐานคุรุสภาและลําดับทีสุ ดท้าย
6) ความมันใจทีจะนําความรู ้และการปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรทีได้เรี ยนรู ้ไปใช้ใน
2. การอภิปรายผล
1. การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ จิ ยั ได้นาํ กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร และรู ปแบบการเรี ยนการสอน
การเรี ยนรู้แบบสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง มาเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สาระ วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ
(1) การวางแผนหลั ก สู ตร (2) การออกแบบหลั ก สู ตร (3) การจัด ระบบหลั ก สู ตร และ
(4) การประเมินหลักสู ตร ได้มาจากการประมวล สาระสําคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรผูว้ ิจยั
ได้ใช้ผลจากการศึกษาการพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดของไทเลอร์ ทาบา เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์
และเลวีส และวิชยั วงษ์ใหญ่ จึงกล่าวได้วา่ รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการ
พัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู ทีผูว้ ิจยั ออกแบบและพัฒนาขึนช่ วยให้มีความรู ้ และ
สามารถปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรได้ครบกระบวนการของการพัฒนาหลักสู ตร โดยอาศัยแนวคิด
การเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีขนตอนในการเรี
ั
ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเอง
ขันที 1 การวิเคราะห์ ความต้องการจําเป็ นในการเรี ยนรู้ (Need Analysis) ประกอบด้วย (1.1)
วิเคราะห์จุดหมายในการเรี ยนรู้ เพือกําหนดจุดหมายในการเรี ยนรู ้ วิชา “การพัฒนาหลักสู ตร” และ
นําไปกําหนดจุดหมายของหลักสู ตรทีนักศึกษาจะต้องพัฒนาขึน (1.2) การวางแผนการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยน
วางแผนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 1) กําหนดกลยุทธ์ การพัฒนาตนเอง หรื อปฏิ บ ตั ิ
กิจกรรมทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” 2) จัดทําปฏิทินและเครื องมือใน
การกํากับติดตาม เพือการประเมินตนเอง ขันที 2 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ (Praxis) ประกอบด้วย
(2.1) การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ นักศึกษาศึ กษาเรี ยนรู ้ดว้ ยการแสวงหาและใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ ทัง
ในรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ และการเรี ยนรู ้ร่วมกัน การใช้วิธีการต่างๆ ในการเรี ยนรู้ และ
การตรวจสอบความรู้ “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” 2.1.1 การแสวงหาและใช้แหล่งการเรี ยนรู้
2.1.2 การใช้วธิ ี การต่างๆ ในการเรี ยนรู้ 2.1.3 การตรวจสอบความรู้) และ (2.2) การสรุ ปความรู้ และ
การวิพากษ์ความรู ้ ผูส้ อนส่ งเสริ มให้นักศึ กษาได้อธิ บายแนวคิ ด “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร”
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โดยใช้ภาษาของตนเอง สอบถามถึงหลักฐานและความชัดเจนใน การอธิ บายของนักศึกษา ทีใช้
ความรู ้เดิ มหรื อประสบการณ์ ทีมีมาก่อนของผูเ้ รี ยนเป็ นพืนฐานในการอธิ บาย ในส่ วนการวิพากษ์
ความรู้ ผูส้ อนกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนขยายความรู้ ความเข้าใจใน “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” ของ
นัก ศึ ก ษาโดยผ่า นประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ผูเ้ รี ย นจะได้รั บ การสนับ สนุ นให้ นํา ความรู ้ ป รั บ ใช้ก ับ
ประสบการณ์ในชี วิตจริ ง โดยผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร นักศึกษานําความรู้ความเข้าใจไป
ประยุกต์โดยการพัฒนาหลักสู ตรเพิมขึน ขันที 3. การตรวจสอบทบทวนความเข้าใจในการเรี ยนรู้
(Understanding) การประเมินความเข้าใจในการเรี ยนรู้ – การประเมินความรู ้ ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา
ประเมินความรู้ และความสามารถของตนเอง ประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยน และประเมินการ
บรรลุจุดหมายการศึกษา
เหตุผลอีกประการหนึ งที สนับสนุ นความมี ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยทีผูว้ ิจยั นําสาระความรู้
กระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต ร ประกอบด้ว ย การวางแผนหลัก สู ต ร การออกแบบหลัก สู ต ร
การจัดระบบหลักสู ตร และการประเมินหลักสู ตร มาออกแบบจัดการเรี ยนการสอน อาศัยขันตอน
การเรี ยนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง ประกอบด้วย 3 ขันตอน คือ (1) การทําความกระจ่างชัด
ในความรู้ (2) การเลือกรับและทําความเข้าใจสารสนเทศใหม่ และ (3) การตรวจสอบทบทวนและ
ใช้ ค วามรู ้ ใ หม่ ) รู ป แบบการแก้ ปั ญ หาอย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องออสบอร์ น (Osborn,1963) ซึ งมี
3 ขันตอน คือ (1) การค้นหาความจริ ง (2) การค้นหาความคิด และ(3) การค้นหาคําตอบ ในทํานอง
เดียวกัน งานวิจยั รู ปแบบการเรี ยนการสอน Biggs 3’s P Model ประกอบด้วย (1) ตัวแปรก่อนเรี ยน
(2) ตัวแปรระหว่างการเรี ยนการสอน และ(3) ตัวแปรผลผลิต และเป็ นตามกระบวนการวิจยั ในการ
เรี ยนรู้ ประกอบด้วย (1) วิเคราะห์จุดหมายในการเรี ยนรู้ (2) วางแผนการเรี ยนรู้ (3) การพัฒนาทักษะ
การเรี ยนรู้ (4) การสรุ ป/การวิพากษ์ความรู้ และ(5) ประเมินการเรี ยนรู้ ผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์จดั ทําร่ าง
รู ปแบบการเรี ยนการสอน NPU Model ประกอบด้วย 3 ขันตอน คือ (1) การประเมินความต้องการ
จําเป็ นในการเรี ยนรู้ (2) การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ (3) การประเมินความเข้าใจในการเรี ยนรู้ ในแต่
ละขันตอน
2. จากประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สรุ ปได้ดงั นี
2.1 การเปรี ยบเทียบความรู ้ ก่อนและหลังการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิช าการพัฒนาหลัก สู ตร สําหรับ นักศึ กษาวิชาชี พ ครู และการศึ กษาผลการ
พัฒ นาหลั ก สู ตร ระหว่ า งการเรี ยนรู ้ ต ามรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้ วิ จ ัย เป็ นฐาน
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วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู ทีผูว้ ิจยั ออกแบบและพัฒนาขึ น ผลการวิจยั
และเหตุผลดังนี
ความรู ้ของนักศึกษาก่อน-หลังการเรี ยนรู ้ ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ น
ฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที
ระดับ .01 กล่าวคือหลังเรี ยนนักศึกษามีผลการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
นิยามคําว่า need จากการศึกษาความต้องการในบริ บทของการประเมินความต้องการจําเป็ น
(needs analysis) ความต้องการหมายถึ งช่ องว่างระหว่างสองเงื อนไข สภาพปั จจุ บนั กับสภาพที
พึงประสงค์ ช่ องว่างดังกล่าวต้องสามารถวัดผลได้ ในการประเมินความต้องการจําเป็ น (Needs
Analysis) จําเป็ นต้องระบุความแตกต่างระหว่างความต้องการ (Needs) กับแนวทางการแก้ปัญหา
หรื อการตอบสนองตอบความต้องการจําเป็ นนันๆการระบุหรื อการกําหนดสภาพปั จจุบนั ของการ
เรี ยนรู้ด้วยการรวบรวมสารสนเทศทีเป็ นหัวเรื องหรื อประเด็นทีสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่างๆ และ
รวบรวมสารสนเทศใหม่ทีเป็ นหัวเรื องหรื อประเด็นทีสนใจจากแหล่งเรี ยนรู ้หลากหลายส่ วนการ
ระบุหรื อกําหนดสภาพทีพึงประสงค์โดยเฉพาะเรื องราวเกียวกับจุดมุงหมาย(Goal)ในการศึกษามัก
เป็ นเรื องทียากทีจะกล่าวให้ชดั เจน อันเนื องมาจากแต่ละคนมีความคิดต่อจุดหมายดังกล่าวแตกต่าง
กันอย่างไรก็ตามความต้องการจําเป็ นของแต่ละคนสามารถจัดได้ 3 ระดับ คือ(1)ความต้องการส่ วน
บุค คลในฐานะที เป็ นสมาชิ กของสถาบันทางสังคม(2)ความต้องการในฐานะที เป็ นสมาชิ กของ
องค์กรหรื อสถาบันนันๆ และ (3)ในฐานะทีเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ าํ ขององค์กร การตอบสนองความ
ต้องการจําเป็ นในระดับแรก เป็ นสาระสําคัญในการศึกษาวิจยั ครังนี ถือเป็ นความต้องการทีผูเ้ รี ยน
ต้องการได้รับการตอบสนองในการศึกษาเรี ยนรู้ ในการดําเนิ นการประเมินความต้องการจําเป็ น
จําเป็ นต้องระบุความต้องการจําเป็ นทีชัดเจน จัดลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น การ
ตัด สิ น ใจเกี ยวกับ ความต้อ งการจํา เป็ น จัดสรรทรั พ ยากรสนับ สนุ น และปฏิ บ ัติ ก ารเพื อนํา ไป
แก้ปัญหาการประเมินความต้องการจําเป็ น จัดเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะแรกก่อนประเมิน ค้นหาและ
จัดระบบว่าอะไรรู ้หรื อทราบแล้ว ระยะทีสองการประเมิน ด้วยการรวบรวมข้อมูลใหม่เกียวกับความ
ต้อ งการที จํา เป็ น ระยะที สามหลัง การประเมิ น เป็ นการออกแบบและปฏิ บ ัติก ารตามแนวท าง
แก้ปัญหาความต้องการจําเป็ นนันๆ
Praxis :การสอนมุ่งปฏิบตั ิแก้ปัญหา (problem solving) การทดลอง experimenting, และ
โครงงาน ส่ วนใหญ่ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ในรู ปแบบปฏิ บตั ิงานกลุ่ม หลักสู ตรจะนําหลักวิชาทีเรี ยนรู้
เพือนํามาร่ วมกันแก้ไขปั ญหาแบบสหวิทยาการ หรื อทีเรี ยกกันโดยทัวๆ ไปว่า การบูรณาการข้าม
กลุ่มสาระความรู ้ หรื อการส่ งผ่านองค์ความรู ้ในระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจะนําความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพจริ งทีได้จากการสื บเสาะหาความรู้เป็ นการเตรี ยมผูเ้ รี ยนเพือการเป็ นพลเมืองทีดี
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การดํารงชีวติ ประจําวัน และด้านอาชีพในอนาคต การศึกษาเพือความเป็ นมนุ ษย์นนเพื
ั อช่วยให้เป็ น
สังคมของมนุษย์ทีผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้และสามารถดํารงอยูร่ ่ วมกันได้เป็ นอย่างดี
แนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนทีเข้าใจในความเป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ ไม่เพียงแต่
อ่านและฝึ กหัดเท่านัน แต่หมายรวมถึ งประสบการณ์ในโลกแห่ งความเป็ นจริ งและกิจกรรมทีเป็ น
ศูนย์กลางแห่ งชี วิตจริ ง สอดคล้องกับคํากล่าวทีว่า “เรี ยนรู้ดว้ ยการกระทํา (Learn by Doing)” เมือ
เรี ยนจบรายวิชาผูเ้ รี ยนจะได้นาํ ความรู้ ไปใช้ในชี วิตประจําวัน สาระสําคัญในการเรี ยนรู้ด้วยการ
กระทํา การทําโครงงาน และการปฏิ บตั ิงานภาคสนาม ตัวอย่าง แนวคิดสําคัญ สาระ กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนและการประเมินการเรี ยนรู้ :โดยสรุ ปแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนนี เพือพัฒนา
ให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถสร้างสรรค์ เชื อมันในตนเองและสามารถสร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนา
ตนเองได้ตามทีต้องการ
U – Understanding ความเข้าใจ ในขันตอนนี ผูเ้ รี ยนจะตรวจสอบทบทวนความเข้าใจใน
การเรี ยนรู ้ของตนเอง ในงานวิจยั นี ผูว้ จิ ยั อาศัยแนวคิดของบิกส์และคอลลิส (Biggs and Collis) ทีได้
เสนอแนวคิดชุ ดของเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ มาเป็ นแนวทางในการกําหนดระดับคุ ณภาพ
การเรี ยนรู ้ ซึ งคําว่า “SOLO” มาจากคําว่า Structure of Observed Learning Outcome เป็ นโครงสร้าง
ทีนํามาอธิ บายว่า ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการการปฏิ บตั ิทีซับซ้อนอย่างไร ในการเรี ยนเพือรอบรู ้ ทีมีความ
หลากหลายของภาระงานทางวิชาการ โดยทีนิยามจุดประสงค์ของหลักสู ตร ในสภาพทีพึงประสงค์
ของการปฏิ บ ัติ เพื อประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข องผู ้เ รี ย นแต่ ล ะคนที ปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ ง การใช้ Solo
Taxonomyจะช่วยให้ทงครู
ั และนักเรี ยนตระหนักถึงองค์ประกอบทีหลากหลายจากหลักสู ตรได้อย่าง
แจ่มชัดขึน แนวคิดของโซโล (Solo Taxonomy) ตามทีบิกส์ และคอลลิ ส (Biggs and Collis
1982:62-63; 1991: 57-76) เสนอไว้ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ ระดับโครงสร้างขันพืนฐาน ระดับ
มุมมองเดี ย ว ระดับ หลายมุ มมอง ระดับเห็ นความสัม พันธ์ และระดับ ขยายนามธรรม ผูว้ ิจยั นํา
แนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในการประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู 3 ระดับ ยกเว้นระดับโครงสร้างพืนฐานและระดับขยายนามธรรม ไม่นาํ มากําหนดระดับคุณภาพ
โดยที ผูว้ ิจ ัย มี ห ลัก ฐาน ร่ องรอยที เชื อถื อ ได้ว่า รู ป แบบการเรี ย นการสอน โดยใช้วิ จ ัย เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร มีการกําหนดให้ศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ชินงานและผลงาน ซึ งมันใจได้วา่
นักศึกษาไม่หลงประเด็น สื บค้นหาสาระความรู ้ได้ถูกต้อง ส่ วนระดับขยายนามธรรมนัน เนืองจาก
เป็ นนัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาตรี ไม่ ไ ด้ก ําหนดระดับ คุ ณ ภาพนี ซึ งควรกํา หนดเป็ นคุ ณ ภาพของ
นักศึกษาทีเรี ยนวิชาการพัฒนาหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา
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ผูว้ ิจยั กล่ าวโดยสรุ ปว่า SOLO TAXONOMY เป็ นแนวคิ ดที ช่ วยให้ทงครู
ั และนักเรี ยน
ตระหนักถึงองค์ประกอบทีหลากหลายจากหลักสู ตรได้อย่างแจ่มชัดขึน ซึ งประกอบด้วย 5 ระดับ
คือ ระดับ โครงสร้างขันพืนฐาน ระดับมุมมองเดียว ระดับหลายมุมมอง ระดับเห็ น ความสัมพันธ์
และระดับ ขยายนามธรรม แนวคิ ด ดัง กล่ า วได้นิ ย าม จุ ด ประสงค์ข องหลัก สู ต ร ในสภาพที พึ ง
ประสงค์ของการปฏิ บตั ิ เพือประเมินผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนทีปฏิ บตั ิได้จริ ง ตามทัศนะ
ของผู ้วิ จ ัย การตรวจสอบ ทบทวน ความเข้า ใจของตนเองนั น สามารถนํ า แนวคิ ด SOLO
TAXONOMY มาใช้เป็ นเกณฑ์ในการกําหนด ระดับคุ ณภาพ ผลการเรี ยนรู ้ ซึ งจะทําให้มีความ
เทียงตรงและมีความชัดเจน มากยิงขึน ดังงานวิจยั ของโชติมา หนูพริ ก (2553 : 78-82) ทีนําแนวคิด
SOLO Taxonomy มาใช้ในการศึกษาวิจยั เรื อง การพัฒนาระบบประเมินการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยผูว้ จิ ยั ได้นาํ ลําดับขันพัฒนาการ 5 ขันใน SOLO Taxonomy ตาม
แนวคิดของบิกส์ และคอลลิสมาเป็ นแนวทางในการพิจารณาสร้างชุ ดคําถามทีใช้ในการวิจยั โดยจําแนก
สถานการณ์ปัญหาตามลําดับขันพัฒนาการคือ สถานการณ์ทีใช้ประสาทสัมผัส สถานการณ์ทีใช้ภาพเป็ นสื อ
และสถานการณ์ทีเป็ นรู ปธรรมหรื อสัญลักษณ์
2.2 ความสามารถปฏิบ ตั ิก ารในการพัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึก ษาสามารถปฏิบ ตั ิ
การพ ฒั นาหลัก สู ต รได้ค รบกระบวนการของการพ ฒั นาหลัก สู ต ร นัก ศึก ษาส่ ว นใหญ่มี
ความสามารถในการพัฒนาหลัก สู ตรในระดับ ดี มีคะแนนความสามารถในการปฏิบ ตั ิง านการ
พัฒนาหลักสู ตร เป็ นดังนี ค่าเฉลียปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตร ( X =2.4, S.D.= 0.72) ทังนี อาจเป็ น
เพราะว่าผูว้ ิจยั ได้ รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู ทีพัฒนาขึนมาใช้ ซึ งมีสาระสําคัญตามกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร 4 เรื อง คือ
(1)การวางแผนหลักสู ตร (2)การออกแบบหลักสู ตร (3)การจัดระบบหลักสู ตร และ(4)การประเมิน
หลักสู ตร สอดคล้องกับแนวคิด เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ (Saylor J.G,Alexander. W.M. and Lewis
Arthur J. 1981:24) ออร์ น สไตน์และฮันกิน (Allan C. Ornstien and Francis P. Hunkins, 1998 :
198) จากการที ผู้วิ จ ัย ได้ นํา ไปทดสอบคุ ณ ภาพตามแบบจํา ลองการสร้ า งความรู้ ด้ว ยตนเอง
(The Constructivist Learning Model; CLM) ประกอบด้วย 3 ขันตอน คือ 1) การทําความกระจ่าง
ชัดในความรู้ ด้วยการสื บค้นความรู ้จากสื อต่าง ทังในรู ปแบบเอกสาร จากหนังสื อ วารสารและการ
เรี ยนรู ้ผา่ นเครื อข่ายออนไลน์ (Web base Learning) 2) การเลือกรับและทําความเข้าใจในสารสนเทศ
ใหม่ ในขันตอนนี นักศึ กษาจะนํา ความรู ้ มาสรุ ป ให้เป็ นความรู ้ ของตนเองและทําความเข้าใจใน
ความรู ้นนๆ
ั 3) การตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู ้ใหม่ในขันนี นักศึกษาจะนําความรู ้ มาวิพากษ์
และยืนยันความรู้ทีได้ เพือนําไปใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรต่อไป การเรี ยนรู ้ดงั กล่าวสอดคล้องกับ
ผลการศึ ก ษาวิ จ ั ย ของ Kember(2005) ที ใช้ แ นวคิ ด แบบจํ า ล อง การวางแผนหลั ก สู ตร
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(curriculum planning model) และรู ปแบบการเรี ยนการสอนผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง (model of
desired outcomes) ทีให้ความสําคัญกับการมีขอ้ ตกลงร่ วมกันในกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพือบรรลุผลการ
เรี ยนรู ้ทีกําหนด (Desired outcomes evaluated by Student Engagement Project)
2.3 ความคิดเห็ นที มีต่อการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ความคิ ด เห็ นของนัก ศึ ก ษาที มี ต่อ รู ปแบบการเรี ย นการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู นกั ศึกษาเห็นด้วยในระดับมากทีสุ ด โดยลําดับ
แรกคือ มีการใช้คาํ ถามกระตุน้ ผูเ้ รี ยนเกิดองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง รองลงมาเห็นด้วยมากทีสุ ด ส่ งเสริ ม
ให้วางแผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เหตุผลในการสนับสนุ นความคิดเห็นของนักศึกษา คือ ผูว้ ิจยั ใช้
หลัก การวิจยั เพื อพัฒ นาการเรี ย นการสอนมี ก ารกําหนดจุ ด หมายและจุ ดมุ่ ง หมายของการสอน
กําหนดวัตถุ ประสงค์การเรี ยนรู ้ ของแต่ละหน่ วยของแต่ละบทเรี ยน นํามาออกแบบแผนการสอน
หรื อแผนจัดการเรี ยนรู้ ออกแบบกลวิธีการสอน กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื องมือประเมิน
ออกแบบและเลือกเครื องมือประเมิน และในระหว่างจัดการเรี ยนการสอนมีการนิ เทศกํากับติดตาม
อย่างใกล้ชิดเป็ นระยะอย่างสมําเสมอ ปฏิ บตั ิการดังกล่ าวนี สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุ เทพ
อ่วมเจริ ญ ประเสริ ฐ มงคล และวัชรา เล่ า เรี ยนดี (2555) ทีศึก ษาวิจยั พัฒนาการสอนวิชาพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในทํานองเดี ยวกันผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดในการออกแบบ
เครื องมือประเมินการเรี ยนรู้ที Chatterji, Madhabi. (2003) ได้นาํ เสนอกรอบแนวคิดไว้ซึงเป็ น
ประโยชน์ในการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา ประสานกับแนวคิดการเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ ง
นักศึกษาได้เรี ยนรู ้วิชาพัฒนาหลักสู ตรจากสถานทีปฏิบตั ิงานจริ ง ภาระงาน ชิ นงาน และผลงานได้
จากแหล่งเรี ยนรู ้ในสภาพจริ ง การเรี ยนรู ้จากสภาพจริ งมีความสําคัญอย่างยิง ช่วยให้คุณภาพของผล
การเรี ยนสู งสุ ด ดังผลการวิจยั ของเมเยอร์ และนัลที ทีนําเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรี ยนตาม
สภาพจริ ง โดยอาศัยหลักการออกแบบหลักสู ตร 5 ประการ คือ 1) โลกแห่ งความเป็ นจริ งและเรื องที
เกียวข้อง 2) โครงสร้างการจัดลําดับความสัมพันธ์ภายใน 3) ความต้องการของผูเ้ รี ยนในการใช้และ
มีส่วนร่ วมในความก้าวหน้าของ การพัฒนาความคิดระดับสู ง 4) การปรับเปลี ยนในแต่ละขันตอน
และผลการเรี ยนรู้ทีคาดหวัง และ 5) การให้ความท้าทายในการเรี ยนรู้ ความสนใจและแรงจูงใจใน
การเรี ยนรู้ ประการสําคัญการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐานเป็ นการสร้างรากฐานในการฝึ กให้
รู้จกั แสวงหาความรู้ได้ดว้ ยวิธีการทีเชือถือได้ ดังที นิ โคโลวา เอส. (Nikolova S,อ้างถึง วรรวิสา
มณี ผล, 2547) ได้ศึกษาเกียวกับรู ปร่ างของคาร์ บอนโดยใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั
เป็ นฐาน (research based learning model) กับ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่าการเรี ยนการสอน
ดังกล่าวสามารถสร้างรากฐานอย่างต่อเนื องในการฝึ กทักษะกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการติดต่อนอก
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ชันเรี ยนระหว่างคณะกับนักศึกษาทีจบชันเรี ยนประสบการณ์วิจยั จะเป็ นการเชื อมโยงการวิเคราะห์
ให้เข้ากับนักศึกษาได้
ด้านประโยชน์ทีได้รับ รู ปแบบการเรี ยนการสอนสนองตอบกับความคาดหวังในการเรี ยนรู้
ทีนักศึกษาวิชาชี พครู จะต้องมีความรู้ และสมรรถนะในวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ตามมาตรฐานที
คุรุสภากําหนด การเรี ยนวิชาพัฒนาหลักสู ตร และรู ปแบบทีพัฒนาขึนมุ่งตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าวนี และในการจัดการเรี ยนการสอนยังอาศัยแนวคิดทีมา Biggs’s 3 Model แบบจําลองนี
แสดงการสร้างความเข้าใจให้กบั ผูเ้ รี ยน แบบจําลองแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอนของผูส้ อน
และกระบวนการการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในขัน Presage เป็ นการเรี ยนการสอนโดยทัวๆ ไป เป็ นการ
ประยุกต์การเรี ยนรู ้ในการทําหน้าทีของสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษาด้วย
ความคาดหวังและพฤติกรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพอันเนืองมาจากประสบการณ์การศึกษา ในขัน
Process เป็ นการปฏิบตั ิภาระงาน ภายใต้การรับรู้ในบริ บทของการสอน แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ และ
การไขว่คว้า รวมถึ งการตัดสิ นใจในการปฏิ บตั ิโดยไม่ชกั ช้า ทังหลายทังปวงเป็ นการเรี ยนรู้ตาม
ภาระงาน ในขัน Product ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ทีเป็ นทังความคิดในระดับตําและระดับสู ง
ด้านกิจกรรม รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทีมุ่งเน้นการแสวงหาความรู ้ ดว้ ยวิธีการที เชื อถือได้ มีแนวทางจัดการเรี ยนการสอนทีหลากหลาย
ดังรายงานการวิจยั ทีรวบรวมโดยเว็บเบอร์ (Weber 2000 : 5-50) กล่าวถึงสถาบันวิจยั การศึกษา
(Higher Education Research Institute) ของ UCLA โดยการสํารวจนักศึกษาภาคปกติชนปี
ั ที 1
จํานวนมากกว่า 260,000 คน การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือนํารู ปแบบการสอนแบบแก้ปัญหา (PBL
Model) เข้ามาใช้และแก้ปัญหาทีพบ เพือประยุกต์ใ ช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทฤษฎี
พหุ ปัญญา (Multiple Intelligence Teaching Approach : MITA) ในการแก้ปัญหาของผูเ้ รี ยนทีเฉื อย
(Passivity) ในชันเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการสอนแก้ปัญหาซับซ้อนในการเรี ยนรู้ตามสภาพ
จริ ง ประกอบด้วย 5 ขัน คือ ขันที 1 ผูส้ อนนําเข้าปั ญหาและสนทนาเพือจะหาคําสําคัญของปั ญหา
กับผูเ้ รี ยนโดยทัวไป ขันที 2 ระบุเป้ าหมายทีชัดเจน อันเป็ นการเรี ยนรู ้ ขนตํ
ั าซึ งต้องการให้ผเู ้ รี ยน
ทังหมดได้สัมฤทธิ ผล ขันที 3 สร้างมิติคุณภาพ ทีเป็ นเกณฑ์เฉพาะสําหรับประเมินงานต่างๆ ขันที 4
กําหนดการเรี ยนรู ้ และประเมิ นงานที สั มพันธ์ ก ับปั ญหาในชี วิตจริ ง ความสนใจของผูเ้ รี ย นและ
ความสามารถและเนื อหาที ต้องการ และขันที 5 ผูเ้ รี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปความรู ้ ทีได้รับและ
กระบวนการเรี ยนรู้ เพือสร้างความรู้และปรับโครงสร้างความรู้ ช่วยให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ งขึน
มี ส่ ว นร่ ว มของผูเ้ รี ย นมากขึ นกระตุ ้น แรงจู ง ใจผูเ้ รี ย นหรื อบูร ณการเพิ มความรู ้ เพื อแก้ปั ญ หาที
ซับซ้อนขึนได้
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ด้า นบรรยากาศ ในที นี เป็ นเรื องที เกี ยวข้อ งกับ สิ งแวดล้อ มในการเรี ย นรู ้ ผูว้ ิ จยั พัฒ นา
รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐานนัน จุดหมายหรื อจุดมุ่งหมายสําคัญประการหนึ งก็คือ
การจัด สิ งแวดล้อ มการเรี ย นรู ้ เ พื อสร้ า งเสริ ม ผลการเรี ย นรู ้ ที ลุ่ ม ลึ ก ผูว้ ิจ ัย อาศัย แนวคิ ด ที จาก
การศึกษาของ เมเยอร์ และคณะ (Meyers and Other, 2002) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง การพัฒนาสิ งแวดล้อม
การเรี ยนรู ้เพือสร้างเสริ มผลการเรี ยนรู ้ทีลุ่มลึ ก ผลการศึกษาสรุ ปได้ว่า การพัฒนาสิ งแวดล้อมการ
เรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง ของนัก ศึ ก ษาชันปี ที 3 เพือช่ ว ยให้ผูเ้ รี ย นมี คุ ณภาพการเรี ย นรู ้ สู ง ขึ น โดย
กําหนดขอบข่ายในการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย Web Based Learning, การบรรยาย, ฝึ ก
ปฏิบตั ิ, paper-based resource อาทิ เอกสารแนวทางการศึกษาและคู่มือปฏิบตั ิงาน) การเรี ยนรู้จาก
ห้องเรี ยนเสมือนจริ ง และทีสําคัญอย่างยิงชุ ดของภาระงานการประเมินทีพัฒนาความเข้าใจเชิ งคิด
วิจารณญาณ (critical understanding) ในพืนฐานกระบวนการของระบบงานทีศึกษา งานของเมเยอร์
และคณะได้พฒั นากลยุทธการสอนและการเรี ยนรู้ โดยใช้หลักการออกแบบหลักสู ตร 3 ประเด็น
ดังนี 1) การพัฒนาสิ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ทีเป็ นทีสนใจและผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้
(develop an interesting and engaging learning environment) 2) กําหนดภาระงานในการประเมินที
สะท้อนภาพการคิดวิจารณญาณของผูเ้ รี ยน (set assessment tasks which oblige students to think
critically) และ 3) กําหนดภาระงานการประเมินทีเป็ นโลกแห่ งความเป็ นจริ งทีสัมพันธ์กนั และผล
สะสมเป็ นผลสื บเนืองกัน (set realistic assessment task which are interlinked and cumulative in
effect)
3. ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิ จ ัย เรื องการพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้ วิ จ ัย เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั ครังนี พบว่า ขันตอนรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู ทีประกอบด้วย 4 เรื อง ดังนี 1. การวางแผน
หลักสู ตร 2. การออกแบบหลักสู ตร 3. การจัดระบบหลักสู ตร และ 4. การประเมินหลักสู ตร ซึ งมี
ประสิ ทธิ ภาพจากการทดลองนําไปใช้ ส่ งผลให้ได้หลักสู ตรที มีความเหมาะสมที จะนําไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสู ตรอืนๆ ได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนัน สถานศึกษาอืนๆ ในระดับเดียวกัน ควร
นํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร ทีพัฒนาขึ นไป
ทดลองใช้เพือปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนการสอนรายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร หรื อรายวิชา
อืนๆ
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2. จากการศึกษาเอกสารวิชาการและงานวิจยั และข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญ เพื อ
สนับสนุ นการวิจยั ดังนี ปรากฏว่ามี การจัดการเรี ยนการสอนวิชาการพัฒนาหลัก สู ตร ที ยังไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์ ในการสอนตามทีสถานศึกษาวางได้ดงั นี ผูม้ ีส่วนเกียวข้องกับการจัดการเรี ยน
การสอนวิชาการพัฒนาหลักสู ตร ควรมีประสบการณ์การสอนและการวิจยั เพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
สร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองได้และมีความสามารถในการวิจยั อย่างเพียงพอ
3. จาการวิจยั พบว่านักศึกษาวิชาชี พครู เห็ นด้วยมากทีสุ ดกับการสร้างองค์ความรู ้ ดว้ ย
ตนเองและวางแผนการเรี ยนด้วยตนเอง ดังนันผูส้ อนควรส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ ด้วย
ตนเองให้มากทีสุ ด ตลอดจนสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ โดยเน้นผูส้ นับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง โดยการใช้การวิจยั เป็ นฐาน
4. การนํารู ปแบบการเรี ยนการสอน ไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูส้ อนควรต้องเตรี ยม
ความพร้อม เพือวางแผนการจัดกิจกรรมให้ส อดคล้องกับ ลัก ษณะการเรี ย นรู ้ ร่วมกัน และเป็ น
บรรยากาศแห่ง การให้กาํ ลังใจซึ งกันและกันจะทําให้นกั ศึกษามีค วามตังใจในการเรี ย นมากขึ น
และการนํา รู ป แบบการเรี ย นการสอนไปใช้ใ นสถานศึก ษา จะต้อ งมีบุค ลากรที มีค วามรู ้แ ละ
ประสบการณ์ในการทําวิจยั และสิ งสนับสนุนทีเอือต่อการจัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน ตลอดจนควรจัดทําคู่มือครู สําหรับการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน ทีให้ผูม้ ีส่วน
เกี ยวข้อ งสามารถศึก ษาและทํา ความเข้า ใจได้ง่า ย รวมทังให้มีก ารกํา หนดแนวทางผูส้ อนให้มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรม และเสริ มสร้างเจตคติทีดีต่อการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน
5. การนํารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ได้ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา ควรมีการประชุ ม
ชี แจง และทําความเข้าใจให้ชดั เจนเกียวกับแนวทางการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน และผูส้ อนทีจะ
จัดการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน จะต้องเตรี ยมความพร้อมเป็ นอย่าง
ดี เพือให้สามารถดําเนิ นกิ จกรรมตามขันตอนการเรี ยน การสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยน วิเคราะห์หลักสู ตร ให้คาํ แนะนํา และสนับสนุนผูเ้ รี ยน ตลอดจนบันทึกความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน
และสิ งทีสําคัญ คือ ผูส้ อนต้องมีความรอบรู ้ในเนื อหา และกระบวนการวิจยั เป็ นอย่างดี และต้องเสี ยสละ
เวลาเพือการเรี ยนการสอนตามรู ปแบบทังในและนอกเวลาเรี ยนอย่างเพียงพอ
6. การเรี ย นรู ้แ บบสร้า งองค์ค วามรู ้ด ว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ย นจะต้องมีค วามมุ ่ง มันในการ
แสวงหาและพัฒ นาตนเอง มีแ รงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ สู ง จึง จะเป็ นแรงจูง ใจให้ป ระสบความสําเร็ จ
ดังนัน การนําไปใช้สอนต้องมีการกําหนดโครงงาน ภาระงาน ระดับคุณภาพงาน และแผนหรื อ
ปฏิท ิน ในการกํา กับ ติด ตามเป็ นระยะๆ อย่า งใกล้ชิ ด อีก ทังการชี แนะ แนะนํา ให้ค าํ ปรึ ก ษา
การให้รางวัล หรื อขวัญกําลังใจ เพือให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาเรี ยนรู ้ตามแผนการเรี ยนรู ้ทีวางไว้ และเห็น
ความสําคัญของกระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
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3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน ร่ วมกับการใช้ปัญหา
เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตรและรายวิชาอืนๆ โดยให้ผเู ้ กียวข้องมีส่วนร่ วม เนื องจาก ผูเ้ รี ยนต้อง
ใช้เวลาในการค้นคว้าข้อมูลเพิมเติมนอกเวลาเรี ยนด้วย
2. ควรมี การวิจยั รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลักสู ตร สําหรับนักศึกษาวิชาชี พครู โดยใช้แนวคิดอืนๆ เช่นการพัฒนาในรู ปแบบการศึกษาทางไกล
การศึกษาแบบออนไลน์ การพัฒนารู ปแบบรายวิชาในลักษณะ e-learning เป็ นต้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายชือผู้เชี ยวชาญ ตรวจสอบเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
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รายชื อผู้เชี ยวชาญตรวจสอบเครืองมือในการวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ ง
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูเ้ ชียวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่ งเสริม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูเ้ ชียวชาญด้านการสอน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล
คณบดีคณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผูเ้ ชียวชาญด้านการพัฒนาหลักสู ตร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้
ประธานภาควิชาสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผูเ้ ชียวชาญด้านวิจยั หลักสู ตรและการสอน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี
รองอธิการบดี ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ผูเ้ ชียวชาญด้านการวัดและประเมินผล

ภาคผนวก ข
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
สํ าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

รายการประเมิน
คําถามข้อที 1
คําถามข้อที 2
คําถามข้อที 3
คําถามข้อที 4
คําถามข้อที 5
คําถามข้อที 6
คําถามข้อที 7
คําถามข้อที 8
คําถามข้อที 9
คําถามข้อที 10
คําถามข้อที 11
คําถามข้อที 12
คําถามข้อที 13
คําถามข้อที 14
คําถามข้อที 15
คําถามข้อที 16
คําถามข้อที 17
คําถามข้อที 18
คําถามข้อที 19
คําถามข้อที 20
คําถามข้อที 21
คําถามข้อที 22
คําถามข้อที 23

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญ
คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ഥ
ࢄ

S.D.

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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รายการประเมิน
คําถามข้อที 24
คําถามข้อที 25
คําถามข้อที 26
คําถามข้อที 27
คําถามข้อที 28
คําถามข้อที 29
คําถามข้อที 30

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญ
คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ข้ อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิมเติม
1. ควรใช้ภาษาเขียน ไม่ควรใช้ภาษาพูด
2. ตัวเลือกไม่ควรใช้คาํ ฟุ่ มเฟื อย

ഥ
ࢄ

S.D.

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สํ าหรับนักศึกษาวิชาชี พครู

รายการประเมิน
1. ความเป็ นมาและ
ความสําคัญของรู ปแบบการ
เรี ยนการสอน
2. แนวคิดพืนฐานในการ
พัฒนารู ปแบบ
3. การกําหนดองค์ประกอบ
ของรู ปแบบการเรี ยนการ
สอน
4. องค์ประกอบของรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน
4.1 หลักการ
4.2 วัตถุประสงค์
4.3 การวิจยั กระบวนการ
เรี ยนรู้
4.4 การวัดและประเมินผล

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญ
คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5

ഥ
ࢄ

S.D.

5

5

5

5

5

5.00

0.00

5

5

5

5

5

5.00

0.00

5

5

5

4

5

4.80

0.45

5

5

5

4

4

4.60

0.55

5

5

5

5

4

4.80

0.45

5

5

4

4

5

5.00

0.55

5

5

5

4

5

4.80

0.45
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผน
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
สํ าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู

รายการประเมิน
1.การกําหนดองค์ประกอบ
ของแผนการจัดการเรี ยนรู้
2. องค์ประกอบของแบบ
แผนการจัดการเรี ยนรู้
2.1 ชือหน่วย
2.2 สาระสําคัญ
2.3 เนือหา
2.4 กิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
2.5 สื อการเรี ยนการสอน
2.6 การวัดและประเมินผล
3. การเรี ยบเรี ยงและการใช้
ภาษา

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญ
คนที 1 คนที 2 คนที 3 คนที 4 คนที 5

ഥ
ࢄ

S.D.

5

5

5

5

5

5.00

0.00

5

5

5

5

5

5.00

0.00

5
5

5
5

5
5

5
5

4
5

4.80
5.00

0.45
0.00

5

5

5

5

5

5.00

0.00

5
5

5
5

5
5

5
4

5
4

5.00
4.60

0.00
0.55

5

5

5

5

4

4.80

0.45
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ค่ าสถิติแสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของคู่มือรู ปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สํ าหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญ
รายการประเมิน
1. รายละเอียดในคู่มือมีความสอดคล้องกับ
รู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
ซึงประกอบด้วย ความเป็ นมาและความสําคัญ
ของรู ปแบบ แนวคิ ดพื นฐานในการพัฒนา
รู ปแบบ หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล
2. รายละเอี ยดในคู่ มือมี ความชัดเจนเพีย ง
พอทีจะนํารู ปแบบไปใช้อย่างได้ผล
3. แนวทางการนํารู ป แบบไปใช้แ สดงถึ ง
ความคาดหวังที ต้องการให้เกิ ดกับผูท้ ี ศึ กษา
คู่มืออย่างชัดเจน
4. เงื อนไขในการใช้รู ป แบบการเรี ย นการ
สอน มีรายละเอียดทีบอกถึงข้อกําหนดทีผูใ้ ช้
รู ปแบบต้องพิจารณาเพือให้ผลการใช้รูปแบบ
มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
5. สิ งที ผู ้ส อนต้ อ งศึ ก ษา แสดงถึ ง ข้ อ มู ล
พืนฐานทีมีความจําเป็ นต่อการใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอน
6. วิ ธี การปฏิ บั ติ เ พื อการจั ด เตรี ยมเป็ น
รายละเอียดทีบอกถึงการจัดเตรี ยมสิ งทีจําเป็ น
ในการสอนอย่างครบถ้วน

คนที
1

คนที
2

คนที
3

คนที
4

คนที
5

ഥ
ࢄ

S.D.

5

5

5

5

5

5.00

0.00

5

5

5

5

5

5.00

0.00

5

5

5

5

4

4.80

0.45

5

5

5

5

5

5.00

0.00

5

5

5

5

5

5.00

0.00

5

5

5

4

4

4.60

0.55
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ค่ าสถิติแสดงผลการวิเคราะห์ คะแนนเฉลียด้ านความรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครู
ก่อนและหลังใช้ รูปแบบการเรียนการสอน โดยการศึกษานําร่ อง
คนที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คะแนนทีได้ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน

14
16
15
18
13
14
16
15
12
14
24
15
9
11
22
19
8
10
12
6
20
21
7
15
14

19
22
21
26
20
16
22
21
20
24
27
24
20
21
25
28
17
24
22
19
25
36
17
21
20

คนที
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

คะแนนทีได้ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน

13
15
12
21
14
15
16
15
11
14
19
15
17
20
21
17
8
16
14
17
19
18
7
15
16

20
24
20
26
20
26
22
26
20
23
25
24
26
25
27
25
13
24
23
24
25
26
19
24
27

177

รวม

คะแนนทีได้ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
คะแนนก่ อนเรียน
คะแนนหลังเรียน
745
1234
14.9

24.68

S.D.

4.07

2.70

ร้อยละ

49.67

82.27
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ค่ าสถิติแสดงค่ าความยากง่ าย (p) และ ค่ าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความรู้
การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
สํ าหรับนักศึกษาวิชาชี พครู
ข้ อ
คําถามที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ค่ าความ
ยากง่ าย (p)
0.43
0.50
0.43
0.56
0.52
0.56
0.50
0.51
0.55
0.50
0.58
0.52
0.59
0.55
0.50

ค่ าอํานาจ
จําแนก (r)
0.45
0.50
0.40
0.40
0.43
0.77
0.55
0.32
0.50
0.52
0.70
0.42
0.50
0.80
0.48

ข้ อ
คําถามที
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ค่ าความ
ยากง่ าย (p)
0.54
0.51
0.54
0.58
0.59
0.52
0.58
0.50
0.51
0.54
0.57
0.54
0.53
0.63
0.50

ค่ าอํานาจ
จําแนก (r)
0.64
0.25
0.22
0.68
0.52
0.43
0.45
0.55
0.36
0.56
0.40
0.58
0.22
0.20
0.45
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ค่าสถิติแสดงการหาค่าความเชือมันของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร Kuder – Richardson (KR20)
ข้ อที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

P
0.43
0.50
0.43
0.56
0.52
0.56
0.50
0.51
0.55
0.50
0.58
0.52
0.59
0.55
0.50

q
0.57
0.50
0.57
0.44
0.48
0.44
0.50
0.49
0.45
0.50
0.42
0.48
0.41
0.45
0.50

Pq
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.24
0.25
0.25
0.20
0.25

ข้ อที
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

p
0.54
0.51
0.54
0.58
0.59
0.52
0.58
0.50
0.51
0.54
0.57
0.54
0.53
0.63
0.50

Q
0.46
0.49
0.46
0.42
0.41
0.48
0.42
0.50
0.49
0.46
0.43
0.46
0.47
0.37
0.50
pq
S.D.

Pq
0.25
0.25
0.25
0.24
0.25
0.25
0.24
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.32
0.25
9.66
6.75

ภาคผนวก ค
ผลการทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
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ค่ าสถิติแสดงผลการประเมินความรู้ ของนักศึกษาวิชาชีพครูก่อนและหลังใช้
รูปแบบการเรี ยนการสอน
คนที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รวม
Xത
S.D
ร้อยละ

คะแนนทีได้ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
คะแนนก่อน
คะแนนหลัง
15
25
16
20
15
21
11
25
14
26
20
25
15
22
17
20
18
26
17
21
19
25
18
20
7
18
15
26
16
22

คนที
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คะแนนทีได้ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
คะแนนก่อน
คะแนนหลัง
15
25
16
21
15
26
11
22
14
20
20
27
15
22
12
21
15
25
14
21
13
20
15
24
12
20
18
26
14
24

คะแนนทีได้ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
คะแนนก่อน
คะแนนหลัง
452
752
15.07
25.07
2.79
2.48
50.22
83.56

ภาคผนวก ง
แผนการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาหลักสู ตร
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184
แผนการเรียนการสอน
หน่ วยที่ 1 การวางแผนหลักสู ตร
รายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร รหัส 30111702 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เวลา 12 ชัว่ โมง
การวางแผนหลักสู ตร (Curriculum Planning)
จากภาพประกอบ เป็ นการวางแผนหลักสู ตร (Curriculum Planning) หลักสู ตรต้องมีจุดหมายที่
ชัดเจน เพื่อนาไปวางแผนหลักสู ตร มีการกาหนดจุดหมาย ของหลักสู ตร ปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรเรื่ อง
“การวางแผนหลักสู ตร” มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้ ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรอย่างน้อย 3
ด้าน คือ ด้านปรั ชญา ด้านจิ ตวิทยา และด้านสังคม ในการวางแผนหลักสู ตรให้สมบูรณ์ ย่ิงขึ้นด้วย การ
เพิ่ มเติ มข้อมู ล ด้านผูเ้ รี ยน ด้านสาขาวิชา และด้า นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็ นต้น การวางแผน
หลักสู ตร มีสาระสาคัญอยูท่ ี่การประเมินความต้องการจาเป็ น โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสู ตรดังกล่าวแล้วข้างต้น นอกจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานที่เก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เป็ น
เอกสารและแหล่งข้อมูลบุคคลแล้ว สามารถเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่เป็ นองค์คณะบุคคลที่นาเสนอ
แนวคิดไว้ ได้รายงานสรุ ปไว้ว่า การศึกษาตลอดชี วิตมีหลักการสาคัญ 4 ประการคือ การเรี ยนเพื่อรู้ การ
เรี ยนรู ้ เพื่อปฏิ บตั ิได้จริ ง การเรี ยนรู ้ เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน และการเรี ยนรู้เพื่อชี วิต แนวคิดจากหนังสื อต่างๆ
ดังกล่าวนี้สามารถนามาใช้ในการวางแผนหลักสู ตร โดยสรุ ปลงในตารางกรอบปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตร
เขียนในรู ปของ วิสัยทัศน์ (Vision)
ปฏิบตั ิการวางแผนหลักสู ตร มีกิจกรรมการปฏิบตั ิ สรุ ปได้ ดังนี้
1. การทาความกระจ่างแจ้งในความรู้ เป็ นการปฏิบตั ิภาระงาน(Task - 1) ผูพ้ ฒั นาหลัก สู ต รศึ ก ษา
สาระสาคัญ ของความรู ้ ใ นประเด็น การวางแผนหลัก สู ต ร จากหนัง สื อ วิชาการพัฒนาหลักสู ตร เรื่ อง
การวางแผนหลักสู ตร หรื อศึกษาจากเอกสาร ตารา หรื อสื่ ออีเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ ในเรื่ องเดียวกัน
2. การเลื อกรับและการทาความเข้าใจสารสนเทศใหม่ ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตร ปฏิบตั ิการตรวจสอบ
ทบทวนความรู้ (Test – Unit) นาความรู้ที่ได้รวบรวมจากหนังสื อ วิชาการพัฒนาหลักสู ตร เรื่ องการ
วางแผนหลักสู ตร และแหล่งความรู ้ต่าง ๆ มาประมวลเป็ นสารสนเทศในการวางแผนหลักสู ตรของตนเอง
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โดยจัดทาเป็ นเอกสารสรุ ป หรื อการนาเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ เพาเวอร์ พอ๊ ยท์ หรื อหนังสื อ
อีเล็กทรอนิกส์(e-book)
3. ตรวจสอบทบทวน และการใช้ความรู้ใหม่ ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตร ฝึ กการเขียนการวางแผน
หลักสู ตร ในขั้นตอนนี้ เป็ นการเขียน วิสัยทัศน์(Vision) ของหลักสู ตร
การปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าว อาจเขียนสรุ ป ลงใน ตัวอย่างแบบบันทึก การวางแผนหลักสู ตร
ตัวอย่ างแบบบันทึกการวางแผนหลักสู ตร
กระบวนการพัฒนา
1) การทาความ
หลักสู ตร /ความรู้ กระจ่ างในความรู้
ทักษะ-ความสามารถ
1.การวางแผน
NPU
หลักสู ตร.( Curriculum ภาระงาน 1
Planning)
(Task – 1)

2) การเลือกรับและการ
ทาความเข้ าใจ
สารสนเทศใหม่
การนาเสนอและ
ประเมินตนเอง 1
(Presentation-Test –
Unit 1)

3) ตรวจสอบทบทวน
และ ใช้ ความรู้ใหม่
วิสัยทัศน์ของหลักสู ตร
(Curriculum Vision)

ขั้นการนาเข้ าสู่ บทเรียน
ใช้คาถามเพื่อนาเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั้นสอน
(แนวคิด ทฤษฎี RBL)
1. การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น – Need Analysis มี 2 กิจกรรมหลัก (แนวคิด ทฤษฎี
Biggs – Presage)คือ
1.1 การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายการเรี ยนรู้ : การวางแผนหลักสู ตร
1.2 การวางแผนการเรี ยนรู้
2. การปฏิบตั ิการเพื่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษา(การเรี ยนรู้ของมนุษย์ – Praxis) มี 2 กิจกรรม
หลัก(แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Process การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน Authentic Learning) คือ
2.1 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ – ปฏิ บตั ิภาระงาน/กิ จกรรมตามที่วางแผนการเรี ยนรู้
(อาจให้ นักศึกษาจัดกลุ่มเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือกัน ศึกษาจากฐานข้อมูลความรู้/หนังสื อที่จดั เตรี ยมไว้ หรื อ
ระบุภาระงานในการสื บค้นจากเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น)
2.2 การสรุ ปและวิพากษ์ความรู้
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3. การตรวจสอบทบทวนความเข้าใจการเรี ยนรู้ Understanding Learning Review มี 2
กิจกรรมหลัก (แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Product-SOLO Taxonomy)
3.1 การประเมินการเรี ยนรู้ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ตามระดับคุณภาพตามความเข้าใจ
ขั้นสรุ ป
การร่ ว มกัน สรุ ป ประเด็ น ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งสรรค์/ พัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา/
หลักสู ตรตามความสนใจ
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (PowerPoint Presentation หรื อ E-book)
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาหลักสู ตร
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจผลงานจากกิจกรรม
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แผนการเรียนการสอน
หน่ วยที่ 2 การออกแบบหลักสู ตร
รายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร รหัส 30111702 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เวลา 12 ชัว่ โมง
การออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design)
จากภาพประกอบ เป็ นการออกแบบ (Curriculum Design) ซึ่ งจะนาจุดหมายและจุดมุ่งหมายของ
หลัก สู ต ร มาจัดท ากรอบการปฏิ บ ตั ิ หลัก สู ตรที่ จดั ท าขึ้ นจะมุ่ ง พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้ไ ด้รับ การพัฒ นาตาม
กระบวนการของหลักสู ตร และหรื อมีผลสัมฤทธิ์ ตามเจตนารมณ์ของหลักสู ตร เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ในการศึกษา การออกแบบหลักสู ตรมีสาระสาคัญทั้งในด้านกระบวนการและด้านการพัฒนาผูเ้ รี ยน หรื อ
การออกแบบหลัก สู ต รมุ่ ง เน้นความรู้ ต ามหลัก สู ต รหรื อ เนื้ อ หาสาระและผลผลิ ต ของหลัก สู ต ร การ
ออกแบบหลักสู ตรก็เพื่อให้มีจดั กิ จกรรมหรื อประสบการณ์ที่ตอบสนองจุดหมาย (aim) และจุดมุ่งหมาย
(goal) ของหลักสู ตร ปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรเรื่ อง “การออกแบบหลักสู ตร” มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้ ศึกษา
โมเดล รู ปแบบของการออกแบบหลักสู ตรที่เน้นเนื้ อหาวิชา เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และเน้นปั ญหาสังคม
เป็ นสาคัญ หลักการออกแบบหลักสู ตร แนวคิดการออกแบบหลักสู ตร ที่ส่งเสริ มความเป็ นเลิ ศในการ
เรี ยนรู้และการสอน และการออกแบบหลักสู ตรด้วยแนวคิดจุดประสงค์เป็ นฐาน
ปฏิบตั ิการออกแบบหลักสู ตร มีกิจกรรมการปฏิบตั ิ สรุ ปได้ ดังนี้
1. การทาความกระจ่างในความรู้ เป็ นการปฏิบตั ิภาระงาน (Task) 1 ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรศึกษา
สาระสาคัญของความรู้ในประเด็นการออกแบบหลักสู ตร จากหนังสื อ วิชาการพัฒนาหลักสู ตร : เรื่ องการ
ออกแบบหลักสู ตร หรื อศึกษาจากเอกสาร ตารา หรื อสื่ ออีเล็คทรอนิกส์อื่นๆ ในเรื่ องเดียวกัน
2. การเลื อ กรั บ และการท าความเข้า ใจสารสนเทศใหม่ ผู้พ ัฒ นาหลัก สู ต ร ปฏิ บ ัติ ก าร
ตรวจสอบทบทวนความรู้ (Test – Unit) 1 นาความรู้ที่ได้รวบรวมจากหนังสื อ วิชาการพัฒนา เรื่ อง การ
ออกแบบหลักสู ตร และแหล่ งความรู้ ต่างๆ มาประมวลเป็ นสารสนเทศในการออกแบบหลักสู ตรของ
ตนเอง โดยจัดทาเป็ นเอกสารสรุ ป หรื อการนาเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ เพาเวอร์ พอ๊ ยท์ หรื อ
หนังสื ออีเล็กทรอนิกส์ (e-book)
3. ตรวจสอบทบทวนและ ใช้ความรู้ใหม่ ผู ้พ ัฒ นาหลัก สู ต ร ฝึ กการเขี ย นการออกแบบ
หลักสู ตรโดยนาสาระสาคัญมาจากโมเดล รู ปแบบของการออกแบบหลักสู ตรที่เน้นเนื้ อหาวิชา เน้นผูเ้ รี ยน
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เป็ นสาคัญ และเน้นปั ญหาสังคมเป็ นสาคัญ หลักการออกแบบหลักสู ตร แนวคิดการออกแบบหลักสู ตร ที่
ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศในการเรี ยนรู ้และการสอน และการออกแบบหลักสู ตรด้วยแนวคิดจุดประสงค์เป็ น
ฐาน เป็ นต้น ในขั้นตอนนี้ เป็ นการเขียน พันธกิจ (Mission) ของหลักสู ตร
การปฏิ บตั ิกิจกรรมดังกล่ าว อาจเขียนสรุ ป ลงในตาราง ตัวอย่างแบบบันทึก การออกแบบ
หลักสู ตร
ตัวอย่ างแบบบันทึก การออกแบบหลักสู ตร
กระบวนการพัฒนา
1) การทาความกระจ่ าง
หลักสู ตร /ความรู้ -ทักษะ- ในความรู้
ความสามารถ
2. การออกแบบ
NPU
หลักสู ตร (Curriculum
ภาระงาน 2 (Task – 2)
Design )

2) การเลือกรับและการ
ทาความเข้ าใจ
สารสนเทศใหม่
การนาเสนอและ
ประเมินตนเอง 2
(Presentation-Test –
Unit 2)

3) ตรวจสอบทบทวน
และ ใช้ ความรู้ใหม่
พันธกิจของหลักสู ตร
(Curriculum Mission)

ขั้นการนาเข้ าสู่ บทเรียน
ใช้คาถามเพื่อนาเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั้นสอน
(แนวคิด ทฤษฎี RBL)
1. การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น – Need Analysis มี 2 กิจกรรมหลัก (แนวคิด ทฤษฎี
Biggs – Presage)คือ
1.1 การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายการเรี ยนรู้ : การออกแบบหลักสู ตร
1.2 การวางแผนการเรี ยนรู้
2. การปฏิบตั ิการเพื่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษา(การเรี ยนรู้ของมนุษย์ – Praxis) มี 2 กิจกรรม
หลัก(แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Process การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน Authentic Learning) คือ
2.1 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ – ปฏิ บตั ิภาระงาน/กิ จกรรมตามที่วางแผนการเรี ยนรู้
(อาจให้ นักศึกษาจัดกลุ่มเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือกัน ศึกษาจากฐานข้อมูลความรู้ /หนังสื อที่จดั เตรี ยมไว้ หรื อ
ระบุภาระงานในการสื บค้นจากเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น)
2.2 การสรุ ปและวิพากษ์ความรู้
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3. การตรวจสอบทบทวนความเข้าใจการเรี ยนรู้ Understanding Learning Review มี 2
กิจกรรมหลัก (แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Product-SOLO Taxonomy)
3.1 การประเมินการเรี ยนรู้ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ตามระดับคุณภาพตามความเข้าใจ
ขั้นสรุ ป
การร่ ว มกัน สรุ ป ประเด็ น ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งสรรค์/ พัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา/
หลักสู ตรตามความสนใจ
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (PowerPoint Presentation หรื อ E-book)
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาหลักสู ตร
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจผลงานจากกิจกรรม
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แผนการเรียนการสอน
หน่ วยที่ 3 การจัดหลักสู ตร
รายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร รหัส 30111702 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เวลา 12 ชัว่ โมง
การจัดหลักสู ตร (Curriculum Organization)
จากภาพประกอบ เป็ นการจัดหลัก สู ตร (Curriculum Organization) ในทางปฏิ บ ัติก ารจัด
หลักสู ตรต้องพิจารณาว่าเป็ นไปตามการวางแผน คือจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้อย่างไรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ การจัดการหลักสู ตรให้ได้ประสิ ทธิ ภาพ มีความหมายรวมถึง การบริ หารจัดการหลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยนรู ้ กล่าวคือ จัดระบบบริ หาร ที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ ที่มีประสิ ทธิ ผลมี
ประสิ ทธิ ภาพ กรณี น้ ี การนิ เทศเข้ามามีบทบาทสาคัญ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้จดั ระบบระเบียบสร้างองค์ความรู้
เกิ ดความรู ้ ของตนเองและบรรลุ จุดประสงค์พร้ อมกับสามารถนาความรู้ ที่ได้ไปใช้ในการอยู่ในสังคม
ปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรเรื่ อง “การจัดหลักสู ตร” มีแนวปฏิบตั ิดงั นี้ ศึกษาแนวคิดในการจัดโครงสร้าง
หรื อองค์ประกอบของหลักสู ตร 4 ส่ วนหลัก คือ 1) เป้ าหมาย จุดหมายและจุดประสงค์ของหลักสู ตร 2)
เนื้ อหาสาระ 3) กิจกรรมการเรี ยนการสอน และ 4) การประเมินผล และแนวคิดการจัดระบบหลักสู ตรที่ดี
ตามแนวคิดของออร์ นสไตน์และฮันเกิน (Ornstein and Hunkins. 1993:236-241) หลักการสาคัญในการนา
หลักสู ตรไปใช้ เรื่ อง ยุทธศาสตร์การนาหลักสู ตรไปใช้ หลักการทางจิตวิทยาสาหรับการเรี ยนรู้แบบผูเ้ รี ยน
เป็ นศูนย์กลางที่สมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริ กา
กลวิธีการสอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และรู ปแบบการสอนเป็ นมิติการเรี ยนรู้ ที่ช่วยให้ครู ผสู้ อนมี
โครงสร้างเกี่ยวกับวิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ในการบริ หารจัดการซึ่ งเกี่ยวกับการปฏิรูปโรงเรี ยน 3 ประการ
คือ การพัฒนาระบบข้อมูลย้อนกลับของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล การสร้างความมัน่ ใจในประสิ ทธิ ผลของการ
สอนใน ทุก ๆ ชั้นเรี ยน และการจัดทาโครงการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานสาหรับผูเ้ รี ยนทุกคน
ในการจัดหลักสู ตรที่ เกี่ ยวข้องกับการนาหลัก สู ตรไปใช้ใ นการเรี ยนการสอนนั้น ตามกรอบ
ทฤษฎีของบลูม นาไปใช้ในด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
แนวคิดของบลูมมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจาแนก การเรี ยนรู้แบบท่องจาออกจากความเข้าใจระดับสู ง
และช่ วยอธิ บายคุ ณลักษณะการเรี ยนรู้ในรู ปของพฤติกรรมที่สังเกตได้และวัดได้ ตลอดจนแนวทางการ
จัดการเรี ยนการสอนและ การสร้างเครื่ องมือวัดผลประเมินผล แนวคิดของ บลูมเป็ นแนวคิดสาคัญในการ
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นามาจัดระบบระเบียบหรื อนามาใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนทั้งการสอนโดยตรง และใช้
เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง แนวคิดสาคัญได้จากมุมมองเกี่ ยวกับ
การเรี ยนรู ้ของทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มปัญญานิยม กลุ่มมนุษย์นิยม และกลุ่มสรรค์สร้าง
นิ ยม อาทิ บิ๊กส์ (Biggs)เป็ นบุคคลที่นาเสนอรู ปแบบ การออกแบบการเรี ยนการสอน 3P Model ที่ให้
แนวทางหนึ่ งในการจัดการเรี ยนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้ สอดคล้องกับกลยุทธ์การเรี ยนการสอนที่
ใช้ก ารวิจยั เป็ นฐาน การจัด การเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ ง กลยุทธ์ ก ารเรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์ ในสถานที่
เหมือนจริ ง และกลยุทธ์การเรี ยนรู้แบบบูรณาการ เป็ นต้น
การจัดหลักสู ตร มีกิจกรรมการปฏิบตั ิ สรุ ปได้ ดังนี้
1. การทาความกระจ่างในความรู้ เป็ นการปฏิบตั ิภาระงาน (Task) 1 ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรศึกษา
สาระสาคัญของความรู้ในประเด็นการจัดระบบหลักสู ตร จากหนังสื อ วิชาการพัฒนาหลักสู ตร : เรื่ องการ
จัดระบบหลักสู ตรหรื อการนาหลักสู ตรไปใช้ หรื อศึกษาจากเอกสาร ตารา หรื อสื่ ออีเล็คทรอนิกส์อื่นๆ ใน
เรื่ องเดียวกัน
2. การเลื อ กรั บ และการท าความเข้า ใจสารสนเทศใหม่ ผู้พ ฒ
ั นาหลัก สู ต ร ปฏิ บ ัติ ก าร
ตรวจสอบทบทวนความรู้ (Test – Unit) 1 นาความรู้ที่ได้รวบรวมจากหนังสื อ วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
เรื่ องการจัดหลักสู ตรหรื อการนาหลักสู ตรไปใช้ และแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาประมวลเป็ นสารสนเทศในการ
ออกแบบหลักสู ตรของตนเอง โดยจัดทาเป็ นเอกสารสรุ ป หรื อการนาเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อาทิ เพาเวอร์พอ๊ ยท์ หรื อหนังสื ออีเล็กทรอนิกส์ (e-book)
3. ตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู้ใหม่ ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตร ฝึ กการเขียน การจัดหลักสู ตร
โดยน าสาระส าคัญ จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ของออร์ น สไตน์ และฮัน กิ น ในการจัด โครงสร้ า งหรื อ
องค์ประกอบของหลักสู ตร แนวคิดการจัดหลักสู ตรที่ดี ตามแนวคิดของออร์ นสไตน์และฮันกิน (Ornstein
and Hunkins. 1993:236-241) และเฮนสัน (Henson. 2001 : 199-201) หลักการสาคัญในการนาหลักสู ตร
ไปใช้ หลัก การทางจิ ต วิ ท ยาส าหรั บ การเรี ยนรู้ แ บบผู้ เ รี ยนเป็ นศู น ย์ก ลางที่ ส มาคมจิ ต วิ ท ยาแห่ ง
สหรัฐอเมริ กา
รู ปแบบการสอน เทคนิ คการสอน และกลวิธีการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในการจัด หลัก สู ต รที่
เกี่ ยวข้องกับการนาหลักสู ตรไปใช้ในการเรี ยนการสอนนั้น แนวคิดของ บลูมเป็ นแนวคิดสาคัญในการ
นามาจัดระบบระเบียบหรื อนามาใช้เป็ นแนวทางใน การจัดการเรี ยนการสอนทั้งการสอนโดยตรง และใช้
เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง แนวคิดสาคัญได้จากมุมมองเกี่ ยวกับ
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การเรี ยนรู ้ของทฤษฎี การเรี ยนรู ้กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มปัญญานิยม กลุ่มมนุษย์นิยม และกลุ่มสรรค์สร้าง
นิยม เป็ นต้น ในขั้นตอนนี้ เป็ นการเขียนแผนการจัดหน่วย การเรี ยนการสอน (Lesson Plan)
การปฏิบตั ิกิจกรรมดังกล่าว อาจเขียนสรุ ป ลงในตาราง ตัวอย่างแบบบันทึก การจัดหลักสู ตร
ตัวอย่ างแบบบันทึก การจัดหลักสู ตร
กระบวนการพัฒนา
1) การทาความกระจ่ าง
หลักสู ตร /ความรู้ -ทักษะ- ในความรู้
ความสามารถ
3. การจัดหลักสู ตร
NPU
(Curriculum
ภาระงาน 3(Task – 3)
Organization)

2) การเลือกรับและการ
ทาความเข้ าใจ
สารสนเทศใหม่
การนาเสนอและ
ประเมินตนเอง 3
(Presentation-Test –
Unit 3)

3) ตรวจสอบทบทวน
และ ใช้ ความรู้ใหม่
แผนการเรี ย นการสอน
(Lesson Plan)

ขั้นการนาเข้ าสู่ บทเรียน
ใช้คาถามเพื่อนาเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั้นสอน
(แนวคิด ทฤษฎี RBL)
1. การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น – Need Analysis มี 2 กิจกรรมหลัก (แนวคิด ทฤษฎี
Biggs – Presage)คือ
1.1 การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายการเรี ยนรู้ : การออกแบบหลักสู ตร
1.2 การวางแผนการเรี ยนรู้
2. การปฏิบตั ิการเพื่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษา(การเรี ยนรู้ของมนุษย์ – Praxis) มี 2 กิจกรรม
หลัก(แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Process การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน Authentic Learning) คือ
2.1 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ – ปฏิ บตั ิภาระงาน/กิ จกรรมตามที่วางแผนการเรี ยนรู้
(อาจให้ นักศึกษาจัดกลุ่มเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือกัน ศึกษาจากฐานข้อมูลความรู้/หนังสื อที่จดั เตรี ยมไว้ หรื อ
ระบุภาระงานในการสื บค้นจากเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น)
2.2 การสรุ ปและวิพากษ์ความรู้
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3. การตรวจสอบทบทวนความเข้าใจการเรี ยนรู้ Understanding Learning Review มี 2
กิจกรรมหลัก (แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Product-SOLO Taxonomy)
3.1 การประเมินการเรี ยนรู้ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ตามระดับคุณภาพตามความเข้าใจ
ขั้นสรุ ป
การร่ ว มกัน สรุ ป ประเด็ น ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งสรรค์/ พัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา/
หลักสู ตรตามความสนใจ
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (PowerPoint Presentation หรื อ E-book)
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาหลักสู ตร
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจผลงานจากกิจกรรม
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แผนการเรียนการสอน
หน่ วยที่ 4 การประเมินหลักสู ตร
รายวิชาการพัฒนาหลักสู ตร รหัส 30111702 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เวลา 12 ชัว่ โมง
การประเมินหลักสู ตร (Curriculum Evaluation)
จากภาพประกอบ การประเมิน (Curriculum Evaluation) เป็ นการประเมินทั้งตัวหลักสู ตรและ
ผลการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตร เป็ นการประเมินผลคุณภาพของหลักสู ตรและผลการเรี ยนรู้ การจัดการเรี ยน
การสอนจะทาให้นกั เรี ยนได้ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ในสังคม ในการปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสู ตรเรื่ อง
“การประเมิ นหลักสู ตร” มี แนวปฏิ บตั ิดงั นี้ ศึกษาแนวคิดการประเมินหลักสู ตรและเลื อกใช้ตามความ
ต้อ งการในเบื้ อ งต้น ควรเลื อ ก การประเมิ น ตามจุ ด ประสงค์ (Goal-based) และประเมิ น หลัก สู ต รทั้ง
หลักสู ตรก่อนนาหลักสู ตรไปใช้ การประเมินความก้าวหน้า (Formative assessment) และการประเมินสรุ ป
รวม (Summative assessment) การเลือกรู ปแบบการประเมินหลักสู ตรตามความสนใจ คือ แนวคิดการประเมิน
เพื่อพัฒนา ของแกลทธอร์ น แนวคิ ดการประเมินผล แนวคิดการประเมิ นเพื่อการตัดสิ นใจของ Daniel L.
Stufflebeam แนวคิดการประเมินความสอดคล้องของ Robert E. Stake เป็ นต้น
สุ ดท้ายฝึ กปฏิบตั ิ การประเมินการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตร เครื่ องมือวัดผลการเรี ยนรู้ อาทิ แบบทดสอบ
ความรู้ตามสภาพจริ ง แบบทดสอบวัดความสามารถตามสภาพจริ ง แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรี ยนรู้
การประเมินการเรี ยนรู ้โดยใช้แฟ้ มสะสมงาน การกาหนดเกณฑ์การประเมินการเรี ยนรู้โดยใช้ The SOLO
Taxonomy
ปฏิบตั ิการการประเมินหลักสู ตร มีกิจกรรมการปฏิบตั ิ สรุ ปได้ ดังนี้
1. การทาความกระจ่างในความรู้ เป็ นการปฏิบตั ิภาระงาน (Task) 1 ผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรศึกษา
สาระสาคัญของความรู้ในประเด็นการออกแบบหลักสู ตร จากหนังสื อ วิชาการพัฒนาหลักสู ตร เรื่ องการ
ประเมินหลักสู ตร หรื อศึกษาจากเอกสาร ตารา หรื อสื่ ออีเล็คทรอนิกส์อื่นๆ ในเรื่ องเดียวกัน
2. การเลื อ กรั บ และการท าความเข้า ใจสารสนเทศใหม่ ผู้พ ัฒ นาหลัก สู ต ร ปฏิ บ ัติ ก าร
ตรวจสอบทบทวนความรู้ (Test – Unit) 1 นาความรู้ที่ได้รวบรวมจากหนังสื อ วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
เรื่ องการประเมินหลักสู ตร และแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาประมวลเป็ นสารสนเทศในการออกแบบหลักสู ตร
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ของตนเอง โดยจัดทาเป็ นเอกสารสรุ ป หรื อการนาเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ เพาเวอร์ พอ๊ ยท์
หรื อหนังสื ออีเล็กทรอนิกส์ (e-book)
3. ตรวจสอบทบทวนและ ใช้ค วามรู้ ใ หม่ ผูพ้ ฒ
ั นาหลัก สู ตร ศึ ก ษาแนวคิ ดการประเมิ น
หลักสู ตรและเลือกใช้ตามความต้องการ อาทิ แนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนา ของแกลทธอร์ น แนวคิดการ
ประเมินเพื่อการตัดสิ นใจของ Daniel L. Stufflebeam แนวคิดการประเมินความสอดคล้องของ Robert E. Stake
เป็ นต้น ทั้งนี้ในการประเมินหลักสู ตรมีส่วนสาคัญคือ การประเมินการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตร เครื่ องมือวัดผลการ
เรี ยนรู้ อาทิ แบบทดสอบความรู้ตามสภาพจริ ง แบบทดสอบวัดความสามารถตามสภาพจริ ง แบบสังเกต
พฤติกรรมในการเรี ยนรู ้ การประเมินการเรี ยนรู้โดยใช้แฟ้ มสะสมงาน การกาหนดเกณฑ์การประเมินการ
เรี ยนรู้โดยใช้ The SOLO Taxonomy เป็ นต้น ในขั้นตอนนี้ เป็ นการเขียน แผนการประเมิน (Evaluation
Plan)หลักสู ตร การปฏิ บตั ิกิจกรรมดังกล่าว อาจเขียนสรุ ป ลงในตาราง ตัวอย่างแบบบันทึก การประเมิน
หลักสู ตร
ตารางตัวอย่ างแบบบันทึกการประเมินหลักสู ตร
กระบวนการพัฒนา
1) การทาความกระจ่ าง
หลักสู ตร /ความรู้ -ทักษะ- ในความรู้
ความสามารถ
4 การประเมินหลักสู ตร ภาระงาน 4 (Task – 4)
(.Curriculum Evaluation)

2) การเลือกรับและการ
ทาความเข้ าใจ
สารสนเทศใหม่
การนาเสนอและประเมิน
ตนเอง 4 (PresentationTest-Unit 4)

3) ตรวจสอบทบทวน
และ ใช้ ความรู้ใหม่
แผนการประเมิน
(Evaluation Plan)

ขั้นการนาเข้ าสู่ บทเรียน
ใช้คาถามเพื่อนาเข้าสู่ บทเรี ยน
ขั้นสอน
(แนวคิด ทฤษฎี RBL)
1. การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น – Need Analysis มี 2 กิจกรรมหลัก (แนวคิด ทฤษฎี
Biggs – Presage)คือ
1.1 การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายการเรี ยนรู้ : การประเมินหลักสู ตร
1.2 การวางแผนการเรี ยนรู้
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2. การปฏิบตั ิการเพื่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษา(การเรี ยนรู้ของมนุษย์ – Praxis) มี 2 กิจกรรม
หลัก(แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Process การเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน Authentic Learning) คือ
2.1 การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ – ปฏิ บตั ิภาระงาน/กิ จกรรมตามที่วางแผนการเรี ยนรู้
(อาจให้ นักศึกษาจัดกลุ่มเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือกัน ศึกษาจากฐานข้อมูลความรู้/หนังสื อที่จดั เตรี ยมไว้ หรื อ
ระบุภาระงานในการสื บค้นจากเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต เป็ นต้น)
2.2 การสรุ ปและวิพากษ์ความรู้
3. การตรวจสอบทบทวนความเข้าใจการเรี ยนรู้ Understanding Learning Review มี 2
กิจกรรมหลัก (แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Product-SOLO Taxonomy)
3.1 การประเมินการเรี ยนรู้ชิ้นงานที่สร้างสรรค์ตามระดับคุณภาพตามความเข้าใจ
ขั้นสรุ ป
การร่ ว มกัน สรุ ป ประเด็ น ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งสรรค์ / พัฒ นาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา/
หลักสู ตรตามความสนใจ
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการนาเสนอ (PowerPoint Presentation หรื อ E-book)
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาหลักสู ตร
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา
2. ตรวจผลงานจากกิจกรรม

ภาคผนวก จ
คู่มือการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
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คู่มือการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
คานา
คู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรั บ
นักศึกษาวิชาชี พครู ฉบับนี้ เป็ นเอกสารที่อธิ บายรายละเอียดของรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ จดั ทาขึ้น
เพื่ อ ให้ ผู ้ที่ ต้ อ งการน ารู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ ไปใช้ เ ข้า ใจในหลัก การ วัต ถุ ป ระสงค์ และ
องค์ประกอบต่างๆ ของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ตลอดจนได้ทราบถึงสิ่ งที่ตอ้ งศึกษา และจัดเตรี ยม
เพื่อให้การใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐานนี้ บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรู ปแบบ
ผูท้ ี่ตอ้ งการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนนี้ไปใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนให้เข้าใจ
ชัดเจนก่อน คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยสาระสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการเรี ยนการสอน
2. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
3. องค์ประกอบของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน
3.1 หลักการ
3.2 วัตถุประสงค์
3.3 การวิจยั กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
3.4 การวัดและประเมินผล
4. ตัวอย่างหน่วย และแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน
5. ตัวอย่างเครื่ องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
แนวทางในการนารู ป แบบการเรี ยนการสอน โดยใช้ วิจัยเป็ นฐาน วิช าการพัฒ นาหลัก สู ตร สาหรั บ
นักศึกษาวิชาชี พครู ไปใช้
การนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพไปใช้ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดกับผูเ้ รี ยน
เป็ นสิ่ งสาคัญ ดังนั้นก่ อนที่ จะนารู ปแบบการเรี ยนการสอนไปใช้ จึงต้องทราบข้อควรปฏิ บตั ิ และ
แนวทางในการดาเนินการสอนก่อนการใช้รูปแบบ ดังต่อไปนี้
ข้ อควรปฏิบัติก่อนการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
ข้อควรปฏิบตั ิก่อนการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐานเพื่อเตรี ยมการที่มี
ประสิ ทธิภาพ สรุ ปได้
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ศึกษาคู่มือการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน
1. ศึกษาแนวทางในการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐานไปใช้
2. ศึกษาความเป็ นมาและความสาคัญของการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั
เป็ นฐาน แนวคิดพื้นฐาน และทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนารู ปแบบ องค์ประกอบของรู ปแบบ
3. ศึกษาตัวอย่างหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
จัดเตรียมสิ่ งทีจ่ าเป็ นในการสอน
1. ศึกษาหน่วยและแผนการจัดการเรี ยนการสอน
2. จัดเตรี ยมสื่ อการสอนที่เสนอไว้ในแผนการจัดการเรี ยนการสอนให้เพียงพอกับจานวนนักเรี ยน
ศึกษาและจัดเตรี ยมเครื่ องมือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่ใช้ในระหว่าง และหลังการใช้รูปแบบการ
เรี ยนการสอน มีรายละเอียดของข้อควรปฏิบตั ิ ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน โดยมีการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1.1.1 ศึกษาแนวทางในการนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐานไปใช้
เพื่อความเข้าใจและปฏิบตั ิได้เป็ นแนวทางเดียวกัน
1.1.2 ศึกษาความเป็ นมาและความสาคัญของรู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั
เป็ นฐาน แนวคิ ด พื้ น ฐาน และทฤษฎี ที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นารู ป แบบ องค์ป ระกอบของรู ป แบบ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ การวิจยั กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ไปใช้ให้ประสบผลสาเร็ จ ทาให้เห็ นภาพความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ รวมทั้งมี
ความเข้าใจในคาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในรู ปแบบการเรี ยนการสอน
1.1.3 ศึกษาหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ องวิชาการพัฒนาหลักสู ตร
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วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
การเรียนรู้ แบบสร้ างองค์ ความรู้ ด้วยตนเอง
ขั้นตอนแบบจาลอง
การทาความกระจ่ าง การเลือกรับและทาความเข้ าใจ การตรวจสอบทบทวนและใช้ ความรู้
NPU Model
ชัด ในความรู้
สารสนเทศใหม่
ใหม่
1. การวางแผน
ภาระงาน 1
การนาเสนอและประเมินตนเอง 1 วิสยั ทัศน์ของหลักสูตร
หลักสูตร
(Task – 1)
(Presentation-Test – Unit 1)
(Curriculum Vision)
(Curriculum
สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
Planning)
2. การออกแบบ
ภาระงาน 2
การนาเสนอและประเมินตนเอง 2 พันธกิจของหลักสูตร
หลักสูตร
(Task – 2)
(Presentation-Test – Unit 2)
(Curriculum Mission - Aim)
(Curriculum
สามารถจัดทาหลักสูตร
Design)
3. การจัดหลักสูตร
ภาระงาน 3
การนาเสนอและประเมินตนเอง 3 แผนการจัด-โครงสร้างหลักสูตร
(Curriculum
(Task – 3)
(Presentation-Test – Unit 3)
(Lesson Organize –Unit Plan )
Organization)
สามารถปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร
ได้อย่างหลากหลาย
4. การประเมิน
ภาระงาน 4
การนาเสนอและประเมินตนเอง 4 แผนการประเมิน
หลักสูตร
(Task – 4)
(Presentation-Test – Unit 4)
(Evaluation Plan)
(Curriculum
สามารถประเมินหลักสูตรได้ท้ งั ก่อน
Evaluation)
และหลังการใช้หลักสู ตร

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีขอ้ เสนอแนะสาหรับอาจารย์และนักศึกษา ดังนี้
N(Needs Analysis)
อาจารย์ : วางแผนการสอนโดยคานึงถึง บริ บทของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
นักศึกษา : วิเคราะห์ความต้องการในการเรี ยนรู้และวางแผนการเรี ยนรู้ของตนเอง
P(Praxis)
อาจารย์ : Mentoring –กากับติดตามกระบวนการภาระงานที่มีความลุ่มลึก/มีเพียงผิวเผิน
นักศึกษา : พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ (แสวงหาและใช้แหล่งการเรี ยนรู้การใช้วธิ ีการต่างๆในการ
เรี ยนรู้การตรวจสอบความรู้(ด้วยตนเอง))และสรุ ปความรู้
U(Understanding)
อาจารย์ : Coaching – สอนแนะจากผลการปฏิบตั ิพฒั นาหลักสู ตร
นักศึกษา : ประเมินผลเพื่อปรับปรุ งและนาผลไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้
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1. ความเป็ นมาและความสาคัญของการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
กระบวนทัศน์ใหม่ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพใน
การใช้ อ งค์ ค วามรู้ เ พื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาและพัฒ นาการปฏิ บ ัติ ง านในวิ ช าชี พ ได้อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
สถาบันอุ ดมศึ กษาได้กาหนดวิสัยทัศน์และเป้ าหมายในการจัดการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนา
ดังกล่าว กรอบแนวคิดในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจัดการเรี ยนการสอนที่สาคัญ คือ การมุ่งสู่
มหาวิ ท ยาลัย แห่ ง การวิ จยั โดยก าหนดแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาสรุ ป ได้ดัง นี้
(คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2549) 1) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการสร้ างความแข็งแกร่ งในการวิจยั
2) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นความเป็ นเลิศด้านการเรี ยนการสอน 3)กระตุน้ และพัฒนาความสามารถการมี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมทางวิชาการของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 4) ขยาย
โอกาสการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประชากรให้มากขึ้น 5) แสวงหาและพัฒนาโอกาสการสร้าง
ความร่ วมมือทางวิชาการ 6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อและสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษาเป็ นหลัก 7) เพิ่มบทบาทในระดับนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาให้มากขึ้น
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้การวิจยั เป็ นฐาน (Research Based Learning: RBL) เป็ นการ
ได้มาซึ่ งความรู ้ ที่ทาให้เกิ ดองค์ความรู้ใหม่ในแต่ละสาขาและกระบวนการวิจยั ยังทาให้มีการวางแผน
เตรี ยมการดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบจนค้นพบความจริ ง สร้างความรู้ใหม่ที่ถูกต้องและเป็ นประโยชน์
นอกจากนี้การวิจยั ได้พฒั นาคุณลักษณะให้ผวู้ ิจยั ต้องการคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์ การวิจยั เป็ น
เครื่ องมื อในการสร้ างพลัง ผูท้ ี่ สามารถรู้ จกั ตนเอง และสามารถจัดการกับตนเองและสิ่ งแวดล้อมได้
ถูกต้อง การวิจยั เป็ นกระบวนการที่ผวู ้ ิจยั ต้องคิด กระทา และสื่ อสารอย่างมีระบบ โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน
ผูว้ ิจยั สามารถยืนหยัดด้วยตนเองอย่างอิสระ ซึ่ งวิธีวิจยั จะปลูกฝังให้ผูว้ ิจยั รู้จกั คิดกล้าตัดสิ นใจอย่างมี
เหตุผลจากข้อมูลที่มีอยูอ่ ย่างเพียงพอและจากการพิสูจน์อย่างมีหลักการ ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้การวิจยั เป็ นฐานจึงเป็ นการจัดให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ศึกษาวิจยั ในการ
ดาเนิ นการแสวงหาความรู ้ให้หรื อคาตอบที่เชื่ อถือได้ เพื่อเป็ นแนวทางหนึ่ งในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิ ด
ทักษะการแสวงหาความรู ้และพื้นฐานในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ มีแนวทางจัดการเรี ยนรู้ 4 แนวทาง คือ ครู
ใช้ผลการวิจยั ในการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนใช้ผลการวิจยั ในการเรี ยนการสอน ครู ใช้กระบวนการวิจยั ใน
การเรี ยนการสอน และผูเ้ รี ยนใช้กระบวนการวิจยั ในการเรี ยนการสอน (ทิศนา แขมมณี . 2548 : 3-6)
สานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับอนุมตั ิให้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชี พ สาระสาคัญของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชี พ ซึ่ งกาหนดให้มี
คุ ณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่าหรื อคุ ณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้
ดังต่อไปนี้ 1) ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู 2) การพัฒนาหลักสู ตร 3) การออกแบบและการจัดการ
เรี ยนรู้ 4) จิตวิทยาสาหรับครู 5) การวัดและประเมินผลการศึกษา 6) การบริ หารจัดการในห้องเรี ยน 7)
การวิจยั ทางการศึกษา 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา และ 9) ความเป็ นครู มือ
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อาชีพ จากมาตรฐานวิชาชี พดังกล่าวนี้ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็ น
สถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิ ต
เพื่อให้ได้บณ
ั ฑิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้และสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุ
สภา โดยกาหนดให้รายวิชา 30111702 การพัฒนาหลักสู ตร เป็ นรายวิชาบังคับซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาชีพครู
ตามหลัก สู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต (หลัก สู ต ร 5 ปี ) คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
นครพนม (คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, 2550) ที่นกั ศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชาต้องเรี ยนเพราะเป็ นวิชาบังคับ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พครู
กล่ า วว่า มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลัก สู ตร สาระความรู้ เนื้ อหาประกอบด้วย 8 ข้อดัง นี้ 1)ปรั ชญา
แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 2) ประวัติความเป็ นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย 3)วิสัยทัศน์และ
แผนพัฒนาการศึกษาไทย 4) ทฤษฎีหลักสู ตร 5) การพัฒนาหลักสู ตร 6) มาตรฐานและมาตรฐานช่วง
ชั้นของหลัก สู ต ร 7) การพัฒนาหลัก สู ต รสถานศึ ก ษา 8) ปั ญหาและแนวโน้ม การพัฒนาหลัก สู ต ร
สมรรถนะ 4 ข้อ ดังนี้ 1. สามารถวิเคราะห์หลักสู ตร 2.สามารถปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรได้อย่าง
หลากหลาย 3. สามารถประเมิ น หลัก สู ต รได้ท้ งั ก่ อ นและหลัง การใช้ห ลัก สู ต ร 4. สามารถจัด ท า
หลักสู ตร
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร การเรี ยนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสท์ และงานวิจยั แล้วนาเสนอนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร และกิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสท์ การทาความกระจ่างชัดในความรู้ การเลือกรับและ
ทาความเข้าใจสารสนเทศใหม่ และการตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู้ใหม่ ตามแบบจาลอง Biggs
3’PModel ตัวแปรก่ อนเรี ยน (Presage) วิเคราะห์ จุดมุ่งหมายในการเรี ยนรู้และการวางแผนการเรี ยนรู้
กระบวนการ (Process) การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้และการสรุ ปวิพากษ์ความรู้ ผลผลิต (Product) การ
ประเมินการเรี ยนรู้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 Fact Finding / Need Assessment 1.1
วิเคราะห์จุดหมายในการเรี ยนรู้ นักศึกษาวิเคราะห์หลักการจัดการศึกษา ทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่
21 และจุดหมายของการศึกษาในระดับสากล (World class Education) เพื่อกาหนดจุดหมายในการ
เรี ยนรู้ วิชา “การพัฒนาหลักสู ตร” และนาไปกาหนดจุดหมายของหลักสู ตรที่นกั ศึกษาจะต้องพัฒนาขึ้น
1.2 การวางแผนการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนวางแผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 1) กาหนดกลยุทธการพัฒนาตนเอง จาก
การศึกษาเอกสาร หนังสื อ หลักฐานร่ องรอย หรื อการสื บค้นในระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต หรื อปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” 2) จัดทาปฏิทินและเครื่ องมือในการ
กากับติดตาม เพื่อการประเมินตนเอง ในการพัฒนาหลักสู ตร ขั้นที่ 2 Idea Finding /Praxis 2.1 การพัฒนา
ทักษะการเรี ยนรู ้ นักศึกษาศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยการแสวงหาและใช้แหล่งการเรี ยนรู้ ทั้งในรู ปแบบการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมื อ และการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน การใช้วิธี ก ารต่ า งๆ ในการเรี ย นรู้ และการตรวจสอบความรู้
“กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” 2.1.1 การแสวงหาและใช้แหล่งการเรี ยนรู้ 2.1.2 การใช้วิธีการต่างๆ ใน
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การเรี ยนรู้ 2.1.3 การตรวจสอบความรู้นกั ศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้ทากิจกรรมการปฏิบตั ิ การใช้
คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดของนักศึกษา เปิ ดการอภิปรายให้กว้างขวาง
เสนอหลักฐานร่ องรอยของความคิดของนักพัฒนาหลักสู ตร เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้อภิปรายกับกลุ่ม
เพื่อน ภายใต้บรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่สนับสนุนซึ่ งกันและกัน 2.2 การสรุ ปความรู้ และการวิพากษ์ความรู้
ผูส้ อนส่ งเสริ มให้นักศึกษาได้อธิ บายแนวคิด “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” โดยใช้ภาษาของตนเอง
สอบถามถึงหลักฐานและความชัดเจนในการอธิ บายของนักศึกษา ที่ใช้ความรู้เดิมหรื อประสบการณ์ที่มี
มาก่อนของผูเ้ รี ยนเป็ นพื้นฐานในการอธิ บาย ในส่ วนการวิพากษ์ความรู้ผูส้ อนกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนขยาย
ความรู้ ความเข้า ใจใน “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” ของนัก ศึก ษาโดยผ่านประสบการณ์ ใหม่ ๆ
ผู ้ เ รี ยนจะได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ น าความรู้ ป รั บ ใช้ กั บ ประสบการณ์ ใ นชี วิ ต จริ ง โดยผ่ า น
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร นักศึกษานาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์โดยการพัฒนาหลักสู ตรเพิ่มขึ้น
3. Solution Finding /Understanding การประเมินความเข้าใจในการเรี ยนรู้ – การประเมินความรู้
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาประเมินความรู ้ และความสามารถของตนเอง ประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยน
และประเมินการบรรลุ จุดหมายการศึ กษา โดยใช้ก ระบวนการวิจยั มาบูรณาการกับแบบจาลองการ
ขับเคลื่อนผลการเรี ยนรู้ (Outcome Driven Model) และการวัดผลประเมินผลตามหลักสู ตร (Curriculum
based Assessment)
2. แนวคิดพืน้ ฐานในการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
2.1 แนวคิดการเรียนการสอนตามกรอบทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ท์
การเรี ยนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง (Constructivist Methods ) มีพ้ืนฐานแนวคิด
ที่วา่ ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุด ก็ต่อเมื่อได้สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู้แบบสร้างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเอง จะให้โอกาสผูเ้ รี ยนในการสร้างองค์ความรู้จากความรู้ที่มาก่อน เพื่อนาไปสู่ การสร้าง
องค์ค วามรู ้ ใ หม่ และความเข้า ใจจากประสบการณ์ จริ ง การเรี ย นรู้ จากวิธี ก ารนี้ ผูเ้ รี ย นจะได้รับ การ
ส่ งเสริ มให้สารวจถึงความเป็ นไปได้ คิดวิธีแก้ปัญหา ทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ การร่ วมมือกับผูอ้ ื่น การคิด
ทบทวนปั ญหา และท้ายที่สุดคือเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่ตนเองคิดค้นขึ้น การเรี ยนรู้แบบสร้างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเอง เชื่อว่า ความรู ้น้ นั เป็ นเรื่ องเฉพาะของแต่ละคนและสิ่ งแวดล้อม
การเรี ยนรู ้ แบบสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเองใช้กบั ประเด็นที่ซับซ้อน หรื อ คาถามที่ใช้หลัก
เหตุผลต่อเนื่องกัน หรื อเมื่อต้องการพัฒนาความคิดระดับสู ง
การเรี ยนรู ้แบบสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง มีแนวคิด ดังนี้
1. ความรู ้ไม่สามารถถ่ายโอนจากบุคคลหนึ่งไปยังผูอ้ ื่นได้โดยตรง
2. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รับ
3. แต่ละคนต่างมีองค์ความรู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
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4. ความรู ้ส่วนบุคคลจะได้รับการยืนยันความถูกต้องผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการ
ประยุกต์ใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของผูเ้ รี ยนเอง
การเรี ยนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเองแบ่งออกเป็ น 3 ขั้น ได้แก่
1. การทาความรู ้ที่มีอยูใ่ ห้กระจ่างแจ้ง
2. การระบุ การได้รับและการเข้าใจข้อมูลใหม่
3. การยืนยันความถูกต้องและการใช้ขอ้ มูลใหม่
ขั้นตอนที่ 1 การทาความกระจ่ างชัด ในความรู้
เด็กและผูใ้ หญ่ต่างมีความคิดดั้งเดิมและมีความจาเป็ นที่จะต้องเลือกหรื อปรับเปลี่ยน
มโนทัศน์ (แนวคิด) ดังกล่าว ความคิดของเด็ก (ผูเ้ รี ยน) นั้นท้าทายความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง ชักชวน
ให้เด็ก (ผูเ้ รี ยน) ละทิ้งหรื อเปลี่ยนแนวคิดและยอมรับความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง
กลยุทธ์ สาหรับขั้นตอนที่ 1
สัมภาษณ์หรื ออภิปรายกลุ่ม
แบ่งกลุ่มข้อมูลหรื อจาแนกข้อมูล
แบ่งกลุ่มข้อมูล - เรี ยงลาดับข้อมูลตามลักษณะบางประการ (เช่น มวล)
จาแนกข้อมูล – จัดกลุ่มวัตถุโดยใช้ลกั ษะทางคุณภาพหรื อปริ มาณ (สี รู ปร่ าง
ขนาด)
แผนที่ความคิดหรื อแผนผังมโนทัศน์ - ระดมสมองที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลัก
เหตุการณ์ที่ขดั แย้ง – เหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผล
ขั้นตอนที่ 2 การเลือกรับและทาความเข้ าใจสารสนเทศใหม่
การวางแผนแบบร่ วมมือกัน :
การวางแผนเครื่ องมือที่สร้างแรงจูงใจที่เข้มแข็ง
ผูเ้ รี ยนได้รับข้อมูลว่าจะต้องเรี ยนรู้อะไรจากหัวข้อบ้าง
อภิปรายเป็ นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่ องที่ตอ้ งเรี ยนรู้
ให้ขอบข่ายสาระสาคัญในเรื่ องที่เรี ยนรู้
กลยุทธ์ สาหรับขั้นตอนที่ 2
นัก จัดการขั้นสู ง (advance organizers) – ข้อมูลใหม่เชื่อมโยงเข้ากับความรู้เก่าที่มีอยู่
แล้วได้อย่างไร
การรู้คิด (meta-cognition) – ผูเ้ รี ยนกากับติดตามการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนเป็ น
ผูน้ าในการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
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เทคนิควิทยาศาสตร์ (techno-sciencing) – ใช้กิจกรรมเป็ นฐานประกอบคาอธิ บาย –
ตัดสิ นใจด้วยตนเอง – ปรัชญาส่ วนบุคคล การใช้ความคิดอุปมาอุปมัย– ใช้แนวคิดที่คุน้ เคยนาแนวคิด
แบบอุปมาอุปมัยมาใช้
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบทบทวนและใช้ ความรู้ใหม่
ผูเ้ รี ยนได้รับข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้
ความรู ้ใหม่ที่สร้างขึ้นของคนส่ วนใหญ่สร้างขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ความรู ้ถูกทาให้กระจ่างและยืนยันความถูกต้องเมื่อผูเ้ รี ยนนาความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์
ความรู ้ได้รับจะถูกปรับแต่งตามข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับ
กลยุทธ์ สาหรับขั้นตอนที่ 3
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สร้างและออกใช้โมเดล ช่วยในการสร้างความเข้าใจ และยัง
สาธิตมโนทัศน์ของความเข้าใจ หลักการ และกระบวนการที่เป็ นเลิศเทคนิคที่ใช้ในการแสวงหาความรู้
และการยืนยันความถูกต้องของความรู้
การทดลอง/ การออกแบบและเทคโนโลยี ใช้สืบเสาะหาความรู้เป็ นฐาน
วิธีการแบบบูรณาการ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อคาถามกับแนวคิดอื่นๆ
สาขาวิชา (แนวคิดหลัก) การประยุกต์ใช้กบั ชีวติ จริ งช่วยเพิม่ ความเชื่อมโยง
สอดคล้อง
2.2 การเรี ยนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ด้ วยแบบจาลอง John Biggs’ 3-P model
บิ๊กส์ (Biggs.2003) ได้เสนอแนวคิดแบบจาลอง 3P ประกอบด้วย Presage-Process-Product
เป็ นปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่างกระบวนการการสอนและกระบวนการเรี ย นรู้ โดยขั้น Presage หมายถึ ง
กระบวนการทางการศึ กษาที่ ผูเ้ รี ยนแต่ล ะคนเรี ยนรู้ ด้วยความสัมพันธ์ของความรู้ เดิ ม ความสามารถ
ความชอบในวิธีการเรี ยนรู ้ คุณค่า ความคาดหวัง และสมรรถภาพในการสอน ในขั้น Presage เป็ นการ
เรี ยนการสอนโดยทัว่ ๆไป เป็ น การประยุกต์การเรี ยนรู้ในการทาหน้าที่ของสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ โดย
ผูเ้ รี ย นในระดับ อุ ด มศึ ก ษาด้ว ยความคาดหวัง ในความและพฤติ ก รรมในการพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพอัน
เนื่ องมาจากประสบการณ์ การศึกษา ในขั้น Process เป็ นการปฏิบตั ิภาระงาน ภายใต้ การรับรู้ในบริ บท
ของการสอน แรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ และการไขว่คว้า รวมถึง การตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิโดยไม่ชกั ช้า
ทั้งหลายทั้งปวงเป็ นการเรี ยนรู ้ตามภาระงาน ในขั้น Product ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ที่เป็ นทั้งความคิดในระดับต่า
และระดับสู ง
เมเยอร์ และคณะ (Meyers and Other. (2002) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมการ
เรี ยนรู ้เพื่อสร้างเสริ มผลการเรี ยนรู ้ที่ลุ่มลึก ผลการศึกษาสรุ ปได้วา่ การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู้ตาม
สภาพจริ ง ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 เพื่อช่วยให้ผเู้ รี ยนมีคุณภาพการเรี ยนรู้สูงขึ้น โดยกาหนดขอบข่ายใน
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การสนับสนุ นการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนด้วย Web Based Learning, การบรรยาย, ฝึ กปฏิบตั ิ, paper-based
resource อาทิ เอกสารแนวทางการศึกษาและคู่มือปฏิบตั ิงาน) การเรี ยนรู้จากห้องเรี ยนเสมือนจริ ง และที่
ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ชุ ด ของภาระงานการประเมิ น ที่ พ ัฒ นาความเข้า ใจเชิ ง คิ ด วิ จ ารณญาณ(critical
understanding) ในพื้นฐานกระบวนการของระบบงานที่ ศึก ษา งานของเมเยอร์ และคณะได้พฒั นา
กลยุทธ์การสอนและการเรี ยนรู้ โดยใช้หลักการออกแบบหลักสู ตร 3 ประเด็น ดังนี้ 1) การพัฒนา
สิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ที่เป็ นที่สนใจและผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม การเรี ยนรู้(develop an interesting
and engaging learning environment) 2) กาหนดภาระงานในการประเมินที่สะท้อนภาพการคิดวิจารณญาณ
ของผูเ้ รี ยน (set assessment tasks which oblige students to think critically) และ 3) กาหนดภาระงานการ
ประเมิ นที่ เป็ นโลกแห่ ง ความเป็ นจริ งที่ สัม พันธ์ กนั และผลสะสมเป็ นผลสื บ เนื่ องกัน (set realistic
assessment task which are interlinked and cumulative in effect)
เมเยอร์ และนัลที (Meyers and McNulty. 2009 : 566) เสนอแนวคิดการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนตามสภาพจริ ง เพื่อช่ วยให้คุณภาพของผลการเรี ยนรู้ สูงสุ ด ในการพัฒนารายวิชาต่าง ๆ ช่ วยให้
ผูเ้ รี ย นได้เ รี ย นรู้ จ ากวัส ดุ ใ นการเรี ย นรู้ ภาระงานและประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ โดยอาศัย หลัก การ
ออกแบบหลักสู ตร 5 ประการ คือ 1) โลกแห่ งความเป็ นจริ งและเรื่ องที่เกี่ยวข้อง 2) โครงสร้าง การ
จัดลาดับและความสัมพันธ์ภายใน 3) ความต้องการของผูเ้ รี ยนในการใช้และมีส่วนร่ วมในความก้าวหน้า
ของการพัฒนาความคิดระดับสู ง 4) การปรับเปลี่ยนในแต่ละขั้นตอนและผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง และ
5) การให้ความท้าทายในการเรี ยนรู้ ความสนใจและแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ สอดคล้องกับแบบจาลอง
3P ของ Biggs (Biggs’s 3 Presage-Process-Product) แบบจาลองนี้ แสดงการสร้างความเข้าใจให้กบั
ผูเ้ รี ยน แบบจาลองแสดงถึ งปฏิ สัมพันธ์ระหว่างการสอนของผูส้ อนและกระบวนการ การเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยน ในขั้น Presage เป็ นการเรี ยนการสอนโดยทัว่ ๆ ไป เป็ นการประยุกต์การเรี ยนรู้ในการทาหน้าที่
ของสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษาด้วยความคาดหวังในความและพฤติกรรมใน
การพัฒนาบุคลิ กภาพอันเนื่ องมาจากประสบการณ์ การศึกษา ในขั้น Process เป็ นการปฏิบตั ิภาระงาน
ภายใต้การรับรู ้ในบริ บทของการสอน แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ และการไขว่คว้า รวมถึงการตัดสิ นใจใน
การปฏิบตั ิโดยไม่ชกั ช้า ทั้งหลายทั้งปวงเป็ นการเรี ยนรู้ตามภาระงาน ในขั้น Product ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู้ที่เป็ น
ทั้ง ความคิ ดในระดับ ต่ า และระดับ สู ง แบบจาลอง 3P ของ Biggs แสดงความสัม พันธ์ ดัง ภาพ
ประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 รู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอน 3P ของ Biggs
ปรับจาก Biggs, J. B. (1989 : 7- 25)
บิ๊กส์ (Biggs : 2003) กล่าวถึงรู ปแบบการออกแบบการเรี ยนการสอน 3P เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
นักเรี ยนให้มีผลลัพธ์การเรี ยนรู้สูงสุ ด นักวิชาการจะต้องพัฒนารู ปแบบหลักสู ตรที่พฒั นานักเรี ยน ด้วย
การเรี ยนการสอนและสื่ อประกอบการเรี ยนงานภาระงานและประสบการณ์ซ่ ึ งมีหลักดังนี้
1. เป็ นจริ ง,สอดคล้องกับโลกที่เป็ นจริ งของนักเรี ยน
2. เป็ นการสรรค์สร้าง,มีการเชื่อมโยงขั้นตอนภายในการพัฒนา
3. นักเรี ยนต้องการใช้และยึดหลักพัฒนาองค์ความรู้ข้ นั สู ง
4. มีความสอดคล้องในขั้นตอนต่างๆและผลลัพธ์การเรี ยนรู้และมีความท้าทายน่าสนใจ
และจูงใจผูเ้ รี ยน
ผลกระทบของการพัฒนาตามหลักการยึดระบบการเรี ยนรู้ซ่ ึ งต้องการพัฒนานักเรี ยนเกิดการ
เรี ย นรู ้ ที่ ลุ่ ม ลึ ก เพื่ อที่ จะประเมิ นหลัก สู ตรให้ตรงกับ ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ต้องการก่ อ นการดาเนิ นการ
(Biggs, 2003, p. 6) วิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นของหลักการของบริ บทการเรี ยนการสอนตามหลัก
“การเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพและชาญฉลาดไม่ใช่ เพียงเพื่อสอนตามกฏและหลัก ต้องปรับหลักการ
เหล่ า นั้นให้เหมาะกับบุ คลิ กภาพและจุ ดแข็ง และบริ บ ทการจัดการเรี ย นการสอนของคุ ณ ” ในการ
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ออกแบบหลัก สู ตรจะต้องมองถึ ง สิ่ ง แวดล้อมการเรี ย นรู้ และล าดับ ขั้นในการพัฒนาการเรี ย นรู้ ของ
นักเรี ยนในหลักสู ตร
2.2 กลยุ ทธ์ เพื่อความส าเร็ จ ในการเชื่ อมโยงหลัก สู ต รกับการเรี ยนการสอนที่ใ ช้ การวิจั ย
เป็ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 14 –15 ) ได้สรุ ปแนวคิดในการวิจยั ควบคู่ไปกับกระบวนการ
เรี ยนรู ้ไว้ดงั นี้
1. การวิจยั ในกระบวนการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนทาวิจยั โดยใช้กระบวนการวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการเรี ยนรู ้ ซึ่ งกระบวนการวิจยั จะช่ วยให้ผเู้ รี ยนได้ฝึกการคิด การวางแผน ฝึ กการดาเนิ นงานและ
ฝึ กหาเหตุผล โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการเพื่อให้ประสบการณ์การเรี ยนรู้จากสถานการณ์
จริ งหรื อที่เรี ยกว่าโลกแห่งความเป็ นจริ ง
2. การวิจยั พัฒนาการเรี ย นรู้ ผูส้ อนใช้ก ารวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ย นการสอน ด้วย
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนรู ้ วางแผนแก้ไขปั ญหาการเรี ยนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ที่อาศัยระเบียบวิธีการทางสถิติหรื อวิธีการเชิงคุณภาพ ผูส้ อนอาจวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาที่นาไปสู่ คุณภาพการเรี ยนรู้ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนรู้ ออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมที่ ใ ช้ใ นการเรี ย นรู ้ ทดสอบคุ ณภาพนวัตกรรมการเรี ย นรู้ เก็ บ รวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมนั้นๆ ผูส้ อนสามารถนากระบวนการวิจยั มาจัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ ด้วยการใช้เทคนิควิธีการที่ช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้จากการวิเคราะห์ปัญหา สร้างทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหา ปฏิบตั ิการตามแนวทางที่เลือกและสรุ ปผลการแก้ไขปั ญหา กระบวนการวิจยั ดังกล่าวนี้
ช่วยการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ เป็ นต้น
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้การวิจยั เป็ นฐาน มีข้ นั ตอนสรุ ปได้ดงั นี้
1. วิเคราะห์ความต้องการ/พัฒนาการเรี ยนรู้
2. วางแผนจัดการเรี ยนรู้
3. การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
4. การสรุ ปความรู้
5. ประเมินเพื่อปรับปรุ งและนาผลไปใช้ในการพัฒนา
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จากแผนภาพ องค์ป ระกอบของรู ป แบบการเรี ย นการสอน วิช าการพัฒ นาหลัก สู ต ร
โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการ การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนา
หลัก สู ต ร ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู คื อ การที่ ผูเ้ รี ย นเป็ นผูส้ ร้ า งความรู้ ด้ว ยตนเองอย่า งมี ร ะบบ
โดยอาศัยการแสวงหาความรู้ดว้ ยการวิจยั เป็ นฐาน และผูเ้ รี ยนมีบทบาทสาคัญในการเรี ยนรู้
2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนวิชาการพัฒนาหลักสู ตร
3. รู ปแบบการเรี ยนการสอน NPU แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ น มี 2 กิจกรรมหลัก คือ
1.1 วิเคราะห์จุดหมายในการเรี ยนรู้ นักศึกษาวิเคราะห์หลักการจัดการศึกษา ทักษะการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจุดหมายของการศึกษาในระดับสากล (World class Education) เพื่อกาหนด
จุดหมายในการเรี ยนรู้ วิชา “การพัฒนาหลักสู ตร” และนาไปกาหนดจุดหมายของหลักสู ตรที่นกั ศึกษา
จะต้องพัฒนาขึ้น
1.2 การวางแผนการเรี ยนรู้ นักศึกษาวางแผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง 1) กาหนดกลยุทธ์
การพัฒนาตนเอง จากการศึกษาเอกสาร หนังสื อ หลักฐานร่ องรอย หรื อการสื บค้นในระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตหรื อปฏิ บตั ิกิจกรรมที่ช่วยให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้ “กระบวนการ พัฒนาหลักสู ตร” 2)จัดทา
ปฏิทินและเครื่ องมือในการกากับติดตาม เพื่อการประเมินตนเอง ในการพัฒนาหลักสู ตร
2. การปฏิบตั ิการเพื่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษา (การเรี ยนรู้ของมนุษย์) มี 2 กิจกรรมหลัก คือ
2.1 พัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ นักศึกษาศึกษาเรี ยนรู้ ดว้ ยการแสวงหาและใช้แหล่งการ
เรี ยนรู ้ ทั้งในรู ปแบบการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ และการเรี ยนรู้ร่วมกัน การใช้วิธีการต่างๆ ในการเรี ยนรู้
และการตรวจสอบความรู้ “กระบวนการพัฒนาหลัก สู ต ร” นัก ศึ ก ษาจะได้รั บการสนับสนุ น ให้ท า
กิจกรรมการปฏิบตั ิ การใช้คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความคิดของนักศึกษา เปิ ด
การอภิปรายให้กว้างขวาง เสนอหลักฐานร่ องรอยของความคิดของนักพัฒนาหลักสู ตรเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้อภิปรายกับกลุ่มเพื่อน ภายใต้บรรยากาศการเรี ยนรู้ที่สนับสนุนซึ่ งกันและกัน
2.2 การสรุ ปความรู้ และการวิพากษ์ความรู้ ผูส้ อนส่ งเสริ มให้นักศึกษาได้อธิ บาย
แนวคิด “กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร” โดยใช้ภาษาของตนเอง สอบถามถึงหลักฐานและความชัดเจน
ในการอธิ บ ายของนั ก ศึ ก ษาฟั ง ด้ว ยความเคารพกับ การอธิ บ ายของนัก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ค วามรู้ เ ดิ ม หรื อ
ประสบการณ์ ที่มีมาก่อนของผูเ้ รี ยนเป็ นพื้นฐานในการอธิ บายในส่ วนการวิพากษ์ความรู้ผสู้ อนกระตุน้
ให้ ผู้เ รี ยนขยายความรู้ ความเข้า ใจใน “กระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต ร”ของนั ก ศึ ก ษาโดยผ่ า น
ประสบการณ์ใหม่ๆ ผูเ้ รี ยนจะได้รับการสนับสนุนให้นาความรู้ปรับใช้กบั ประสบการณ์ในชีวติ จริ งโดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาหลักสู ตร นักศึกษานาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์โดยการพัฒนาหลักสู ตรเพิ่มขึ้น
3. การตรวจสอบทบทวนความเข้าใจการเรี ยนรู้ มี 1 กิจกรรมหลัก คือ

212
3.1 การประเมินการเรี ยนรู้ ส่ งเสริ มให้นักศึกษาประเมินความรู้ และความสามารถของ
ตนเอง ประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยน และประเมินการบรรลุจุดหมายการศึกษา การวัดและประเมินผล
เป็ นการวัดและประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษา 2 ด้าน คือ
1. ด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร เป็ นความรู้ที่เกี่ยวข้องตาม
แนวคิดการพัฒนาหลักสู ตรของนักพัฒนาหลักสู ตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
หลักสู ตรของไทเลอร์ (Tyler. 1949) และทฤษฎีหลักสู ตรที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร เป็ นความสามารถด้านการนา
กระบวนการ การพัฒ นาหลัก สู ตรไปพัฒ นาหลัก สู ต รให้ต อบสนองความต้อ งการของ
กลุ่ ม เป้ าหมาย ที่ มุ่ ง พัฒนาความคิ ดสร้ า งสรรค์ ความสามารถในการแข่ ง ขัน ท้า ทาย และการเป็ น
พลเมืองดี
4. การวัดและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผลตามรู ปแบบการเรี ยนการสอน การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้วิจ ัย เป็ นฐาน วิช าการพัฒ นาหลัก สู ต ร ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาวิช าชี พ ครู มี ก ารวัด และประเมิ น
สมรรถนะของผูเ้ รี ยน 3 ด้าน ได้แก่
ความรู้ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบที่มีเนื้ อหาสาระรายวิชา การพัฒนา
หลักสู ตร และมาตรฐานของคุรุสภา เกี่ยวกับสาระความรู้ และ สมรรถนะของครู ในการพัฒนาหลักสู ตร
ความสามารถ หมายถึ ง คะแนนที่ ไ ด้จ ากการประเมิ นภาระงาน ชิ้ น งาน-ผลงาน และ
โครงงานหรื อหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้น เป็ นผลจากการที่นกั ศึกษานาความรู้การพัฒนาหลักสู ตรไปปฏิบตั ิใน
กระบวนการหลักสู ตรประกอบด้วย การวางแผนหลักสู ตร การออกแบบหลักสู ตร การจัดหลักสู ตรและ
การประเมินหลักสู ตร
ความคิดเห็นนักศึกษาวิชาชี พครู หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนความเหมาะสมของรู ปแบบการเรี ยนการสอน ปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละหน่วยการ
เรี ยน และการปฏิบตั ิกิจกรรมการพัฒนาหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้น เป็ นคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามด้าน
กิจกรรม ด้านบรรยากาศ และด้านประโยชน์

คู่มือ

การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
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CURRICULUM DEVELOPMENT COURSE BY USING RESEARCH
BASED LEARNING APPROACH FOR PRE-SERVICE TEACHERS

ภาคผนวก ฉ
ตัวอย่างผลงานนักศึกษา
หลักสู ตรกลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
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หลักสู ตรกลุ่มสาระภาษาต่ างประเทศ
สาระการเรี ยนรู้ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
วิสัยทัศน์ ของหลักสู ตร (Curricum Vision)
หลักสู ตรภาษาเพื่อการสื่ อสาร มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด
อ่าน เขียน อย่างมีประสิ ทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม

พันธกิจของหลักสู ตร (Curriculum Mission)
1. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
2. ฝึ กให้ผเู้ รี ยนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนนาความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อการสื่ อสารในชีวติ จริ ง
4. ปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
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โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหน่ วยการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ 23101)
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 (ภาคเรียนที่ 1)

ลาดับที่

ชื่อหน่ วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วดั

1.

Lifestyles

2.

Narrow
escapes!

3.

Travel

มฐ อ1.1 ม. 3/1 - 4
มฐ อ1.2 ม. 3/1 และ มฐ ต1.3
ม. 2/3 - 5
มฐ อ1.3 ม. 3/2 - 3
มฐ อ2.1 ม. 3/1 - 3
มฐ อ2.2 ม. 3/1 - 2
มฐ อ3.1 ม. 3/1
มฐ อ4.1 ม. 3/1
มฐ อ4.2 ม. 3/1 – 2
มฐ อ1.1 ม. 3/1 - 4
มฐ อ1.2 ม. 3/1 - 5
มฐ อ1.3 ม. 3/1 - 3
มฐ อ2.1 ม. 3/1 และ มฐ ต2.1
ม. 3/3
มฐ อ2.2 ม. 3/1 - 2
มฐ อ3.1 ม. 3/1
มฐ อ4.1 ม. 3/1
มฐ อ4.2 ม. 3/1 – 2
มฐ อ1.1 ม. 3/1 - 4
มฐ อ1.2 ม. 3/1 - 5
มฐ อ1.3 ม. 3/1 – 3
มฐ อ2.1 ม. 3/1 - 2
มฐ อ2.2 ม. 3/1 - 2
มฐ อ3.1 ม. 3/1

สาระการเรียนรู้
-Present Simple
-Present Continuous
-Relative Clauses
-Feel
-Connector
-Asking for information

-Past Simple
- Forming adverb
-Time words
-Talking about the feeling
-Talking about experiences
-Asking for and giving about
past activities

-Present perfect
-Present perfect continuous
-Time expressions
-Present perfect vs Past
simple

เวลา
(ชั่วโมง)

นา้ หนัก
คะแนน

10

10

12

10

12

10
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ลาดับที่

ชื่อหน่ วยการ
เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วดั
มฐ อ4.1 ม. 3/1
มฐ อ4.2 ม. 3/1 – 2

สาระการเรียนรู้

The media

มฐ อ1.1 ม. 3/1 - 4
มฐ อ1.2 ม. 3/1 - 2 และ มฐ ต
1.2 ม. 3/4
มฐ อ1.3 ม. 3/1 - 3
มฐ อ2.1 ม. 3/1 และ มฐ ต2.1
ม. 3/3
มฐ อ2.2 ม. 3/1 - 2
มฐ อ3.1 ม. 3/1
มฐ อ4.1 ม. 3/1
มฐ อ4.2 ม. 3/1 - 2

5.

Our future

มฐ อ1.1 ม. 3/1 - 4
มฐ อ1.2 ม. 3/2 - 4
มฐ อ1.3 ม. 3/1 - 2
มฐ อ2.1 ม. 3/1 - 3
มฐ อ2.2 ม. 3/1 - 2
มฐ อ3.1 ม. 3/1
มฐ อ4.1 ม. 3/1
มฐ อ4.2 ม. 3/1 – 2

Final Examination

นา้ หนัก
คะแนน

1

20

12

10

12

10

1

30

-Have been - have gone
-Invitation
-Accepting Invitation
-Refusing Invitation
-Suggestion

Midterm Examination
4.

เวลา
(ชั่วโมง)

-Past simple &
past continuous
-Past perfect &
-past perfect continuous
-Forming adjective from
noun
-Everyday English
expressions
-To act out an
Interview
-To give and react to news
-Ask and answer questions
-will / be going to – present
continuous
( future meaning )
-conditionals
-wishes
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แผนการเรียนการสอน (Lesson Plan)
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ)
หน่ วยการเรียนรู้ At the restaurant
หน่ วยการเรียนรู้ย่อย Food and Drink and Dessert
สอนวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
จานวน 1 ชั่วโมง
จานวน 1 ชั่วโมง
เวลา 13.00-13.50 น

1.มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ต 1.2 มี ท กั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ ย นข้อมูล ข่ า วสาร แสดง
ความรู ้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัวชี้วัด ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่ องต่างๆ ใกล้ตวั สถานการณ์
ข่าว เรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม และสื่ อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
2. สาระสาคัญ
ความหมายของคาศัพท์หมวดอาหารและเครื่ องดื่ม ประโยคคาถามและประโยคบอกเล่าใน
การขอและให้ขอ้ มูลการสั่งอาหาร
3. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ผูเ้ รี ยนรู้ความหมายของคาศัพท์หมวดอาหาร เครื่ องดื่ม และของหวานรวมทั้งประโยคบท
สนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในร้านอาหารได้
2.ผูเ้ รี ยนสามารถสนทนาเป็ นภาษาอังกฤษได้เกี่ยวกับสถานการณ์ในร้านอาหารได้
3. ผูเ้ รี ยนสามารถเขียนโต้ตอบประโยคบทสนทนาเป็ นภาษาอังกฤษในร้านอาหารได้ในการ
ให้ขอ้ มูลการสั่งอาหารได้ถูกต้อง
4. สมรรถนะสาคัญ
1. ด้านการสื่ อสาร
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่ เรี ยนรู้
2. มุ่งมัน่ ในการทางาน
6. การบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย (การบอกความหมายของคาศัพท์ และประโยคบอกเล่ าเป็ น
ภาษาไทย)กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารไทย)
7. สาระการเรี ยนรู้
ความรู้เรื่องคาศัพท์ หมวดอาหาร เครื่องดื่มและของหวาน (Vocabulary)
Foods = อาหาร
Steak = สเต็ก
Fried rice = ข้าวผัด
Omelets = ไข่เจียว
French fried = มันฝรั่งทอด Noodle = ก๋ วยเตี๋ยว
Chicken fried = ไก่ทอด
Pizza= พิซซ่า
Sausage= ไส้กรอก
Salad= สลัด
Prawn and lemon grass soup with mushroom = ต้มยากุง้
Basil fried chicken and fried egg = กระเพราไก่ไข่ดาว
Thai chicken with coconut milk= ต้มข่าไก่
Desserts= ของหวาน
Custard= คัทตาร์ด
Cupcake = คัพเค้ก
Pudding = ขนมพุดดิ้ง
Doughnut = โดนัท
Brownie = บราวนี่
Vanilla ice cream =ไอศกรี มวานิลา
Mango with sticky rice = Sticky rice in coconut cream with ripe mango = ข้าวเหนียว
มะม่วง
Drinks/Beverages = เครื่องดื่ม
Soda pop= น้ าอัดลม
Orange juice = น้ าส้ม
Milk= นม
Pure water =น้ าเปล่า
Tea= น้ าชา
Lemonade=น้ ามะนาว
Coconut juice =น้ ามะพร้าว
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ความรู้เรื่องประโยคคาถามและประโยคบอกเล่าการขอและให้ ข้อมูลการสั่ งอาหาร
Good Morning/Good Afternoon สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ
Table for two. โต๊ะสาหรับสองท่านนะครับ/ค่ะ
Right this way, please. เชิญทางนี้ครับ/ค่ะ
I’ll be back in a few minutes to take your order. สักครู่ ผมจะกลับมารับรายการอาหารนะ
ครับ

May I take your order now? ขออนุญาตรับรายการอาหารครับ
What would you like to drink? คุณต้องการเครื่ องดื่มอะไรครับ
Would you like something for dessert? จะรับของหวานอะไรดีครับ
I’ll take the spaghetti and a salad. ขอสปาเกตตี้และสลัด
Could we have the check, please? รบกวนเก็บเงินด้วย
Thank you. Please come again. ขอบคุณครับ แล้วมาใหม่นะครับ

8. ภาระงาน
ปฏิบตั ิตามใบงานเรื่ อง “At the Restaurant” โดยให้นกั เรี ยนนาคาศัพท์ในช่ องสี่ เหลี่ยมที่
กาหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
9. กระบวนการเรียนรู้
ขั้นประมวลความรู้เดิม
1. ผูส้ อนทักทายผูเ้ รี ยน Good Morning? How are you? นักเรี ยนตอบ I’m fine. ผูส้ อนพูด
เกริ่ นนาเข้าสู่ บทเรี ยน เกี่ยวกับการรับประทานอาหารในร้านอาหาร
2. ผูส้ อนยกสถานการณ์สมมติวา่ ถ้าหากผูเ้ รี ยน ต้องการสั่งอาหารเป็ นภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยน
สามารถบอกเมนูได้หรื อไม่วา่ มีอะไรบ้าง โดยบอกเป็ นภาษาอังกฤษ
3. ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ร่ วมกันสนทนาซักถาม เกี่ยวกับอาหารประเภทต่าง ๆ โดยผูส้ อนถาม
ว่า”นักเรี ยนรู้ จกั อาหารประเภทใดบ้าง”โดยถามเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมกับคาแปลภาษาไทยเพื่อให้

220
ผูเ้ รี ยนเข้าใจมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งผูเ้ รี ยนอาจตอบเป็ นภาษาไทยกลับมา ผูส้ อนอาจจะต้องพูดย้าเป็ นภาษาอังกฤษ
อีกครั้ง
ขั้นสร้ างเสริมความรู้ใหม่
4. ผูส้ อนอธิ บายว่า ในวันนี้ผสู้ อนจะสอนให้ผเู้ รี ยนมีความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ในร้านอาหาร
และบทสนทนาในร้านอาหาร โดยมีสื่อการเรี ยนรู้ คือ บัตรคาศัพท์เกี่ยวกับ food, drink and dessert
5. ผูส้ อนอ่านออกเสี ยงคาศัพท์และบอกความหมายแก่ผเู้ รี ยน และให้ผเู้ รี ยนอ่านออกเสี ยง
ตาม จนครบจานวนคาศัพท์ที่ได้เตรี ยมไว้
6. ผูส้ อนทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ รี ย น โดยผู้เรี ย นจะติดบัตรคาที่เป็ นหัวข้อ
หมวดหมู่ของอาหารทั้งสามชนิด ซึ่ งประกอบไปด้วย food, drink, dessert ไว้บนกระดาน จากนั้นผูส้ อน
แจกบัตรคาศัพท์ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคน เพื่อนาคาศัพท์ที่ตนเองได้รับให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ของอาหารที่
ผูส้ อนได้กาหนดไว้
7. ผูส้ อนสอนประโยคบทสนทนาที่ใช้ในร้านอาหารให้แก่ผเู้ รี ยน เช่น
May I take your order now? ขออนุญาตรับรายการอาหารครับ
What would you like to drink? คุณต้องการเครื่ องดื่มอะไรครับ
Would you like something for dessert? จะรับของหวานอะไรดีครับ
I’ll take the spaghetti and a salad. ขอสปาเกตตี้และสลัด
Could we have the check, please? รบกวนเก็บเงินด้วย
Thank you. Please come again. ขอบคุณครับ แล้วมาใหม่นะครับ
8. ผูส้ อนสร้างสถานการณ์ โดยกาหนดเป็ นร้านอาหารขึ้นแห่ งหนึ่ ง และแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยน
ออกเป็ นสองกลุ่ม จากนั้นให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันระดมความคิดเพื่อสร้างประโยคสนทนาในร้านอาหาร โดย
ใช้ความรู ้จากสิ่ งที่ได้เรี ยนมา และให้ผเู้ รี ยน ออกมาแสดงสถานการณ์สมมติหน้าชั้นเรี ยน
ขั้นสรุ ปการใช้ และสร้ างสรรค์
9.ผูส้ อนแจกใบงานเรื่ อง “At the restaurant” ให้ผเู้ รี ยน เพื่อเป็ นการตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและบทสนทนาที่ใช้ในร้านอาหาร
10.ผูเ้ รี ยนสรุ ปกิจกรรมทั้งหมดและสรุ ปสิ่ งที่ผเู้ รี ยนได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนในครั้ง
นี้
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10. สื่ อการเรี ยนรู้
1. บัตรคาศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Food, Drink, Dessert
2. ใบงานเรื่ อง “At the restaurant”
บันทึกผลการจัดการเรี ยนรู้
ผลการจัดการเรี ยนรู้
ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางแก้ไข
ลงชื่อ…………………………..
(ผูส้ อน)
ความคิดเห็นของครู ประจาวิชา
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………
(……………………………………)
ครู ประจาวิชา
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการใฝ่ เรียนรู้
พฤติกรรมบ่ งชี้
1. ตั้งใจเรี ยน

ดีเยีย่ ม (3)

ดี (2)

ผ่าน (1)

เข้าเรี ยนตรงเวลา
เข้าเรี ยนตรงเวลา
เข้าเรี ยนตรงเวลา
ตั้งใจเรี ยน ได้อย่าง ตั้งใจเรี ยน เป็ นอย่าง ตั้งใจเรี ยน เป็ น
ดี
ดีเยีย่ ม
บางครั้ง

ไม่ ผ่าน (0)
ไม่ต้ งั ใจเรี ยน

2. เอาใจใส่ และมี เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายาม ความเพียรพยายาม
ในการเรี ยนรู้
ในการเรี ยนรู้เป็ น
ประจา

เอาใจใส่ และมี
ความเพียรพยายาม
ในการเรี ยนรู้

เอาใจใส่ ในการ
เรี ยน

มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้และเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรี ยนเป็ นประจา

มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู้และเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง

มีส่วนร่ วมในการ ไม่ให้ความร่ วมมือ
เรี ยนรู้และเข้าร่ วม ในการเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ
ต่าง ๆ เป็ นบางครั้ง

4. เข้าร่ วม
กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ต่างๆ

ไม่เอาใจใส่ ในการ
เรี ยน
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความมุ่งมั่นในการทางาน
พฤติกรรมบ่ งชี้

ดีเยีย่ ม (3)

1. เอาใจใส่ ต่อการ เอาใจใส่ ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมาย
เป็ นอย่างดี

2. ตั้งใจและ
รับผิดชอบใน
การทางานให้
สาเร็ จ

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็ จ ได้เป็ น
อย่างดี

3. ปรับปรุ งและ
พัฒนาการทางาน
ด้วยตนเอง

มีการปรับปรุ งและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีข้ ึนด้วยตนเอง
ได้อย่างดีเยีย่ ม

ดี (2)

ผ่าน (1)

ไม่ ผ่าน (0)

เอาใจใส่ ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
มอบหมายให้
สาเร็ จได้เป็ นอย่าง
ดี
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้สาเร็ จได้อย่างดี

เอาใจใส่ ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
เป็ นบางครั้ง
มอบหมายให้
สาเร็ จ
ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
เป็ นบางครั้ง

มีการปรับปรุ งและ
พัฒนาการทางาน
ให้ดีข้ ึนได้ใน
ระดับดี

มีการปรับปรุ งการ ไม่มีการปรับปรุ ง
ทางานให้ดีข้ ึนให้ และพัฒนาการการ
อยูใ่ นระดับที่น่า
ทางานด้วยตนเอง
พอใจ

ไม่ต้ งั ใจปฏิบตั ิ
หน้าที่การงาน

ไม่ต้ งั ใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
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เกณฑ์ การให้ คะแนน / ระดับคุณภาพ
3
2
1
1. ความเหมาะสมของ แสดงบทบาท
แสดงบทบาท
แสดงบทบาท
บทบาทการนาเสนอ เหมาะสม เสี ยงดังฟัง เหมาะสม เสี ยงดัง
เหมาะสม เสี ยง
ชัด ลีลาประกอบดีมาก ปานกลาง ลีลา
เบา ลีลาประกอบ
ประกอบดี
ค่อนข้างน้อย
2. ความถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ข้อมูล สาระ ความรู้ ครบถ้วน
เป็ นส่ วนมาก
เป็ นส่ วนน้อย
3. ส่ วนประกอบอื่นๆ มีการนาอุปกรณ์มา
มีการนาอุปกรณ์มา
มีการนาอุปกรณ์มา
และความคิดริ เริ่ ม
ประกอบการนาเสนอ ประกอบการนาเสนอ ประกอบการนาเสนอ
สร้างสรรค์
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างน้อย
ประเด็นการประเมิน

แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ (รายกลุ่ม)
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แผนการประเมิน (Evaluation Plan)
แบบประเมินผลการใช้ หลักสู ตร
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย / ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
หัวข้ อการประเมิน

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควร
ปรับปรุง

1. การประมินสภาวะแวดล้อม (Context valuation)
1.1 วิสัยทัศน์
1.2 พันธกิจ
2. การประเมินปั จจัยนาเข้า [Input Evaluation]
2.1 งบประมาณ
2.2 บุคลากร
2.3 วัสดุ/อุปกรณ์
2.4 เทคโนโลยี
2.5 แผนการดาเนินงาน
3. การประเมินกระบวนการ [Process Evaluation]
3.1 การวางแผนหลักสู ตร
3.2 การออกแบบหลักสู ตร
3.3 การจัดหลักสู ตร
3.4 การประเมินหลักสู ตร
4. การประเมินผลผลิต [Product Evaluation]
4.1 ผลการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรของกลุ่ม
สาระที่ 1 ภาษาเพือ่ การสื่ อสาร
จากการศึกษาเรื่ องการพัฒนาหลักสู ตร ทาให้กลุ่มสามารถนาความรู้เรื่ องการออกแบบ
หลักสู ตรของไทเลอร์ มาประยุกต์ในการออกแบบหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
1.ขั้นวางแผน (planning)
ตรงกับ ค าถามข้อ ที่ หนึ่ ง ของไทเลอร์ ซึ่ งถามว่า มี จุด มุ่ ง หมายอะไรบ้า งในการศึ ก ษาที่
โรงเรี ยนต้องแสวงหา ทาให้กลุ่ ม เริ่ มต้นการศึก ษาบริ บทของโรงเรี ยนปิ ยะมหาราชาลัย จังหวัด
นครพนม เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานทางสังคม ปรัชญาและจิตวิทยาในการออกแบบหลักสู ตร ซึ่ ง
ทาให้ท ราบว่า จุ ดมุ่ ง หมายคื อการให้นัก เรี ยนสามารถใช้ภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่ อสารได้อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
วิสัยทัศน์
หลักสู ตรภาษาเพื่อการสื่ อสาร มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน
เขียน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
โดยกลุ่มของเรายึด ปรัชญาการศึกษา อัตถิภาวะนิยม (Existentialism) และสี่ เสาหลักที่ใช้
คือ Learn to be และ Learn to live together (เรี ยนรู้เพื่อชีวติ และเรี ยนรู้เพื่อที่จะอยูร่ ่ วมกัน)
2. ขั้นออกแบบหลักสู ตร (Design)
ขั้นตอนการออกแบบหลักสู ตรอาศัยแนวคิดจากคาถามข้อที่สองของไทเลอร์ สรุ ปได้วา่ การ
เลื อกประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ อย่างไร ซึ่ งการออกแบบหลักสู ตรนาจุดหมาย และจุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตรมาจัดท ากรอบการปฏิ บ ตั ิ โดยหลัก สู ตรที่ จดั ท าขึ้ นนี้ จะมุ่ งพัฒนาผูเ้ รี ย นให้ได้รับการ
พัฒนาตามกระบวนการของหลักสู ตรหรื อมีผลสัมฤทธิ์ ตามเจตนารมณ์ของหลักสู ตร สอดคล้องกับ
คาถามของไทเลอร์ เพื่อให้มีกิจกรรมหรื อประสบการณ์ที่ตอบสนองจุดหมายและจุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตร ในขั้นตอนนี้ ทาให้ได้มาซึ่ งพันธกิ จของหลักสู ตรที่จะนาไปใช้ในโรงเรี ยนปิ ยะมหาราชา
ลัย จังหวัดนครพนม โดยพันธกิจที่ได้คือ
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1.
2.
3.
4.

พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ฝึ กให้ผเู้ รี ยนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนนาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อการสื่ อสารในชีวิตจริ ง
ปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

3. ขั้นการจัดการหลักสู ตร (Organize)
ตรงกับคาถามข้อที่สามของไทเลอร์ ซึ่ งถามว่าจะจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้อย่างไรให้มี
ประสิ ทธิ ภาพซึ่ งกลุ่มของเราได้ศึกษาหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรี ยน
ปิ ยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนมโดยมีการติดต่อประสานงานกับผูอ้ านวยการโรงเรี ยนและ
หัวหน้า หมวดกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาต่ า งประเทศของโรงเรี ย น หลัง จากได้ท ราบถึ ง ข้อมู ล
พื้นฐานต่างๆของโรงเรี ยน อาทิ วิสัยทัศน์ เป้ าหมาย พันธกิจ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาโรงเรี ยน
ทาให้กลุ่มของพวกเรามาเริ่ มวิเคราะห์และศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู้ หลักสู ตร ธรรมชาติของกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผล เพื่อนามาจัดทาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดย
สอนเรื่ อง Food and Drink and Dessert โดยได้จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื่ อง At the Restaurant
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ (วิชาภาษาอังกฤษ)
หน่ วยการเรียนรู้ At the restaurant
หน่ วยการเรียนรู้ย่อย Food and Drink and Dessert
สอนวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
จานวน 1 ชั่วโมง
จานวน 1 ชั่วโมง
เวลา 10.00-10.50 น

1.มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู ้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ตัว ชี้ วัด ม.3/1 สนทนาและเขี ย นโต้ตอบข้อ มูล เกี่ ย วกับ ตนเอง เรื่ องต่ า งๆ ใกล้ต ัว
สถานการณ์ข่าว เรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจของสังคม และสื่ อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
2. สาระสาคัญ
ความหมายของคาศัพท์หมวดอาหารและเครื่ องดื่ม ประโยคคาถามและประโยคบอกเล่า
ในการขอและให้ขอ้ มูลการสั่งอาหาร
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. ผูเ้ รี ยนรู ้ความหมายของคาศัพท์หมวดอาหาร เครื่ องดื่ม และของหวานรวมทั้งประโยค
บทสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในร้านอาหารได้
2.ผูเ้ รี ยนสามารถสนทนาเป็ นภาษาอังกฤษได้เกี่ยวกับสถานการณ์ในร้านอาหารได้
3. ผูเ้ รี ยนสามารถเขียนโต้ตอบประโยคบทสนทนาเป็ นภาษาอังกฤษในร้านอาหารได้ใน
การให้ขอ้ มูลการสั่งอาหารได้ถูกต้อง
4. สมรรถนะสาคัญ
1. ด้านการสื่ อสาร
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ใฝ่ เรี ยนรู้
2. มุ่งมัน่ ในการทางาน
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6. การบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย (การบอกความหมายของคาศัพท์ และประโยคบอกเล่าเป็ น
ภาษาไทย)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อาหารไทย)
7. สาระการเรี ยนรู้
ความรู้เรื่องคาศัพท์ หมวดอาหาร เครื่องดื่มและของหวาน (Vocabulary)
Foods = อาหาร
Steak = สเต็ก
Fried rice = ข้าวผัด
Omelets = ไข่เจียว
French fried = มันฝรั่งทอด Noodle = ก๋ วยเตี๋ยว
Chicken fried = ไก่ทอด
Pizza= พิซซ่า
Sausage= ไส้กรอก
Salad= สลัด
Prawn and lemon grass soup with mushroom = ต้มยากุง้
Basil fried chicken and fried egg = กระเพราไก่ไข่ดาว
Thai chicken with coconut milk= ต้มข่าไก่
Desserts= ของหวาน
Custard= คัทตาร์ด
Cupcake = คัพเค้ก
Pudding = ขนมพุดดิ้ง
Doughnut = โดนัท
Brownie = บราวนี่
Vanilla ice cream =ไอศกรี มวานิลา
Mango with sticky rice = Sticky rice in coconut cream with ripe mango = ข้าวเหนียว
มะม่วง
Drinks/Beverages = เครื่องดื่ม
Soda pop= น้ าอัดลม
Orange juice = น้ าส้ม
Milk= นม
Pure water =น้ าเปล่า
Tea= น้ าชา
Lemonade=น้ ามะนาว
Coconut juice =น้ ามะพร้าว
ความรู้เรื่องประโยคคาถามและประโยคบอกเล่าการขอและให้ ข้อมูลการสั่ งอาหาร
Good Morning/Good Afternoon สวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ
Table for two. โต๊ะสาหรับสองท่านนะครับ/ค่ะ
Right this way, please. เชิญทางนี้ครับ/ค่ะ
I’ll be back in a few minutes to take your order. สักครู่ ผมจะกลับมารับรายการอาหาร
นะครับ
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May I take your order now? ขออนุญาตรับรายการอาหารครับ
What would you like to drink? คุณต้องการเครื่ องดื่มอะไรครับ
I’ll take the spaghetti and a salad. ขอสปาเกตตี้และสลัด
Could we have the check, please? รบกวนเก็บเงินด้วย
Thank you. Please come again. ขอบคุณครับ แล้วมาใหม่นะครับ
8. ภาระงาน
ปฏิบตั ิตามใบงานเรื่ อง “At the Restaurant” โดยให้นกั เรี ยนนาคาศัพท์ในช่องสี่ เหลี่ยมที่
กาหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
9. กระบวนการเรียนรู้
ขั้นประมวลความรู้เดิม
1. ผูส้ อนทักทายผูเ้ รี ยน Good Morning? How are you? นักเรี ยนตอบ I’m fine. ผูส้ อน
พูดเกริ่ นนาเข้าสู่ บทเรี ยน เกี่ยวกับการรับประทานอาหารในร้านอาหาร
2.ผูส้ อนยกสถานการณ์ สมมติว่าถ้า หากผูเ้ รี ยน ต้องการสั่งอาหารเป็ นภาษาอังกฤษ
ผูเ้ รี ยนสามารถบอกเมนูได้หรื อไม่วา่ มีอะไรบ้าง โดยบอกเป็ นภาษาอังกฤษ
3.ผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ร่ วมกันสนทนาซักถาม เกี่ยวกับอาหารประเภทต่าง ๆ โดยผูส้ อน
ถามว่า”นักเรี ยนรู้จกั อาหารประเภทใดบ้าง”โดยถามเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมกับคาแปลภาษาไทย
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่ งผูเ้ รี ยนอาจตอบเป็ นภาษาไทยกลับมา ผูส้ อนอาจจะต้องพูดย้ าเป็ น
ภาษาอังกฤษอีกครั้ง
ขั้นสร้ างเสริมความรู้ใหม่
4.ผู ้ส อนอธิ บ ายว่ า ในวัน นี้ ผู้ส อนจะสอนให้ ผู้เ รี ยนมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ ค าศัพ ท์ใ น
ร้านอาหารและบทสนทนาในร้านอาหาร โดยมีสื่อการเรี ยนรู้ คือ บัตรคาศัพท์เกี่ยวกับ food, drink
and dessert
5. ผูส้ อนอ่านออกเสี ยงคาศัพท์และบอกความหมายแก่ผเู้ รี ยน และให้ผเู้ รี ยนอ่านออก
เสี ยงตาม จนครบจานวนคาศัพท์ที่ได้เตรี ยมไว้
6.ผูส้ อนทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนจะติดบัตรคาที่เป็ นหัวข้อ
หมวดหมู่ของอาหารทั้งสามชนิ ด ซึ่ งประกอบไปด้วย food, drink, dessert ไว้บนกระดาน จากนั้น
ผูส้ อนแจกบัตรคาศัพท์ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคน เพื่อนาคาศัพท์ที่ตนเองได้รับให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ของ
อาหารที่ผสู ้ อนได้กาหนดไว้
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7.ผูส้ อนสอนประโยคบทสนทนาที่ใช้ในร้านอาหารให้แก่ผเู้ รี ยน เช่น
May I take your order now? ขออนุญาตรับรายการอาหารครับ
What would you like to drink? คุณต้องการเครื่ องดื่มอะไรครับ
Would you like something for dessert? จะรับของหวานอะไรดีครับ
I’ll take the spaghetti and a salad. ขอสปาเกตตี้และสลัด
Could we have the check, please? รบกวนเก็บเงินด้วย
Thank you. Please come again. ขอบคุ ณครั บ แล้ว มาใหม่ นะครั บ
8.ผูส้ อนสร้ า งสถานการณ์ โดยกาหนดเป็ นร้ า นอาหารขึ้ น แห่ ง หนึ่ ง และแบ่ ง กลุ่ ม
ผูเ้ รี ย นออกเป็ นสองกลุ่ ม จากนั้นให้ผูเ้ รี ย นช่ วยกันระดมความคิ ดเพื่อสร้ า งประโยคสนทนาใน
ร้านอาหาร โดยใช้ความรู ้จากสิ่ งที่ได้เรี ยนมา และให้ผเู้ รี ยน ออกมาแสดงสถานการณ์สมมติหน้าชั้น
เรี ยน
ขั้นสรุ ปการใช้ และสร้ างสรรค์
9.ผูส้ อนแจกใบงานเรื่ อง “At the restaurant” ให้ผเู้ รี ยน เพื่อเป็ นการตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและบทสนทนาที่ใช้ในร้านอาหาร
10.ผูเ้ รี ยนสรุ ปกิจกรรมทั้งหมดและสรุ ปสิ่ งที่ผเู้ รี ยนได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนใน
ครั้งนี้
10. สื่ อการเรียนรู้
1. บัตรคาศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Food, Drink, Dessert
2.ใบงานเรื่ อง “At the restaurant”

232
บันทึกผลการจัดการเรี ยนรู้
ผลการจัดการเรี ยนรู้
ปัญหาและอุปสรรค
แนวทางแก้ไข
ลงชื่อ…………………………..
(ผูส้ อน)
ความคิดเห็นของครู ประจาวิชา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………
(……………………………………)
ครู ประจาวิชา
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แบบสั งเกตพฤติกรรมนักเรียน
คาชี้แจง: แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนนี้สร้างขึ้นเพื่อบันทึกพฤติกรรมที่เป็ นคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรี ยน
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านการใฝ่ เรียนรู้
พฤติกรรมบ่ งชี้

ดีเยีย่ ม (3)

ดี (2)

ผ่าน (1)

1. ตั้งใจเรี ยน

เข้าเรี ยนตรงเวลา เข้าเรี ยนตรงเวลา
ตั้งใจเรี ยน ได้อย่าง ตั้งใจเรี ยน เป็ น
อย่างดี
ดีเยีย่ ม

2. เอาใจใส่ และมี
ความเพียร
พยายามในการ
เรี ยนรู้

เอาใจใส่ และมี
เอาใจใส่ และมี
เอาใจใส่ ในการ
ความเพียรพยายาม ความเพียรพยายาม เรี ยน
ในการเรี ยนรู้เป็ น ในการเรี ยนรู้
ประจา

3. เข้าร่ วม
กิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ

มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้และเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรี ยนเป็ นประจา

มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู้และเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง

เข้าเรี ยนตรงเวลา
ตั้งใจเรี ยน เป็ น
บางครั้ง

ไม่ ผ่าน (0)
ไม่ต้ งั ใจเรี ยน

ไม่เอาใจใส่ ในการ
เรี ยน

มีส่วนร่ วมในการ ไม่ให้ความร่ วมมือ
เรี ยนรู้และเข้าร่ วม ในการเข้าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ
ต่าง ๆ เป็ นบางครั้ง
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แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ (รายกลุ่ม)
เกณฑ์ การให้ คะแนน / ระดับคุณภาพ
3
2
1
1. ความเหมาะสมของ แสดงบทบาท
แสดงบทบาท
แสดงบทบาท
บทบาทการนาเสนอ เหมาะสม เสี ยงดังฟัง เหมาะสม เสี ยงดัง
เหมาะสม เสี ยง
ชัด ลีลาประกอบดีมาก ปานกลาง ลีลา
เบา ลีลาประกอบ
ประกอบดี
ค่อนข้างน้อย
2. ความถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
เนื้อหาสาระถูกต้อง
ข้อมูล สาระ ความรู้ ครบถ้วน
เป็ นส่ วนมาก
เป็ นส่ วนน้อย
3. ส่ วนประกอบอื่นๆ มีการนาอุปกรณ์มา
มีการนาอุปกรณ์มา
มีการนาอุปกรณ์มา
และความคิดริ เริ่ ม
ประกอบการนาเสนอ ประกอบการนาเสนอ ประกอบการนาเสนอ
สร้างสรรค์
ดีมาก
ดี
ค่อนข้างน้อย
ประเด็นการประเมิน

4. ขั้นการประเมิน (Evaluation)
ตรงกับคาถามข้อที่สี่ของไทเลอร์ ซึ่ งถามว่าจะประเมินผลสัมฤทธิ์ ของประสบการณ์ใน
การเรี ยนอย่างไร จึงจะตัดสิ นใจได้วา่ บรรลุถึงจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยกลุ่มคิดว่าต้องมีการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและการประเมินหลักสู ตรตามแนวคิดที่ได้ศึกษาไว้
ขั้นตอนการประเมินหลักสู ตรของกลุ่ม
- การประเมินหลักสู ตรก่อนนาหลักสู ตรไปใช้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินเอกสารและคุณค่าของหลักสู ตร
- การประเมินหลักสู ตรระหว่างดาเนินการใช้หลักสู ตร
มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินการนาไปใช้และผลสัมฤทธิ์ ของหลักสู ตร
- การประเมินหลักสู ตรหลังนาหลักสู ตรไปใช้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อการประเมินระบบหลักสู ตร
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แผนการประเมิน (Evaluation Plan)
แบบประเมินผลการใช้ หลักสู ตร
คาชี้แจงโปรดเขียนเครื่ องหมาย / ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
หัวข้ อการประเมิน

ดีมาก

ดี

ปาน
กลาง

พอใช้

ควร
ปรับปรุง

1. การประมินสภาวะแวดล้อม (Context valuation)
1.1 วิสัยทัศน์
1.2 พันธกิจ
2. การประเมินปั จจัยนาเข้า [Input Evaluation]
2.1 งบประมาณ
2.2 บุคลากร
2.3 วัสดุ/อุปกรณ์
2.4 เทคโนโลยี
2.5 แผนการดาเนินงาน
3. การประเมินกระบวนการ [Process Evaluation]
3.1 การวางแผนหลักสู ตร
3.2 การออกแบบหลักสู ตร
3.3 การจัดหลักสู ตร
3.4 การประเมินหลักสู ตร
4. การประเมินผลผลิต [Product Evaluation]
4.1 ผลการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
1. เมื่อมีความจาเป็ นในการให้ คาปรึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา นักศึกษาจงนาเสนอ
แนวทางการพัฒนาหลักสู ตรที่มีรายละเอียดข้ อมูล ประกอบแผนภูมิ ตามประเด็นต่ าง ๆ โดยเขียน
อธิบายในลักษณะกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มในการเรียนรู้วชิ านี้ ดังต่ อไปนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร โดยระบุบทบาทหน้ าที่ และขอบข่ ายการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร ต้องมาจากผูท้ ี่มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาหลักสู ตร
ให้สอดคล้องกับสภาพโรงเรี ยน สภาพของผูเ้ รี ยน และสภาพสังคม เพื่อที่จะทาให้ได้หลักสู ตรที่
เหมาะสมกับตัวผูเ้ รี ยนมากที่สุด
คณะกรรมการหลักสู ตรจะต้ องทาความเข้ าใจในประเด็นดังต่ อไปนี้
1.โรงเรี ยนจะเป็ นเลิศด้านใดบ้าง มีวสิ ัยทัศน์ ภารกิจ เป้ าหมายอย่างไร
2.หลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ใด
3.จัดการศึกษาตามแนวคิดใด
4.ประเมินการเรี ยนรู้อย่างไร
ขอบข่ ายทางการศึกษาในประเด็น ดังนี้
1. การศึกษาสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
2. การศึกษาสภาพและความต้องการของผูเ้ รี ยน
3. การศึกษาศักยภาพของโรงเรี ยน
4. ศึกษาหลักสู ตรแม่บท
คณะกรรมการในการพัฒนาหลักสู ตร ได้ แก่
คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสู ตร และศึกษาสิ่ งที่จาเป็ นในการ
พัฒนาหลักสู ตรทั้งในด้าน สังคม จิตวิทยา และ ปรัชญาโดยมีบทบาทในพัฒนาหลักสู ตรประสาน
องค์ความรู ้ท้ งั 3 ด้านให้เป็ นหนึ่ งเดียวให้มีมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยแบ่งเป็ นแต่ละฝ่ าย
ดังนี้
1. คณะกรรมการทางด้ านสั งคม ในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นเรื่ องจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ จะต้องดูถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของผูเ้ รี ยนเพื่อเป็ นการปรับปรุ งและเพิ่มเติมใน
ส่ วนที่ผเู ้ รี ยนขาดซึ่ งเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการสังคมที่จะกาหนดหลักสู ตรอย่างไรให้สอดคล้อง
กับสังคมของผูเ้ รี ยนอันจะช่วยส่ งเสริ มศักยภาพของผูเ้ รี ยนได้ดีมากยิง่ ขึ้น
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บทบาทของคณะกรรมการสั งคม
1. ทาหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพความเป็ นอยูท่ างสังคมของนักเรี ยน
2. เขียนถึงรู ปแบบที่จะใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรว่าควรใช้รูปแบบใดทั้งนี้ รูปแบบ
นั้นควรมีความหลากหลายและตอบสนองต่อผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม
3. ตรวจสอบหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
4. นาหลักสู ตรไปให้คณะกรรมการแต่ละชุดตรวจสอบให้สอดคล้องกัน
ขอบข่ ายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสั งคม
1. ประสานงานกับครู ประจาชั้นในการถามถึงรายละเอียดทางด้านสังคมของผูเ้ รี ยน
2.หลัง จากที่ ไ ด้ป ระมวลถึ ง สภาพสั ง คมแล้ว ก็ น ามาเป็ นแนวทางในการเขี ย น
หลักสู ตรให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
3. ตรวจสอบการพัฒนาหลักสู ตรภายในคณะกรรมการสังคมและคณะกรรมการแต่
ละชุดเพื่อนามาแก้ไขต่อไป
2. คณะกรรมการทางด้ า นจิต วิทยา กระบวนการทางด้า นจิ ตวิท ยาต่ อการพัฒนา
หลัก สู ตรว่า จะดาเนิ นงานเน้นผูเ้ รี ย นทางด้า นใดเพื่อให้เข้า กับ ธรรมชาติ ข องผูเ้ รี ย นและการจัด
หลักสู ตรที่เหมาะสม โดยต้องอาศัยทฤษฎีการเรี ยนรู้ท้ งั 3 กลุ่ม คือกลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มปั ญญา
นิยม กลุ่มมนุษยนิยม เป็ นต้น
บทบาทของคณะกรรมการทางด้ านจิตวิทยา
1. ดาเนินการศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยา
2. กาหนดแนวทางของหลักสู ตรด้านจิตวิทยาโดยอิงกับคณะกรรมการทุกๆด้าน
3. นารู ปแบบทางด้านจิตวิทยาที่พฒั นาร่ วมกันไปปรึ กษาคณะกรรมการแต่ละชุ ด
พร้อมทั้งปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
4. กาหนดรู ปแบบ กิจกรรมแนวทางการสนับสนุนให้แนวคิดทางจิตวิทยาบรรลุผล
5.ดาเนินการตรวจสอบ
ขอบข่ ายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทางด้ านจิตวิทยา
1.ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาต่างๆและนามาอิงกับหลักสู ตรที่เราจะพัฒนาโดยมีเป็ น
กระบวนการคิดเลือกแนวคิดทางจิตวิทยาที่เหมาะสมที่สุด
2.ก าหนดรู ป แบบแนวทางการใช้ห ลัก สู ต ร ก าหนดกิ จ กรรมให้ร องรั บ กับ กับ
แนวคิดทางจิตวิทยา
3.การตรวจสอบคุ ณ ภาพทางด้า นจิ ต วิ ท ยาโดยคณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด และ
ผูอ้ านวยการคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
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4.หากแนวคิดมีความเหมาะสมก็ดาเนินการามาใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรแต่ถา้ หาก
ยังไม่เหมาะสมก็นามาแก้ไขปรับปรุ งต่อไป
3. คณะกรรมการทางด้ านปรั ชญา ปรัชญามีส่วนสาคัญต่อการสร้างหรื อการพัฒนา
หลัก สู ตรการพัฒนาหลักสู ตรต้องใช้ปรั ชญาในการช่ วยกาหนดจุ ดประสงค์ในการจัดหลัก สู ตร
การสอนสาหรับผูเ้ รี ยนโดยคณะกรรมการก็ควรที่จะศึกษาถึงความต้องการของโรงเรี ยน สภาพทาง
สังคม จิตวิทยา วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทบาทของคณะกรรมการปรัชญา
1. ทาการปรึ กษาหารื อในแนวทางที่จะนามาใช้ในการพัฒนาหลักสู ตร
2. ศึกษาข้อมูลทางด้านปรัชญาการศึกษา
3. เขียนแนวทางการพัฒนาหลักสู ตรทางด้านปรัชญาการศึกษา
4. ตรวจสอบร่ วมกันพร้อมทั้งปรับปรุ งแก้ไขให้มีความเหมาะสม
ขอบข่ ายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปรัชญา
1. ภายในคณะกรรมการการพัฒนาหลักสู ตรควรศึกษาถึ งความเหมาะสมทางด้าน
ต่างๆที่จะนามาใช้ในการเลื อกปรัชญาการศึกษาโดยต้องให้สอดคล้องกับสภาพสังคมของผูเ้ รี ยน
และโรงเรี ยน รวมถึงด้านจิตวิทยา ด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ศึกษาข้อมูลทางด้านปรัชญาการศึกษาที่เลือกให้เหมาะสมกับการที่จะนามาพัฒนา
หลักสู ตร
3. กาหนดทิศทางการสร้างหลักสู ตรการศึกษาโดยอิงกับปรัชญาการศึกษาที่เลือกไว้
ทั้งนี้ควรกาหนดถึงรู ปแบบการสอน กิจกรรม และ สื่ อที่เลือกมาใช้ให้มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
4.ทาการตรวจสอบโดยกระบวนการกลุ่มเพื่อนามาสู่ ปรัชญาการศึกษาที่เหมาะสมกับ
ตัวผูเ้ รี ยน
2. แบบจาลองการพัฒนาหลักสู ตร (Curriculum Development Model)
แบบจาลองการพัฒนาหลักสู ตร NPU Model
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จากการศึกษาแนวคิดของนักพัฒนาหลักสู ตรทั้งต่างประเทศและในประเทศ เมื่อนามา
ประมวลผลร่ ว มกับ การศึ ก ษาวิจ ัย และประสบการณ์ ใ นการสอนวิช าการพัฒนาหลัก สู ตร ใน
สถาบันอุดมศึกษา ได้มโนทัศน์ที่เป็ นแบบจาลองการพัฒนาหลักสู ตร NPU Model
3. การตรวจสอบคุณภาพของหลักสู ตร
การประเมินหลักสู ตร เป็ นการพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสู ตร โดยใช้ผล
จากการวัดในแง่มุมต่างๆ ของสิ่ งที่ประเมิน เพื่อนามาพิจารณาร่ วมกันเช่ น เอกสารหลักสู ตร วัสดุ
หลักสู ตรกระบวนการเรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยน ความคิดเห็นของผูใ้ ช้หลักสู ตรและความคิดเห็นจากผูท้ ี่
เกี่ยวข้องในชุมชนและสังคม เป็ นต้น
การประเมินหลักสู ตร เป็ นการเตรี ยมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจใน
ระยะต่างๆ ของการพัฒนาหลักสู ตร ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวอาจเกี่ ยวกับหลักสู ตรทั้งหมดหรื อ
องค์ประกอบเพียงบางส่ วน (กาญจนา คุณารักษ์.2540:220) ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่ วมกันและสรุ ป
คุ ณค่าของหลักสู ตรที่สร้ างหรื อพัฒนาขึ้นมาใช้ ว่าคุ ณภาพดีหรื อไม่ดีเพียงใด หรื อได้ผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ ไม่ตอ้ งมีส่วนใดที่ปรับปรุ งแก้ไขบ้าง
แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับการประเมิน
ถ้าเราจะเปรี ยบเทียบวิวฒั นาการของการประเมิ น (evaluation evolution) กับการ
พัฒนาการของมนุษย์ ( human development) ถึงเวลาแล้วหรื อยังที่การประเมินได้เข้ามาสู่ ในวัยแห่ ง
การเป็ น ”ผูใ้ หญ่” บางทีการประเมินอาจอยูแ่ ค่เพียงในระยะวัยรุ่ นหรื ออาจเป็ นวัย “ผูใ้ หญ่ตอนต้น”
กล่ า วคื อ มี วิว ฒ
ั นาการไปสู่ ค วามเป็ นสาขาวิช า (discipline) ที่ มี องค์ความรู้ หลัก เป็ นรากฐาน
(foundation) สาคัญของตนเองอย่างไรก็ตาม ไม่ควรมองข้ามข้อเท็จจริ งที่วา่ การประเมินในปั จจุบนั
นี้ ไ ด้มี วิ วฒั นาการก้า วหน้า มาถึ ง ระดับ ที่ ทุ ก คนเกื อ บจะมี ค วามคิ ดเห็ น ไม่ แตกต่ า งกันคื อ “การ
ประเมินเป็ นสาขาวิชา” หรื อาจจะเป็ นศาสตร์ “ข้ามสาขาวิชา” (Tran discipline) เช่ นเดียวกับ
สาขาวิชาสถิติหรื อสาขาวิชาตรรกศาสตร์ ที่มีองค์ความรู้หรื อเนื้อหาสาระ (subject matter) เป็ นของ
ตนเองและยังได้ถูกใช้เป็ นเครื่ องมือสาคัญสาหรับการแสวงหาความรู้ความจริ งในสาขาวิชาอื่นๆ อีก
ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการประเมินอาจมีพฒั นาการมาถึงจุดที่สามารถพิจารณาได้ว่ากาลังจะก้าวไปสู่
ความเป็ น “วิชาชีพ” (profession) ในอนาคตอันใกล้น้ ี (Scriven. 1991 : 17) ด้วยแรงผลักดันจาก
ความต้องการจากภายนอก ที่ให้มีการรายงานเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผล (effectiveness) ของโครงการทาง
การศึ ก ษาต่ า งๆ ภายในต่ า งประเทศสหรั ฐอเมริ ก าในระหว่า งปี ค.ศ. 1960 ถึ ง 1970 ท าให้ก าร
ประเมินได้ถูกพัฒนาขึ้นตามลาดับ ในรู ปแบบที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับวิวฒั นาการ ที่เราเห็นได้จาก
สาขาวิช าอื่นๆ ผูน้ าของการประเมินในยุคบุกเบิกมาจากหลายสาขาความรู้ และอาชี พ และท่า น
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เหล่านั้นต่างก็นาความรู ้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ของตนมาผสมผสานกันสร้าง
เป็ นแนวคิดและหลักการพื้นฐาน (foundations) ที่มีผลต่อการนามาใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางการ
ประเมิ นในเวลาต่อมา อาทิ นักวิจยั และนักประเมิ นทางสาขาจิตวิทยา (psychology) ก็มกั จะมี
มุ ม มองเกี่ ย วกับ การประเมิ น ตั้ง อยู่บ นรากฐานความคิ ด ที่ ข้ ึ น อยู่ก ับ หลัก การและวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาศัยการทดลอง (experimentation) และการวัดผล (measurement)
เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการประเมิน ในขณะที่นกั ศึกษาที่มีความถนัดหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญทางการจัดการ
เรี ยนการสอน การบริ หารการศึกษา และสังคมวิทยาการศึกษา (sociology of education) ก็นาความรู้
หรื อวิธีการที่ได้รับจากการศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับองค์กรมาใช้ในการประเมิน ส่ วนนักการศึกษาที่มี
พื้นฐานทางการศึกษาหรื อมีความสนใจทางด้านมนุษยศาสตร์ (humanity) ก็มกั สนับสนุนและเสนอ
แนวคิดพื้นฐาน ได้มีอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทัศนะในประเด็นสาคัญต่างๆ เกี่ยวกับการ
ประเมิน จุดมุ่งหมายแหล่งที่มาของความรู้ทางการประเมิน กรอบแนวความคิดหรื อรู ปแบบของการ
ประเมิน บทบาทของผูป้ ระเมินและผูเ้ กี่ยวกับการประเมิน และผูท้ ี่คาดว่าจะได้ผลของการประเมิน
นอกจากนี้ กระบวนการประเมิน ยังประกอบด้วยการเก็บด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
กาหนดเกณฑ์และกระบวนการของการตัดสิ นที่ประกอบด้วยการสร้างเครื่ องมือเก็บข้อมูล การให้
น้ าหนักและการเลือกเกณฑ์
จากแนวคิ ดต่ า งๆ ที่ กล่ า วไว้แล้วนั้น สามารถสรุ ป ได้ว่า จุดมุ่ งหมายของการประเมิ น
หลักสู ตร เพื่อที่ตรวจสอบและปรับปรุ งคุณภาพขององค์ประกอบของหลักสู ตร และประเมินการนา
หลักสู ตรไปใช้วา่ บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรมากเพียงไร
ระยะเวลาของการประเมินหลักสู ตร
การจัดการศึกษาในระดับต่างๆ นั้น ผูท้ ี่รับผิดชอบไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานในระดับชาติ
ระดับภาค หรื อระดับท้องถิ่น ย่อมมีความต้องการที่จะปรับปรุ งการศึกษาให้ดียง่ิ ขึ้น เป็ นลาดับซึ่ ง
อาจจะเป็ นการปรับปรุ งหลักสู ตร เนื้ อหาวิชาหรื อวิธีการเรี ยนการสอน แต่ปัญหาที่เกิ ดขึ้นก็คือทา
อย่างไรจึงจะรู ้ ว่าสิ่ งที่เป็ นอยู่น้ นั เป็ นอย่างไร จาเป็ นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุ งในเรื่ องอะไร คาถาม
เหล่านี้เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยการประเมินทั้งสิ้ น ปั ญหาสาคัญที่พบก็คือ การสร้างความเข้าใจในเรื่ อง
วิธีการประเมิน เทคนิ คการประเมิน คือยังไม่มีความมัน่ ใจว่าจะใช้วิธีการประเมินแบบใด เพื่อการ
ตอบคาถามทางการศึ กษา ด้วยเหตุน้ ี สิ่งที่นักประเมินจะต้องค้นหาต่อไปก็คือ ระยะเวลาของการ
ประเมินที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการประเมินเพื่อการปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีประสิ ทธิภาพ
ใจทิพย์ เชื้ อรัตนพงษ์ (2539 : 193-194) ได้ระยะการประเมินหลักสู ตรว่าแบ่งออกเป็ น
3 ระยะ คือ
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ระยะที่ 1 การประเมินหลักสู ตรก่อนนาหลักสู ตรไปใช้ ( Project Analysis )
ในช่ ว งระหว่ า งที่ มี ก ารสร้ า งหรื อพัฒ นาหลัก สู ต ร อาจมี ก ารด าเนิ น การ
ตรวจสอบทุกขั้นตอนของการจัดการ นับแต่การกาหนดจุดมุ่งหมายไปจนถึงการกาหนดการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนซึ่งสามารถทาได้ 2 ลักษณะ คือ
1.ประเมินหลักสู ตรเมื่อสร้างสู ตรร่ างเสร็ จแล้วก่อนจะนาหลักสู ตรไปใช้จริ ง
ควรมี ก ารการประเมิ น ตรวจสอบคุ ณภาพของหลัก สู ต รฉบับ ร่ า ง และองค์ป ระกอบต่ า งๆของ
หลักสู ตร การประเมิ นหลักสู ตรในระยะนี้ ตอ้ งอาศัยความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านพัฒนา
หลักสู ตร ทางด้านเนื้ อหาวิชาทางด้านวิชาชี ครู ทางดานการวัดผล หรื อจะให้ผเู้ ชี่ ยวชาญวิเคราะห์
หรื อพิจารณาก็ได้
2.ประเมิ น หลัก สู ต รในขั้น ทดลองใช้ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขส่ ว นที่ ข าดตก
บกพร่ องหรื อเป็ นปั ญหา ให้มีความสมบูรณ์เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการนาไปใช้ต่อไป เช่น หลักสู ตร
ประถมศึกษา พ.ศ.2521 มีการทดลองใช้ต้ งั แต่ พ.ศ. 2519 และ 2520 เพื่อหาข้อบกพร่ อง อุปสรรค
จะได้แก้ไขให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
ระยะที่ 2 การประเมินหลักสู ตรระหว่ างการดาเนินการใช้ หลักสู ตร ( Formative
Evaluation ) ในขณะที่มีการดาเนิ นการใช้หลักสู ตรที่จดั ทาขึ้น ควรมีการประเมินเพื่อตรวจสอบว่า
หลักสู ตรสามารถนาไปใช้ได้ดีเพียงใดหรื อบกพร่ องในจุดไหน จะได้แก้ไขปรับปรุ งให้เหมาะสม
เช่น ประเมินกระบวนการใช้หลักสู ตรในการบริ หาร การจัดการหลักสู ตร การนิเทศกากับดูแล และ
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
ระยะที่ 3 การประเมินหลักสู ตรหลังการใช้ หลักสู ตร ( Summative Evaluation)
หลัง จากที่ มี ก ารใช้ห ลัก สู ต รมาแล้ว ระยะหนึ่ ง หรื อ ครบกระบวนการ
เรี ยบร้อยแล้ว ควรจะประเมินหลักสู ตรทั้งระบบ เพื่อสรุ ปผลการตัดสิ นว่าหลักสู ตรที่จดั ทาขึ้นนั้น
ควรจะดาเนินการใช้ต่อไปหรื อควรปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนหรื อควรยกเลิก
4. การศึกษาการใช้ หลักสู ตรภาคสนาม
การนาหลักสู ตรไปใช้ เป็ นขั้นตอนที่ ส าคัญในการพัฒนาหลัก สู ตร เพราะเป็ นการนา
อุดมการณ์ จุดหมายของหลักสู ตร เนื้ อหาวิชา และประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่กลัน่ กรองอย่างดีแล้ว
ไปสู่ ผเู ้ รี ยน ขั้นตอนการนาหลักสู ตรไปใช้ มีความสาคัญยิ่งกว่าขั้นตอนตอนใดๆ ทั้งหมด เป็ นตัว
บ่งชี้ถึงความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของหลักสู ตร ถึงแม้หลักสู ตรจะสร้างไว้ดีเพียงใดก็ตาม ยังไม่
สามารถจะกล่าวได้วา่ ประสบความสาเร็ จหรื อไม่ ถ้าหากว่าการนาหลักสู ตรไปใช้ดาเนินไปอย่างไม่
ถูกต้องหรื อไม่ดีเพียงพอ ความล้มเหลวของหลักสู ตรก็จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้น
การนาหลักสู ตรไปใช้ จึงมีความสาคัญที่ผเู้ กี่ยวข้องในการนาหลักสู ตรไปใช้ จะต้องทาความเข้าใจ
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กับ วิธี ก ารขั้นตอนต่ า งๆ เพื่ อให้ส ามารถนาหลัก สู ตรไปใช้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผลสู ง สุ ดตามความ
มุ่งหมายทุกประการ
การนาหลักสู ตรไปใช้เป็ นงานหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ าย ตั้งแต่ผบู้ ริ หาร
ระดับกระทรวง กรม กอง ผูบ้ ริ หารระดับโรงเรี ยน ครู ผูส้ อน ศึกษานิ เทศก์ และบุ คคลอื่นๆ
ขอบเขตและงานของการนาหลักสู ตรไปใช้เป็ นงานที่ มีขอบเขตกว้างขวาง เพราะฉะนั้นการนา
หลักสู ตรไปใช้จึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
หลักการสาคัญในการนาหลักสู ตรไปใช้ได้ดงั นี้
1. มี การวางแผนและเตรี ยมการในการนาหลักสู ตรไปใช้ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องควรจะ
ศึ ก ษาวิเคราะห์ ท าความเข้า ใจหลักสู ตรที่ จะนาไปใช้ใ ห้มีค วามเข้าใจตรงกันเพื่อให้ก ารปฏิ บ ตั ิ
เป็ นไปในทานองเดียวกันและสอดคล้องต่อเนื่องกัน
2. มีคณะบุคคลทั้งส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่นที่จะต้องทาหน้าที่ประสานงานกันเป็ น
อย่างดี ในแต่ละขั้นตอนในการนาหลักสู ตรไปใช้
3. ดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบเป็ นไปตามขั้นตอนที่วางแผนและเตรี ยมการไว้การนา
หลักสู ตรไปใช้จะต้องคานึงถึงปั จจัยสาคัญ ที่จะช่วยให้การนาหลักสู ตรไปใช้ประสบความสาเร็ จได้
ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารหลักสู ตรต่างๆ ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ที่จะเป็ น
แหล่งให้ความรู ้ประสบการณ์ต่างๆ สิ่ งเหล่านี้ จะต้องได้รับการจัดเตรี ยมไว้เป็ นอย่างดี และพร้อมที่
จะให้การสนับสนุนได้เมื่อได้รับการร้องขอ
4. ครู เป็ นบุคลากรที่สาคัญในการนาหลักสู ตรไปใช้ ดังนั้นครู จะต้องได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มที่และจริ งจัง ตั้งแต่การอบรมความรู้ ความเข้าใจทักษะและเจตคติเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตร
อย่างเข้มข้น
5. การนาหลักสู ตรไปใช้ควรจัดตั้งให้มีหน่ วยงานที่มีผชู้ านาญการพิเศษ เพื่อให้การ
สนับ สนุ น และพัฒ นาครู โ ดยการท าหน้า ที่ นิ เ ทศ ติ ด ตามผลการน าหลัก สู ต รไปใช้ และควร
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับครู อย่างใกล้ชิด
6. หน่วยงานและบุคลากรในฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนาหลักสู ตรไปใช้ ไม่วา่ จะ
เป็ นส่ วนกลางหรื อส่ วนท้องถิ่นต้องปฏิบตั ิงานในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่และเต็มความ
สามารถ
7. การนาหลักสู ตรไปใช้สาหรับผูท้ ี่มีบทบาทเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทุกหน่วยงาน จะต้องมี
ติดตามและประเมินผลเป็ นระยะ เพื่อจะได้นาข้อมูลต่างๆ มาประเมินวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทั้งในแง่
การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง และการวางแนวทางในการนาหลักสู ตรไปใช้ ให้มีประสิ ทธิภาพ ดียงิ่ ขึ้น
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2. ในการพัฒนาหลักสู ตรต้ องอาศั ยพืน้ ฐานการพัฒนาด้ านใดบ้ าง อย่ างไร นักศึกษาเห็นว่ าเนื้อหา
สาระใดมีความสาคัญอย่างยิง่ จงนาเสนอแนวคิดถึงความสาคัญ
ข้อ มู ล พื้ น ฐานเป็ นข้อ มู ล ในด้า นต่ า งๆที่ จ าเป็ นซึ่ งนัก พัฒ นาหลัก สู ต รจะต้อ งศึ ก ษา
วิเคราะห์และใช้ประกอบการพิจารณาในการสร้ างหรื อจัดทาหลักสู ตรในทุก องค์ประกอบของ
หลักสู ตร อันได้แก่ ข้อมูลทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
การพัฒ นาการทางเทคโนโลยี ประวัติ ศ าสตร์ ก ารศึ ก ษา หลัก สู ต รเดิ ม ข้อ มู ล จาก
บุคลากร ได้แก่บุคคลภายนอก นักวิชาการแต่ละสาขา ข้อมูลทางธรรมชาติของความรู้ทางปรัชญา
และจิ ต วิท ยาการศึ ก ษา การศึ ก ษาข้อมู ล พื้ นฐานเป็ นขั้น ตอนแรกสุ ด ของกระบวนการพัฒนา
หลักสู ตร ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าวจะนาไปใช้ในกระบวนการพัฒนาหลักสู ตรใน
ขั้นตอนต่างๆตั้งแต่กระบวนการกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร กระบวนการกาหนดเนื้ อหาและ
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ กระบวนการจัด การกิ จกรรมการเรี ย นการสอนวนและกระบวนการ
ประเมินผล เพื่อให้ได้หลักสู ตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและสังคม เพราะฉะนั้น
ในการพัฒนาหลักสู ตรระดับต่างๆในอนาคตจะต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานในเรื่ องต่างๆจากหลายๆ
แห่ งและจากบุคคลหลายๆฝ่ าย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แท้จริ งมาพัฒนาหลักสู ตร สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้เจริ ญเติบโตทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ เป็ นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและประเทศชาติหรื อกล่าวโดยสรุ ปคือสามารถใช้หลักสู ตรเป็ นเครื่ องมือในการสร้ าง
สังคมใหม่ในทิศทางที่ถูกต้องได้
การพัฒนาหลักสู ตรจาเป็ นต้องศึกษา วิเคราะห์ สารวจ วิจยั สภาพพื้นฐานด้านต่างๆ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอที่จะใช้สนับสนุ น อ้างอิงในการตัดสิ นใจดาเนินการต่างๆเพื่อให้ได้
หลักสู ตรที่ดี สามารถพัฒนาให้ผูเ้ รี ยนมีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่จะนาไปใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
การพัฒนาหลักสู ตรเป็ นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางมาก การที่จะจัดหลักสู ตรให้มีคุณภาพ
นั้นผูพ้ ฒั นาหลักสู ตรต้องศึกษาข้อมูลหลายๆ ด้านเพ่อที่จะได้ขอ้ มูลที่สมจริ งไม่ว่าจะเป็ นข้อมูล
เกี่ ย วกับ ตัวผูเ้ รี ย น สังคมหรื อการเปลี่ ยนแปลงในด้านต่างเพราะข้อมูล เหล่ านี้ จะช่ วยนัก พัฒนา
หลักสู ตรในเรื่ องต่างๆคือ
1. ช่วยให้มองเห็นภาพรวมว่า ในการจัดทาหลักสู ตรนั้นจาเป็ นต้องคานึงถึงสิ่ งใดบ้าง
และสิ่ งต่างๆเหล่านั้นมีอิทธิ พลต่อหลักสู ตรอย่างไร
2. ช่ วยให้สามารถกาหนดองค์ประกอบของหลักสู ตรได้อย่างเหมาะสม เช่ น การ
กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร และการกาหนดเนื้อหาวิชา ฯลฯ
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3. ช่ วยให้สามารถกาหนดยุท ธศาสตร์ การเรี ยนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
4. ช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรอันจะส่ งผลให้
การดาเนินการในอนาคตประสบผลดียงิ่ ขึ้น
ข้อ มู ล ต่ า งๆที่ น ามาเป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานในการพัฒ นาหลัก สู ต รนั้น นัก การศึ ก ษาทั้ง
ต่างประเทศและนักการศึกษาไทย ได้แสดงแนวทางไว้ดงั นี้
1. เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวีส กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานในกานพัฒนาหลักสู ตรไว้
ว่า
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผูเ้ รี ยน
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมซึ่ งสนับสนุนโรงเรี ยน
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติและลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู้
1.4 ความรู้ที่ได้สะสมไว้และความรู้ที่จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งให้แก่นกั เรี ยน
2. ทาบา กล่าวว่าการพัฒนาหลักสู ตรโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จะต้องคานึงถึง
สิ่ งต่อไปนี้
2.1 สังคมและวัฒนธรรม
2.2 ผูเ้ รี ยนและกระบวนการเรี ยน
2.3 ธรรมชาติของความรู้
3. ไทเลอร์ กล่าวถึงสิ่ งที่ควรพิจารณาในการสร้างจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือ
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผูเ้ รี ยน ซึ่ งได้แก่ ความต้องการของผูเ้ รี ยนและความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน
3.2 ข้อมูลจากการศึกษาชีวติ ภายนอกโรงเรี ยน
3.3 ข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
3.4 ข้อมูลทางด้านปรัชญา
3.5 ข้อมูลทางด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู้
4. จากการรายงานของคณะกรรมการวางพื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาได้กาหนดข้อมูล
ต่างๆในการกาหนดจุดม่งหมายทางการศึกษาและในการจัดการศึกษาของประเทศดังนี้
4.1 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
4.2 สภาพแวดล้อมทางประชากร
4.3 สภาพแวดล้อมทางสังคม
4.4 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
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4.5 สภาพแวดล้อมทางการเมือง
4.6 การปกครองและการบริ หาร
4.7 สภาพแวดล้อมทางศาสนาและวัฒนธรรม
4.8 สภาพของสื่ อมวลชนเพื่อการศึกษา
5. กาญจนา คุณารักษ์ กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรไว้ดงั นี้
5.1 ตัวผูเ้ รี ยน
5.2 สังคมและวัฒนธรรม
5.3 ธรรมชาติและคุณสมบัติของการเรี ยนรู้
5.4 การสะสมความรู้ที่เพียงพอและเป็ นไปได้เพื่อการให้การศึกษา
6. ธารง บัวศรี กล่าวว่าพื้นฐานการพัฒนาหลักสู ตรมีดงั นี้
6.1 พื้นฐานทางปรัชญา
6.2 พื้นฐานทางสังคม
6.3 พื้นฐานทางจิตวิทยา
6.4 พื้นฐานทางความรู้และวิทยาการ
6.5 พื้นฐานทางเทคโนโลยี
6.6 พื้นฐานทางประวัติศาสตร์
7. สงัด อุทรานันท์ กล่าวถึงพื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรไว้ดงั นี้
7.1 พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา
7.2 ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม
7.3 พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
7.4 พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้
7.5 ธรรมชาติของความรู้
8. สุ มิตรคุณานากร กล่าวถึงข้อมูลต่างๆ ในการพัฒนาหลักสู ตรจาแนกตามแหล่งที่มา
ได้ 6 ประการ คือ
8.1 ข้อมูลทางปรัชญา
8.2 ข้อมูลที่ได้จากนักวิชาการแต่ละสาขา
8.3 ข้อมูลที่ได้จากจิตวิทยาการเรี ยนรู้
8.4 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสังคมของผูเ้ รี ยน
8.5 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยน
8.6 ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี
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9. สาโรช บัวศรี ได้กล่าวว่า ในการจัดการศึกษาหรื อจัดหลักสู ตรต้องอาศัยพื้นฐาน 5
ประการ คือ
9.1 พื้นฐานทางปรัชญา
9.2 พื้นฐานทางจิตวิทยา
9.3 พื้นฐานทางสังคม
9.4 พื้นฐานทางประวัติศาสตร์
9.5 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
จะเห็นได้วา่ ข้อมูลพื้นฐานที่นามาศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสู ตรมีมากมายหลายด้าน สาหรับ
ประเทศไทยควรจัดลาดับข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สังคมและวัฒนธรรม
2. เศรษฐกิจ
3.การเมืองการปกครอง
4. สภาพปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม
5. พัฒนาการทางเทคโนโลยี
6. สภาพสังคมในอนาคต
7. บุคคลภายนอกและนักวิชาการแต่ละสาขา
8.โรงเรี ยน ชุมชน หรื อสังคมที่โรงเรี ยนตั้งอยู่
9.ประวัติศาสตร์การศึกษาและหลักสู ตรเดิม
10.ธรรมชาติของความรู้
11.ปรัชญาการศึกษา
12. จิตวิทยา
1. พืน้ ฐานทางด้ านปรัชญาการศึกษา
ในวงการศึ ก ษาปรั ช ญาได้เ ข้า มามี บ ทส าคัญ ต่ อ การจัด การศึ ก ษา โดยเฉพาะปรั ช ญา
การศึกษา ซึ่ งหมายถึงอุดมคติ อุดมการณ์อนั สู งสุ ดซึ่ งยึดเป็ นหลักในการจัดการศึกษามีบทบาทใน
การเป็ นแม่บทเป็ นต้นกาเนิ ดความคิดในการกาหนดความมุ่งหมายของการศึกษา และเป็ นแนวทาง
ในการจัด การศึ ก ษา ตลอดจนกระบวนการในการเรี ย นการสอน ดัง นั้น ในการจัด การศึ ก ษา
โดยเฉพาะระดับประเทศปรัชญาการศึกษาจึงมีความสาคัญมาก เพราะเป็ นสิ่ งที่ช่วยกาหนดทิศทาง
ในการจัดการศึกษา ช่วยกาหนดหลักการและ จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร รวมทั้งสิ่ งอื่นที่จะตามมาคือ
การเลื อกเนื้ อหาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ และการประเมินผลเป็ นต้น ปรัชญาการศึกษาต่าง ๆ มี
ดังนี้
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ปรั ชญาสารั ตถนิยมหรื อสาระนิยม (essentialism) เป็ นปรัชญาที่ได้รับอิทธิ พลจาก
ปรัชญาทัว่ ไปสาขาจิตนิ ยม (idealism) และสัจนิยม (realism) ถือว่าบุคคลเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม
และเป็ นเครื่ องมือของสังคม บุคคลต้องอุทิศตนเพื่อสังคม สะสมมรดกของสังคม และสื บทอด
วัฒนธรรมของสังคมให้คงอยู่ต่อไป การจัดการศึกษาตามแนวคิดนี้ จึงมีลกั ษณะเป็ นการถ่ ายทอด
และอนุรักษ์วฒั นธรรมของสังคมเพราะเห็นว่า สิ่ งที่นามาสอนนั้น ดีงาม ถูกต้อง และกลัน่ กรองมาดี
แล้วเนื้ อหาวิชาที่นามาสอนจะเป็ นการเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้มีชีวิตที่ดี เช่ น การอ่าน การเขียน เลขคณิ ต
ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญาศาสนา เป็ นต้น เนื้ อหาเรี ยงลาดับจากง่ ายไปสู่ สิ่งที่ซับซ้อน จาก
รู ปธรรมไปสู่ นามธรรม การจัดการเรี ยนรู้ยึดครู ผสู้ อนเป็ นศูนย์กลาง เน้นการถ่ ายทอดความรู้ ให้
ผูเ้ รี ยน รับรู้และจา คานึ งถึง เนื้ อหาสาระมากกว่าความแตกต่างระหว่างบุคคล วิธีสอนที่ใช้มากคือ
การบรรยายหรื อการพูดของครู ผูเ้ รี ย นต้องอยู่ใ นระเบี ย บวินัย จนสามารถท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ การ
ประเมินผลเน้นด้านความรู้
ปรั ชญานิรันตรนิยม (parennialism) ปรัชญานี้ มีความเชื่อว่า สิ่ งที่มีความคงทนถาวร
ย่อมเป็ นสิ่ งที่ดีงามเป็ นจริ งมากกว่าสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้ การจัดการศึกษาจึงควรให้เรี ยนในสิ่ งที่ดี
งาม มั่น คง มี เ สถี ย รภาพ เนื้ อ หาวิ ช าที่ เ รี ย นจะเป็ นวิ ช าที่ พ ัฒ นาเชาวน์ ปั ญ ญาและจิ ต ใจ เช่ น
วิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ไวทยากรณ์ ศิลปะการพูด คณิ ตศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ และดนตรี ถือเป็ นความสาคัญของมนุษย์และเตรี ยมตัว เพื่อการดารงชีวิตการจัดการเรี ยนรู้
ให้ผเู ้ รี ยนทุกคนเรี ยนเหมือนกันหมด วิธีสอนใช้การฝึ กฝนทางปั ญญา เช่น การอ่าน การเขียน การ
ฝึ กทักษะ การท่องจา การคานวณ และการถามตอบ
ปรั ช ญาพิพัฒ นาการนิ ย ม หรื อปรั ชญาพิ พ ฒ
ั นนิ ย ม หรื อปรั ชญาวิว ฒ
ั นาการนิ ย ม
(progressivism) ปรั ชญาการศึ กษานี้ ถือว่า การศึ กษาเป็ นเครื่ องมือของสังคมในการถ่ า ยทอด
วัฒนธรรมแก่ชนรุ่ นหลัง มีความเชื่ อว่าการศึกษาเป็ นชี วิตมากกว่าเป็ นการเตรี ยมตัวเพื่อชี วิต และ
ส่ งเสริ มวิธีการแบบประชาธิ ปไตย การจัดการศึกษาตามแนวนี้จะมุ่งส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กทุกด้าน
เน้นการปฏิ บตั ิจริ ง และความสัมพันธ์กบั สภาพจริ ง การจัดการเรี ยนรู้ยึด ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ให้
ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรง กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ มีหลายลักษณะยึดหลักความสนใจของ
ผูเ้ รี ย นที่ จะแก่ ปั ญหาสั ง คมต่ า ง ๆ วิธี ก ารใช้ม ากคื อการท าโครงการการอภิ ป รายกลุ่ มและการ
แก้ปัญหาเป็ นรายบุคคล
ปรั ชญาอัตนิยม หรื อปรัชญาอัตถิภาวนิ ยม หรื อปรัชญาสวภาพนิ ยม (existentialism)
ปรัชญานี้มีความเชื่อว่า ธรรมชาติของคน สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนแปลงได้ ทุกคน
สามารถกาหนดชี วิตของตนเองจึ งเน้นการอยู่เพื่อปั จจุบนั การปรับตัวให้เข้ากับสภาพของสังคม
เผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ ได้อยูอ่ ย่างมีความสุ ขการจัดการศึกษาจึงให้ ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู้ การ
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ตัดสิ นใจ สอนให้เด็กเป็ นตัวของตัวเอง มีเสรี ภาพในการเรี ยน และเลือกเรี ยนมีความรับผิดชอบใน
ตนเอง ครู ผูส้ อนเป็ นเพียงผูช้ ้ ี แนะแนวทาง การจัดการเรี ย นรู้ เน้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
วิชาที่เรี ยนเป็ นวิชาที่พฒั นา
ความสามารถของบุ ค คลเฉพาะลงไปเช่ น ศิ ล ปะปรั ช ญาวรรณคดี ก ารเขี ย นการละคร
เป็ นต้น
ปรั ชญาปฏิรูปนิยม (deconstructionism) ปรัชญานี้มีความเชื่อว่าการศึกษาควรจะเป็ น
เครื่ องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยตรง เน้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคมให้ดี รู้จกั การอยู่
ร่ วมกันในสังคม ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม อนาคตเป็ นศูนย์กลาง มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้ ความสามารถและทัศนคติที่จะออกไปปฏิรูปสังคมให้ดีข้ ึน เนื้ อหาวิชาเน้นหนักในหมวด
สังคมศึกษา ด้านพฤติกรรมศาสตร์ อิทธิ พลของชุ มชนการจัดการเรี ยนรู้ ส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสารวจ
ความสนใจและความต้องการของตนเองใช้วิธีสอนแบบให้ผเู้ รี ยนค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเองเน้น
การอภิ ป รายการแสดงความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งต่ า งๆ โดยเฉพาะเรื่ องปั ญ หาของสัง คม พร้ อ มให้
ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปสังคมด้วย ตารางสอนจัดแบบยืดหยุน่
2. พืน้ ฐานทางด้ านจิตวิทยา
ในการจัด ท าหลัก สู ต รนั้น นัก พัฒ นาหลัก สู ต รต้อ งค านึ ง อยู่ เ สมอว่า ต้อ งพยายามจัด
หลัก สู ตรให้ ส นองความต้อ งการและความสนใจของผูเ้ รี ย นอย่า งแท้จริ ง ด้วยการศึ ก ษาข้อมู ล
พื้นฐานเกี่ ย วกับตัวผูเ้ รี ย นว่า ผูเ้ รี ย นเป็ นใคร มี ค วามต้องการและความสนใจอะไร มีพ ฤติก รรม
อย่างไร ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวกับจิ ตวิทยาทั้งสิ้ น ดังนั้นข้อมูลพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาจึงเป็ นส่ วน
ส าคัญ ที่ นัก พัฒ นาหลัก สู ต รจะละเลยมิ ไ ด้ใ นการน ามาวางรากฐานหลัก สู ต ร เช่ น การก าหนด
จุดมุ่งหมายหลักสู ตร การกาหนดเนื้อหาวิชา และการจัดการเรี ยนรู้
เพื่อให้ได้หลักสู ตรที่เหมาะสม ที่สุดนักพัฒนาหลักสู ตรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่ องของจิตวิทยา โดยเฉพาะ จิตวิทยาพัฒนาการ(developmental psychology) และจิตวิทยาการ
เรี ยนรู้ (psychology of learning) ซึ่ งจิตวิทยาทั้ง 2 สาขานี้ จะเกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสู ตรโดยตรง
นอกจากนี้ นักพัฒนาหลักสู ตรยังให้ความสาคัญกับจิตวิทยาทัว่ ไป (generalpsychology)ในส่ วนที่
เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์ดว้ ยเช่ นกัน จิตวิทยาพัฒนาการกับการพัฒนาหลักสู ตร
จิตวิทยาพัฒนาการจะบอกถึงพัฒนาการของมนุษย์ท้ งั ด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และเชาวน์ปัญญา
ทาให้ทราบถึงความสามารถ ความสนใจ ความต้องการ เจตคติ และศักยภาพด้านต่างๆ ที่แตกต่าง
กันของผูเ้ รี ยนแต่ละคนองค์ประกอบของพัฒนาการของมนุษย์มี 2 ประการคือ
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1. วุฒิภาวะ (maturity) หมายถึง กระบวนของความเจริ ญเติบโตสู งสุ ดของอินทรี ยใ์ น
ร่ างกายที่ทาให้เกิ ดความพร้ อมที่จะทากิ จกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งในขณะนั้นโดยไม่ตอ้ งอาศัยการ
ฝึ กฝนหรื อเรี ยนรู้ใด ๆ หรื อเป็ นไปโดธรรมชาติ
2. การเรี ย นรู้ (learning) เป็ นการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมอัน เป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ อาจเกิ ดขึ้นด้วยการจูงใจ หรื ออาจเกิ ดขึ้นโดยไม่ต้ งั ใจก็ได้พฒั นาการและ
การเจริ ญเติบโตของมนุษย์ แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ
1. พัฒนาการทางด้ านร่ างกาย (physical development) เป็ นการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านโครงสร้างทั้งขนาดรู ปร่ าง และการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่ างกาย
2. พัฒนาการทางด้ านสติปัญญา (mental development) เป็ นความเจริ ญงอกงาม
ที่ บ่งบอกถึ งการเพิ่ม พูนความ สามารถในประกอบกิ จกรรมอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ และรวบรวม
ความรู ้ความเข้าใจไว้เป็ นหมวดหมู่ เป็ นพัฒนาการทางด้านความคิด ความจา และความเข้าใจ
การวางหลักสู ตรต้องกาหนดเนื้ อหาวิชาให้เป็ นลาดับจากง่ายไปสู่ เนื้ อหาที่ซับซ้อนขึ้น
สอดคล้องกับลาดับขั้นพัฒนา การด้านต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนและคานึงถึงวุฒิภาวะและความพร้อมของ
ผูเ้ รี ยน
จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ กบั การพัฒนาหลักสู ตร จิตวิทยาการเรี ยนรู้จะบอกถึ งธรรมชาติของ
การเรี ยนรู ้ การเกิ ดการเรี ยนรู ้ และปั จจัยทางจิตวิทยาที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ สามารถนาไปใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพแนวคิดของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวกับทฤษฎีการเรี ยนรู้
มี 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน ดังนี้
1. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มความรู้นิยมหรื อปัญญานิยม (cognitivist theory)
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มมนุษยนิยม (humanist theory) หรื อกลุ่มแรงจูงใจ (motivation
theory)
3. ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorist theory)
1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มความรู้นิยมหรือปัญญานิยม (cognitivist theory)
นักจิตวิทยากลุ่มปั ญญานิยมให้ความสนใจในการศึกษาปัจจัยภายในตัวบุคคลที่เรี ยกว่า
โครงสร้างทางปั ญญา (cognitive structure) ที่มีผลต่อความจา การรับรู้และการแก้ปัญหาของบุคคล
นักจิตวิทยากลุ่มนี้ มีความเชื่ อว่าการกระทาต่าง ๆ ของบุคคลนั้นเกิ ดขึ้นจากตัวบุคคลนั้นเองไม่ใช่
เกิ ดจากเงื่ อนไข บุ ค คลเป็ นผูก้ ระทา สภาพแวดล้อมที่จะทาให้บุ ค คลเรี ย นรู้ ไ ด้ดีน้ ันจะต้องเป็ น
สภาพแวดล้อมที่บุคคลรับรู ้และมีความหมายต่อบุคคลเท่านั้น อีกทั้งสิ่ งใดที่บุคคลได้เรี ยนรู้มาก่อน
จะมีผลต่อการเรี ยนรู ้ ในปั จจุ บนั ดังนั้น นักจิตวิทยากลุ่มนี้ ให้ความสนใจต่อสิ่ งที่บุคคลได้เรี ยนรู้
มาแล้ว เพื่อจะได้จดั ประสบการณ์ที่มีความหมายเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ตัวอย่างนักจิตวิทยากลุ่ มนี้ เช่ น เกสตอลส์ (Gestalt) วิลเลี่ยม เจม (William Jame) จอห์น ดิวอี้
(JohnDewey) เอดวาร์ด โทลแมน (Edword Tolman) เพียเจต์ (Piaget) และบูรเนอร์ (Burner)
2.ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม มนุ ษ ยนิ ย ม (Humanist theory) หรื อ กลุ่ ม แรงจู ง ใจ
(motivation theory)
นักจิตวิทยากลุ่มนี้คานึงถึงความเป็ นคนของคน มองธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะว่า
มนุ ษย์เกิ ดมาพร้อมกับความดี มนุ ษย์เป็ นผูท้ ี่มีอิสระสามารถนาตนเองและพึ่งตนเองได้ เป็ นผูท้ ี่มี
ความคิดสร้างสรรค์ทาประโยชน์ให้สังคม มีอิสระที่จะเลือกทาสิ่ งต่าง ๆ ยึดการเรี ยนรู้จากแรงจูงใจ
เป็ นหลัก นักจิตวิทยากลุ่มนี้ไม่ยอมรับว่าการเรี ยนรู้เกิดจากการกาหนดเงื่อนไขและกลไกต่าง ๆ แต่
เขาให้ความสนใจในลักษณะเฉพาะซึ่ งเป็ นลักษณะของปั จเจกบุคคลโดยเน้ นสิ่ งที่เรี ยกว่าตัวตน
(self) ตลอดจนความมี อิ ส รภาพการที่ บุ ค คลได้ มี โ อกาสเลื อ ก การก าหนดด้ ว ยตนเอง
(self determinism) และการเจริ ญงอกงามส่ วนตน (growth) ซึ่งลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอน
ตามแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มนี้จะเน้นที่เด็กเป็ นศูนย์กลาง (child - centered) นักจิตวิทยากลุ่มนี้ที่
เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ไป ซึ่ งมีอิทธิ พลในการจัดการเรี ยนรู้คือโรเจอร์ (Rogers) และมาสโลว์ (Maslow)
3.ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorist theory)
นักจิตวิทยากลุ่มนี้ เน้นที่การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่สามารถสังเกตเห็นได้เป็ น
หลัก โดยมี ค วามเชื่ อ ว่ า ปั จ จัย หลัก ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รมของมนุ ษ ย์น้ ั น น่ า จะมาจากสิ่ ง เร้ า ใน
สภาพแวดล้อม นัน่ คือ ถ้าครู สามารถจัดสิ่ งเร้าในสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมแล้วก็จะสามารถ
ทาให้เด็กเรี ยนรู ้ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นักจิตวิทยากลุ่ มพฤติกรรมนิ ยมที่มีการกล่าวถึ งเสมอคือ
วัตสัน (Watson) กาเย่ (Gagne) สกินเนอร์ (Skinner) พาฟลอฟ (Parlor) ธอนร์ นไดค์ (Thorndike)
และกัททรี (Guthrie)
ข้อมูลทางด้านจิตวิทยาการเรี ยนรู้จะทาให้ได้แนวคิดในการจัดทาหลักสู ตรที่เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยน เช่น
1. หลักสู ตรจะต้องคานึ งถึงการฝึ กหัด เพราะเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้าและ
การตอบสนอง
2. จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้น การแก้ปั ญ หา การค้น คว้า และวิธี ก ารอื่ น ๆ ที่
ส่ งเสริ มการหยัง่ รู ้
3. หลักสู ตรควรมีความยืดหยุน่ โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้เลือกเรี ยนบางรายวิชา
ตามความถนัดและความสนใจ
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4. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้นบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมให้มีสถานที่
เป็ นแรงจูงใจให้เกิดการเรี ยนรู ้
จิ ตวิ ท ยาทัว่ ไปกับ การพัฒ นาหลัก สู ตร ความรู้ เกี่ ย วกับ จิ ตวิท ยาทัว่ ไปที่ นัก พัฒนา
หลักสู ตรจะต้องคานึงถึงในการพัฒนาหลักสู ตร ได้แก่
1. ความพร้ อม (readiness) เป็ นสภาวะที่เกิ ดขึ้นในร่ างกายและจิตใจที่สามารถ
พัฒนาขึ้นได้จากการจัดประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อม
2. เจตคติ (attitude) หมายถึง ท่าทีที่บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งจะสังเกตได้จาก
การแสดงออก ท่าทาง คาพูด
3. แรงจูงใจ (motive) และการจูงใจ (motivation) แรงจูงใจช่วยส่ งเสริ มให้ทางาน
จนสาเร็ จ และนาพฤติกรรมของตนไปให้ตรงทิศทาง ส่ วนการจูงใจกับวิธีการชักจูงให้บุคคลกระทา
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผชู ้ กั จูงต้องการ
4. การถ่ายโยงการเรี ยนรู้ (transfer of learning) เป็ นวิธีการอย่างหนึ่ งที่นาไปสู่ การ
เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ และนาผลการเรี ยนรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน การถ่ายโยงการเรี ยนรู้เกิดจากความรู้
ความเข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนมา เจตคติที่จะรับรู้ต่อไปประกอบกับทักษะของการฝึ กฝนสิ่ งที่กาลัง เรี ยน
รู ้อยูจ่ นเกิดความเข้าใจใหม่
5. การจา การลื ม การคิ ด (memory, forget, thinking) การจา หมายถึ ง
ความสามารถทางสมองที่จะเก็บหรื อคงที่ส่ิ งที่ได้เรี ยนรู้ไว้นานในช่วงเวลาที่ควรจา การลืม หมายถึง
การไม่รักษาความจาไว้ได้ ซึ่ งอาจเกิดได้ท้ งั ที่รู้ตวั และไม่รู้ตวั การคิด เป็ นกระบวนการสร้างภาพให้
ปรากฏขึ้นในสมอง ซึ่ งบางครั้งอาจต่อเนื่องมาจากความจาข้อมูลทางด้านจิตวิทยาทัว่ ไป จะทาให้ได้
แนวคิดในการจัดทาหลักสู ตรที่เหมาะสม กับ ผูเ้ รี ยน เช่ น การกาหนดเนื้ อหาในวิชาทักษะต้องยึด
หลักความพร้อม
3. ข้ อมูลพืน้ ฐานทางด้ านสั งคมและวัฒนธรรม
การศึกษาทาหน้าที่สาคัญคือ อนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมไปสู่ คนรุ่ นหลัง
และปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีต่างๆโดยหน้าที่ ดงั กล่าวการศึกษาจะช่ วยควบคุมการเปลี่ ยนแปลงสังคมให้เป็ นไปใน
ทิศทางที่พึงปรารถนา เพราะฉะนั้นหลักสู ตรที่จะนาไปสอนอนุชนเหล่านั้นจึงต้องมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กบั สังคมอย่างแยกไม่ออกดังนั้นการพัฒนาหลักสู ตรจึงจาเป็ นต้องคานึงถึงข้อมูลทางสังคม
และวัฒนธรรมที่เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการใหม่
ผลการวิเคราะห์ออกมาอย่างไรหลักสู ตรก็จะเปลี่ยนจุดหมายไปในแนวนั้นสามารถจาแนกข้อมูลให้
เห็นชัดเจนได้ดงั นี้
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1. โครงสร้ างทางสังคม โครงสร้ างสังคมไทยแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ ลักษณะ
สัง คมชนบทหรื อ สั ง คมเกษตรกรรมและสั ง คมเมื อ งหรื อ สั งคมอุ ตสาหกรรมในปั จ จุ บนั ความ
เจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีมากดังนั้นการพัฒนาหลักสู ตรจาเป็ นจะต้องศึกษา
โครงสร้างทางสังคมที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และแนวโน้มโครงสร้างสังคมในอนาคตเพื่อที่จะได้ขอ้ มูล
มาจัดการหลักสู ตรว่าจะจัดหลักสู ตรอย่างไรเพื่อยกระดับการพัฒนาสังคมเกษตรกรรมและเตรี ยม
พื้นฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมสู่ การพัฒนาอุตสาหกรรมตามความจาเป็ น
2. ค่านิยมในสังคม ค่านิยมหมายถึงสิ่ งที่คนในสังคมเดียวกันมองเห็นว่ามีคุณค่าเป็ นที่
ยอมรั บหรื อเป็ นที่ ปรารถนาของคนทัว่ ไปในสังคมนั้นๆดังนั้นการพัฒนาหลักสู ตรจึงจาเป็ นต้อง
ศึกษาค่านิ ยมต่างๆในสังคมไทย หน้าที่ของนักพัฒนาหลักสู ตรที่จะศึกษาและเลือกค่านิ ยมที่ดีและ
สอดแทรกไว้ใ นหลัก สู ต รและการจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ปลู ก ฝั ง และสร้ า งค่ า นิ ย มที่ ดี ใ น
สังคมไทย
3. ธรรมชาติของคนในสังคม จากสภาพวัฒนธรรมและค่านิ ยมของสังคมไทยทาไห้
คนไทยส่ วนใหญ่มีลกั ษณะบุคลิกภาพดังต่อไปนี้
3.1 ยึดมัน่ ในตัวบุคคลมากกว่าหลักการและเหตุผล
3.2 ยกย่องบุคคลที่มีความรู้หรื อได้รับการศึกษาสู ง
3.3 เคารพและคล้อยตามผูม้ ีวยั วุฒิสูง
3.4 ยกย่องผูม้ ีเงินและผูม้ ีอานาจ
3.5 รักความอิสระและชอบทางานตามลาพัง
3.6 เชื่อโชคลางทางไสยศาสตร์
3.7 นิยมการเล่นพรรคเล่นพวก
3.8 มีลกั ษณะเฉื่ อยชาไม่กระตือรื อร้น ฯลฯ
ในการพัฒนาหลักสู ตรควรคานึ งถึงลักษณะธรรมชาติ บุคลิ กภาพของคนในสังคม
โดยศึ ก ษาพิ จ ารณาว่ า ลัก ษณะใดควรจะคงไว้ ลัก ษณะใดควรจะเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่
พึงประสงค์ของสภาพสังคมปัจจุบนั เพื่อที่จะจัดการศึกษาในอันที่จะสร้างบุคลิกลักษณะของคนใน
สังคมตามที่สังคมต้องการ เพราะหลักสู ตรเป็ นแนวทางในการสร้างลักษณะสังคมในอนาคต
4. การชี้ นาสังคมในอนาคต การศึกษาควรมีบทบาทในการชี้นาสังคมในอนาคตด้วย
เพราะในอดีตที่ผา่ นมาระบบการศึกษา และระบบพัฒนาหลักสู ตรของไทยเป็ นลักษณะของการตั้ง
รั บ มาโดยตลอด เช่ นการตั้ง รั บ การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆเช่ น กระแสความเจริ ญของประเทศทาง
ตะวันตก กระแสวิชาการตะวันตก ความต้องการและปั ญหาของสังคม จึงทาให้การศึกษาเป็ นตัว

253
ตาม เป็ นเครื่ องมือที่คอยพัฒนาตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ฉะนั้นการจัดการศึกษาที่ดี
ควรใช้การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้
5. ลัก ษณะสั ง คมตามความคาดหวัง การเตรี ย มพัฒ นาทรั พ ยากรให้ มี คุ ณ ภาพ มี
คุณลักษณะ หรื อคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งนั้นเป็ นเรื่ องไม่คงที่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพในการดารงชีวติ จรรโลงสภาพสังคมในอนาคตให้ดีข้ ึน ลักษะประชากรที่มีคุณภาพดีมีดงั นี้
5.1 มีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตดี
5.2 มีอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ทาประโยชน์แก่ครอบครัว
5.3 เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ
5.4 มีสติปัญญา หมัน่ เสริ มสร้างความรู้ความคิดอยูเ่ สมอ
5.5 มีนิสัยรักการทางาน ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ภกั ดี
5.6 มีมนุษยสัมพันธ์ และมีมนุษยธรรม
6. ศาสนาและวัฒนธรรมในสังคม ศาสนาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม
เพราะฉะนั้นสิ่ งที่ บรรจุ ไ ว้ใ นหลัก สู ตรควรเป็ นหลัก ธรรมในศาสนาต่า งๆและควรเปรี ย บเที ย บ
หลักธรรมของศาสนาเหล่านั้นเพื่อให้ผเู้ รี ยนได้ทราบว่าทุกศาสนามีเป้ าหมายสู งสุ ดร่ วมกัน คือสอน
ให้คนเป็ นคนดีเพื่อความสงบสุ ขในการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่ วนด้านวัฒนธรรมนั้นปั จจุบนั มีการ
เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเพราะวิทยาการต่างๆเจริ ญก้าวหน้ามาก ในการพัฒนาหลักสู ตรจึงต้อง
คานึ งถึ งการเปลี่ ยนแปลงการเปลี่ ยนแปลงทางวัฒนธรรม การศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานทางสังคม
อย่างรอบคอบจะทาให้เราสามารถนาไปพัฒนาหลักสู ตรที่ดีตามลักษณะดังต่อไปนี้
6.1 สนองความต้องการของสังคม
6.2 สอดคล้องกับความเป็ นจริ งในสังคม
6.3 เน้นในเรื่ องรักชาติรักประชาชน
6.4 แก้ปัญหาให้สังคม มิใช่สร้างปัญหาให้สังคม
6.5 ปรับปรุ งสังคมให้ดีข้ ึน
6.6 สร้างความสานึกในเรื่ องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
6.7 ชี้นาในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงประเพณี และค่านิยม
6.8 ต้องถ่ายทอดวัฒนธรรมและจริ ยธรรม
6.9 ปลูกฝังในเรื่ องความซื่อสัตย์และความยุติธรรมในสังคม
6.10 ให้ความสาคัญในเรื่ องผลประโยชน์ในสังคม
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3. การพัฒนาหลักสู ตรมีข้นั ตอนอย่างไรบ้ าง จงอธิบาย
เมื่อได้ทราบถึงรู ปแบบหรื อประเภทของหลักสู ตรรวมทั้งทฤษฎีหลักสู ตรต่างๆแล้วจาเป็ น
ที่จะต้องมีความรู ้และความเข้าใจหลักการพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งมีความสาคัญเป็ นอย่างมากในการจัด
หลักสู ตรทุกประเภท ในการพัฒนาหลักสู ตรนั้นจะมีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการวางแผนการ
จัดทาหลักสู ตร และกระบวนการสร้ างหลักสู ตรควบคู่กนั ไป หลักสู ตรทุกรู ปแบบทุกประเภท
จะต้อ งได้รั บ การพัฒ นาอยู่เ สมอให้ส อดคล้องกับ สภาวการณ์ ต่า งๆของประเทศรวมทั้ง ระบบ
การศึ ก ษาของประเทศด้ว ย หลัก สู ต รทุ ก ชนิ ดจะหยุด อยู่ก ับ ที่ ไ ม่ ไ ด้จะต้อ งมี ก ารพัฒนาให้ท ัน
เหตุการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง
หลักการพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆที่สาคัญ ดังนี้
1. เมื่อวิทยาการต่างๆของสังคมและของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป
2. เมื่อนโยบาย ปรัชญา และแนวทางการพัฒนาการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป
3. เมื่อผูใ้ ช้หลักสู ตรอันได้แก่ ผูบ้ ริ หารการศึกษา ครู ผสู้ อน นักเรี ยน และผูป้ กครอง
เรี ยกร้อง
4. เมื่อข้อมูลพื้นฐานของสังคมและชุมชนเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาหลักสู ตรเป็ นสิ่ งที่นกั การศึกษา ครู อาจารย์จะต้องดาเนินการอยูเ่ สมอจน
เป็ นกิจนิสัย จะกระทาทุกครั้งเมื่อสังคมมีส่ิ งหนึ่งสิ่ งใดเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสิ่ งที่เปลี่ยนแปลง
ไปนั้นจะท าให้ผูเ้ รี ย นได้เพิ่ม พูนประสบการณ์ ข้ ึ นมาใหม่ และพร้ อมที่ จะนาประสบการณ์ และ
ความรู ้ที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริ ญงอกงามยิง่ ขึ้น (ชูศรี สุ วรรณโชติ. 2544 : 89)
ลาดับขั้นตอนของการพัฒนาหลักสู ตร
ขั้น ตอนของการพัฒ นาหลัก สู ต รถื อ ว่ า มี ค วามส าคัญ อย่ า งหนึ่ งในการพัฒ นา
หลัก สู ตร ส่ วนใหญ่ ผูพ้ ฒ
ั นาหลักสู ตรทั้ง หลายไม่ ไ ด้ใ ห้ค วามเอาใจใส่ ใ นเรื่ องนี้ ม ากนัก ผลที่
ปรากฏก็คือความยุง่ ยากในการพัฒนาหลักสู ตรให้สมบูรณ์ และความยุง่ ยากนี้ ก็ต่อเมื่อมาถึงการใช้
หลักสู ตรในภายหลังด้วย ลาดับขั้นตอนในการพัฒนาหลักสู ตรมีดงั นี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของสังคมและชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีความจาเป็ นอันจะนามาซึ่งการปรับปรุ งหลักสู ตร
ขั้นที่ 3 สารวจความต้องการและความจาเป็ นของสังคม ชุมชน และผูเ้ รี ยน
ขั้นที่ 4 กาหนดวัตถุ ประสงค์ของการให้การศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ
สังคม
ขั้นที่ 5 เลือกเนื้อหาวิชาที่ตอ้ งการนามาให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาที่ตรงกับวัตถุประสงค์
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ขั้นที่ 6 เลือกบุคลากรที่มีความชานาญในเนื้อหาวิชานั้นๆมาร่ วมจัดทาหลักสู ตร
ขั้นที่ 7 จัดเรี ยงลาดับเนื้อหาความรู้ที่ได้มาจากขั้นที่ 6
ขั้นที่ 8 สร้างประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้ตรงกับเนื้อหาวิชาเพื่อการจัดการเรี ยน
การสอน
ขั้นที่ 9 กาหนดการประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษา
จากแนวคิดของเทอร์ เนอร์ ( Turner, Nov-Dee Vol 90 No2 : 170-173 )สามารถแสดง
ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสู ตรดังรู ปแบบดังนี้
หลักสู ตรที่นามาใช้
6
สร้างเสริ มประสบการณ์การเรี ยน
5
กาหนดเนื้อหาวิชา
4
ศึกษาความต้องการสังคม
3
ศึกษาข้อมูลทุกประเภท
2
กาหนดบุคลากร
1
การพัฒ นาหลัก สู ต รเป็ นสิ่ ง ที่ ส ามารถด าเนิ น การได้เ สมอทุ ก ระยะเวลา การพัฒ นา
หลักสู ตรที่ดีควรจะได้เริ่ มต้นเมื่อหลักสู ตรนั้นได้ใช้ไปแล้วไม่ควรเกิน 1 ปี เพราะหลักสู ตรที่ดีจะ
เป็ นหลักสู ตรที่กาหนดให้ผเู ้ รี ยนได้เกิ ดการเรี ยนรู้เนื้ อหาสาระและกระบวนการที่มองไปข้างหน้า
อย่างน้อย 5 ปี และไม่ควรเกิน 10 ปี เป็ นอันขาด ดังนั้นเมื่อใช้หลักสู ตรเป็ นเวลา 1 ปี แล้ว ผูพ้ ฒั นา
หลักสู ตรจะต้องเริ่ มการประเมินผลหลักสู ตรการใช้หลักสู ตรทันที และจะต้องเริ่ มรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะต้องนามาเป็ น
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหลักสู ตรต่อไป การเริ่ มพัฒนาหลักสู ตรจะต้องเริ่ มตั้งแต่ปีที่ 3 ของการนา
หลักสู ตรนั้นมาใช้ และควรจะพัฒนาแล้วเสร็ จภายในปี ที่ 5 ซึ่ งนัน่ ก็หมายความว่าเป็ นปี ที่ได้
กาหนดเป้ าหมายอายุของหลักสู ตรที่สามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ รี ยน
แล้ว (ชูศรี สุ วรรณโชติ. 2544 : 99- 100)
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4. การนาหลักสู ตรไปใช้ ควรคานึงถึงปัจจัยใดบ้ าง อย่างไร
การนาหลักสู ตรไปใช้เป็ นกระบวนการที่สาคัญในการนาองค์ประกอบต่างๆ ที่กาหนดไว้
ในหลักสู ตร เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม การนาหลักสู ตรไปใช้มีความสาคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะเป็ นตัวบ่งชี้ ถึงความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของหลักสู ตรถึงแม้หลักสู ตรจะดีเพียงใดก็
ตามยังไม่สามารถที่ จะกล่ าวได้ว่าประสบความสาเร็ จตามวัตถุ ประสงค์หรื อไม่ ถ้าหากมีการนา
หลัก สู ต รไปใช้อ ย่า งไม่ ถู ก ต้อ ง ความล้ม เหลวของหลัก สู ต รก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น อย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
เพราะฉะนั้นการนาหลักสู ตรไปใช้ จึงมีความสาคัญที่ผเู้ กี่ยวข้องในการนาหลักสู ตรไปใช้ จะต้องทา
ความเข้าใจกับวิธีการขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถนาหลักสู ตรไปใช้อย่างมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดตาม
ความมุ่งหมายทุกประการ
ความหมายของการนาหลักสู ตรไปใช้ คือ การนาหลักสู ตรไปปฏิบตั ิ โดยกระบวนการที่
สาคัญคือ “การแปลงหลักสู ตรไปสู่ การสอนโดยครู ” ดังนั้นสิ่ งที่สาคัญและควรคานึงถึงในการนา
หลักสู ตรไปใช้ให้ได้ผลตามเป้ าหมาย คือ ครู ผูส้ อนควรมีส่วนร่ วมในการร่ างหลักสู ตร ผูบ้ ริ หาร
ครู ใหญ่ตอ้ งเห็นความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินการให้ประสบความสาเร็ จ
หลักการสาคัญในการนาหลักสู ตรไปใช้
วิชยั วงษ์ใหญ่ (2551: 140-141) กล่าวว่า ผูม้ ีบทบาทสาคัญในการนาหลักสู ตรไปใช้มี
3 กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ครู ประจาชั้น และชุ มชน โดยเฉพาะครู ใหญ่ที่ถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทมาก
ที่สุดที่ตอ้ งศึกษาและวางแผนเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตร โดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. เตรี ยมวางแผนงาน
2. เตรี ยมจัดอบรม
3. การจัดครู เข้าสอน
4. การจัดตารางสอน
5. การจัดวัสดุประกอบหลักสู ตร
6. การประชาสัมพันธ์
7. การจัดสภาพแวดล้อมและการเลือกกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
8. การจัดโครงการประเมินผล
จากเอกสารการประชุ มของประเทศต่างๆในเอเชี ย (APEID: 1977:29) สรุ ปหลักการ
สาคัญในการนาหลักสู ตรไปใช้ไว้ ดังนี้
1. วางแผนและเตรี ยมการนาหลักสู ตรไปใช้โดยให้คนหลายกลุ่มเข้าร่ วมแสวงหาการ
สนับสนุนจากประชาชนและจัดเตรี ยมทรัพยากรมนุษย์และวัสดุให้พร้อม
2. จัดให้มีหน่วยงานส่ งเสริ มการนาหลักสู ตรไปใช้ให้ได้อย่างรวดเร็ วและสะดวก
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3. กาหนดวิถีท างและกระบวนการนาหลัก สู ตรไปใช้อย่า งเป็ นขั้นตอน รวมเหตุ
ผลต่างๆ ที่จะใช้ในการจูงใจครู และติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
การนาหลักสู ตรไปใช้เป็ นงานหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ าย ตั้งแต่ผบู้ ริ หาร
ระดับ กระทรวง กรม กอง ผูบ้ ริ หารระดับโรงเรี ย น ครู ผูส้ อน ศึก ษานิ เทศก์ และบุ คคลอื่ นๆ
ขอบเขตและงานของการนาหลักสู ตรไปใช้เป็ นงานที่ มีขอบเขตกว้างขวาง เพราะฉะนั้นการนา
หลักสู ตรไปใช้จึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง
หลักการสาคัญในการนาหลักสู ตรไปใช้ได้ดงั นี้
1. มี การวางแผนและเตรี ยมการในการนาหลักสู ตรไปใช้ ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องควรจะ
ศึ ก ษาวิเคราะห์ ท าความเข้า ใจหลักสู ตรที่ จะนาไปใช้ใ ห้มีค วามเข้าใจตรงกันเพื่อให้ก ารปฏิ บ ตั ิ
เป็ นไปในทานองเดียวกันและสอดคล้องต่อเนื่องกัน
2. มีคณะบุคคลทั้งส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่นที่จะต้องทาหน้าที่ประสานงานกันเป็ น
อย่างดี ในแต่ละขั้นตอนในการนาหลักสู ตรไปใช้
3. ดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบเป็ นไปตามขั้นตอนที่วางแผนและเตรี ยมการไว้การนา
หลักสู ตรไปใช้จะต้องคานึงถึงปั จจัยสาคัญ ที่จะช่วยให้การนาหลักสู ตรไปใช้ประสบความสาเร็ จได้
ปั จจัยต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารหลักสู ตรต่างๆ ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ที่จะเป็ น
แหล่งให้ความรู ้ประสบการณ์ต่างๆ สิ่ งเหล่านี้ จะต้องได้รับการจัดเตรี ยมไว้เป็ นอย่างดี และพร้อมที่
จะให้การสนับสนุนได้เมื่อได้รับการร้องขอ
4. ครู เป็ นบุคลากรที่สาคัญในการนาหลักสู ตรไปใช้ ดังนั้นครู จะต้องได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มที่และจริ งจัง ตั้งแต่การอบรมความรู้ ความเข้าใจทักษะและเจตคติเกี่ยวกับการใช้หลักสู ตร
อย่างเข้มข้น
5. การนาหลักสู ตรไปใช้ควรจัดตั้งให้มีหน่ วยงานที่มีผชู้ านาญการพิเศษ เพื่อให้การ
สนับ สนุ น และพัฒ นาครู โ ดยการท าหน้า ที่ นิ เ ทศ ติ ด ตามผลการน าหลัก สู ต รไปใช้ และควร
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับครู อย่างใกล้ชิด
6. หน่วยงานและบุคลากรในฝ่ ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนาหลักสู ตรไปใช้ ไม่วา่ จะ
เป็ นส่ วนกลางหรื อส่ วนท้องถิ่นต้องปฏิบตั ิงานในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่และเต็มความ
สามารถ
7. การนาหลักสู ตรไปใช้สาหรับผูท้ ี่มีบทบาทเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทุกหน่วยงาน จะต้องมี
ติดตามและประเมินผลเป็ นระยะ เพื่อจะได้นาข้อมูลต่างๆ มาประเมินวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทั้งในแง่
การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง และการวางแนวทางในการนาหลักสู ตรไปใช้ ให้มีประสิ ทธิภาพ ดียงิ่ ขึ้น
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กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการนาหลักสู ตรไปใช้
1. การแปลงหลักสู ตรไปสู่ การสอน คือ การตีความหมายและกาหนดรายละเอียดของ
หลักสู ตรโดยจะดาเนิ นการในรู ปของเอกสารประกอบหลักสู ตร และวัสดุ อุปกรณ์ การสอน เช่ น
โครงการสอน ประมวลการสอน คู่มือครู เป็ นต้น
2.การจัด ปั จ จัย และสภาพต่ า งๆภายในโรงเรี ย นเพื่ อ ให้ห ลัก สู ต รบรรลุ เ ป้ าหมาย
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นควรส ารวจปั จจัย และสภาพต่ างๆของโรงเรี ย นว่า เหมาะสมกับ สภาพการนา
หลักสู ตรมาปฏิบตั ิหรื อไม่
3. การสอนซึ่ งเป็ นหน้าที่ของครู ประจาการถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการนาหลักสู ตร
ไปใช้ ครู ต้อ งสอนให้ ส อดคล้องกับ จุ ด มุ่ ง หมายของหลัก สู ต ร เลื อ กวิธี ส อนให้เ หมาะสม โดย
ผูบ้ ริ หารคอยให้ความสะดวกให้คาแนะนาและให้กาลังใจ
5. การประเมินผลหลักสู ตรมีแนวคิด วิธีการ อย่ างไร เพื่อที่จะทราบว่ าหลักสู ตรนี้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ตามทีก่ าหนดไว้หรือไม่
ในการทากิจกรรมใดๆ ก็ตาม ถ้ามีการประเมินผลการทากิจกรรมด้วยแล้ว จะทาให้ทราบ
ว่าข้อบกพร่ องหรื อความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้นมาจากสาเหตุและปั จจัยใด ซึ่ งจะทาให้สามารถหาทาง
แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นได้ทนั ท่วงที ในการพัฒนาหลักสู ตร ก็เช่ นเดี ยวกัน หากมีการประเมินเป็ น
ระยะๆ ก็จะลดปั ญหาที่เกิ ดขึ้นได้ เช่ น เมื่อร่ างหลักสู ตรเสร็ จแล้ว ก็ตอ้ งมีการประเมินเอกสาร คือ
ตรวจสอบคุ ณภาพของหลัก สู ตรว่า เป็ นอย่างไร มีข ้อดี และข้อเสี ย ที่ควรแก้ไขอย่างไรบ้างจะได้
ปรับปรุ ง นาหลักสู ตรไปใช้ เมื่อได้หลักสู ตรมาแล้ว ยังต้องนาหลักสู ตรไปทดลองใช้ ซึ่ งทุกขั้นตอน
ของการนาหลักสู ตรไปใช้เพื่อดูวา่ สามารถใช้ได้ดีกบั สถานการณ์จริ งเพียงใด มีปัญหาหรื ออุปสรรค
อะไรต่อการใช้หลักสู ตร หรื อปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน และเป็ นที่ยอมรับได้ ถึงแม้ว่าจะได้มีการนา
หลักสู ตรไปใช้อย่างแพร่ หลายทั้งประเทศ นักการพัฒนาหลักสู ตรต้องมีการตรวจสอบและประเมิน
ตลอดเวลา เช่นว่า การปฏิบตั ิจริ งนั้นได้ผลใกล้เคียงกับเป้ าหมายที่กาหนดไว้หรื อไม่
ดัง นั้นการประเมิ นหลัก สู ตร จึ ง เปรี ย บเสมื อนกับ กระจกเงาที่ ส ะท้อนให้เห็ นภาพทุ ก
ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสู ตรอย่า งแจ่ ม ชัดว่าสามารถบรรลุ ตามเป้ าหมายหรื อประสบความ
ล้มเหลว หรื อมีขอ้ บกพร่ อง ปั ญหาและอุปสรรคอะไร เพื่อหาทางแก้ไขได้ทนั ท่วงที อย่างไรก็ตาม
การประเมินหลักสู ตรเป็ นงานสาคัญที่ตอ้ งการผูท้ ี่มีความรู้ในเรื่ องของหลักสู ตรและการประเมินผล
และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
การประเมินหลักสู ตร หมายถึง กระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผล
ข้อมูลเพื่อนามาตัดสิ นใจเกี่ยวกับคุณภาพทั้งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตร รวมถึงสิ่ ง
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ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นจากการใช้ ห ลัก สู ต รนั้น ในอนาคต แนวคิ ด การประเมิ น หลัก สู ต รประกอบด้ว ย
คุณลักษณะสาคัญ ดังนี้
1. การประเมินเป็ นการประเมินค่าของเรื่ องที่ตดั สิ นใจ
2. การตัดสิ นใจมีเกณฑ์ที่ชดั เจน
3. เกณฑ์การตัดสิ นใจมีประเด็นที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับเนื้อหา
4. เกณฑ์แสดงให้เห็นด้วยบุคคลและสอดคล้องกับแนวคิดของแบบจาลองเพื่อนาไปสู่
การตัดสิ นใจ
แนวคิดการประเมินหลักสู ตร
การประเมินตามจุดประสงค์ (Goal-based) เป็ นการตัดสิ นใจตามจุดประสงค์ของ
การศึกษา หรื อโปรแกรมการฝึ กอบรม
การประเมินที่ไม่ยึดจุดประสงค์ (Goal-free) การตัดสิ นใจที่มีความเป็ นอิสระจากผลที่
เกิดจากโอกาสทางการศึกษาหรื อโปรแกรม
การประเมินตามหน้าที่ (Responsive) (contingency- unforeseen event) เป็ นการ
เปรี ยบเทียบความมุ่งมัน่ ในการสอนและผลที่เกิดขึ้นจริ งที่สังเกตได้
การประเมินที่มุ่งการตัดสิ นใจ (The decision-making) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรื อโปรแกรมการฝึ กอบรม โดยมีจุดมุ่งหมาย (Purpose)
เพื่อการตัดสิ นใจยุติหรื ดาเนินการต่อไป
การประเมินเพื่อการรับรอง(The accreditation) เป็ นการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการรับรอง
เกี่ ยวกับกระบวนการของการพัฒนาวิชาชี พในการจัดการศึกษาหรื อโปรแกรมการฝึ กอบรมการ
ประเมินหลักสู ตร ก่อน ระหว่าง และหลังการนาหลักสู ตรไปใช้
วิธีการประเมินหลักสู ตรมี 3 ขั้นตอน ได้แก่
1.การประเมินหลักสู ตรก่อนนาหลักสู ตรไปใช้
2.การประเมินหลักสู ตรระหว่างดาเนินการใช้หลักสู ตร
3.การประเมินหลักสู ตรหลังนาหลักสู ตรไปใช้
1.การประเมินหลักสู ตรก่อนนาหลักสู ตรไปใช้
เมื่ อนัก พัฒนาหลัก สู ต รพัฒ นาหลัก สู ตรเรี ย บร้ อ ยแล้ว จะต้อ งมี ก ารตรวจสอบ
ทบทวนว่าหลักสู ตรมีคุณค่าหรื อสามารถตอบสนองความต้องการจาเป็ นของผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมาย
หรื อไม่ หรื อกล่ าวได้อีกอย่างหนึ่ งว่า หลักการและเหตุผลหรื อความเป็ นมาและความสาคัญของ
หลักสู ตรเป็ นไปเพื่อตอบสนองความต้องการจาเป็ นของผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมาย มีเหตุผลเพียงพอที่
จะต้องจัดทาหลักสู ตร ดังนั้นสรุ ปได้ว่าหลักสู ตรมีคุณค่าเมื่อหลักสู ตรนั้นตอบสนองความต้องการ
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จาเป็ นของผูเ้ รี ย นกลุ่ ม เป้ าหมาย จากนั้นพิจ ารณาประเด็นสื บ เนื่ องคื อ มี ค วามพร้ อมในการน า
หลักสู ตรไปใช้หรื อไม่ ด้วยการประเมินเอกสารหลัก สู ตร สื่ อและอุป กรณ์ ที่ จาเป็ นที่ จะต้องใช้
ประกอบการเรี ยนการสอน วิชยั วงษ์ใหญ่ (2544: 122-125) สรุ ปขั้นตอนการประเมินหลักสู ตรก่อน
นาไปใช้ 4 ขั้นตอน คือ
1. กาหนดจุดมุ่งหมายการประเมินหลักสู ตร
2. วางแผนดาเนินการประเมิน
3. ทดลองใช้หลักสู ตรฉบับร่ าง
4.การประเมิ น ผลจากการทดลองใช้ และน าผลมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตรก่อนนาไปใช้จริ ง
2. การประเมินหลักสู ตรระหว่างดาเนินการใช้ หลักสู ตร
เมื่อนักพัฒนาหลักสู ตรทดลองนาร่ อง (pilot study) แล้ว นัน่ คือ หลักสู ตรมีเอกสาร
สื่ อ และอุปกรณ์การเรี ยน การสอน พร้อมใช้หลักสู ตรแล้วจึงนาหลักสู ตรไปใช้ การประเมินการ
นาไปใช้ ให้ความสาคัญกับ ระบบบริ หารจัดการหลักสู ตร และกระบวนการเรี ยนการสอน โดย
ศึกษาข้อมูลจากการวางแผนการประเมินก่อนการใช้หลักสู ตร เพื่อจัดระบบ บริ หารจัดการหลักสู ตร
รวมถึงการนิ เทศกากับติดตาม (งานบริ หารบุคคล- ฝึ กอบรมก่อน/ ระหว่างประจาการ งานบริ หาร
งบประมาณ- สิ่ งอานวยความสะดวกในการใช้หลักสู ตร) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของหลักสู ตร
(การออกแบบการเรี ยนการสอน การเขียนแผนจัดการเรี ยนการสอน/จัดการเรี ยนรู้ กลวิธีการสอน/
กลยุทธ์ในการจัดการเรี ยนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ) มีเครื่ องมือวัดผลความก้าวหน้า
ของผูเ้ รี ยน (ก่อนเรี ยน-ระหว่างเรี ยน-หลังเรี ยน) และเครื่ องมือสังเกตการณ์สอนเพื่อการนิ เทศการ
สอน วิชยั วงษ์ใหญ่ (2554: 125-128) เสนอแนวคิดการประเมินไว้ 3 ประเด็น คือ
1. การประเมินระบบบริ หารและการจัดการหลักสู ตร
2. การประเมินการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน
3. การประเมินระบบบริ หารและวิธีการนิเทศกากับดูแล
3. การประเมินหลักสู ตรหลังนาหลักสู ตรไปใช้
เป็ นการประเมินระบบหลักสู ตรในลักษณะที่มีความสมบูรณ์และสลับซับซ้อนมาก
คือ การประเมินระบบหลักสู ตร จะประเมินทุกๆองค์ประกอบของหลักสู ตรอย่างละเอียด มีความ
เกี่ ย วข้อ งกับ องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ หลัก สู ต รด้ว ย เช่ น ทรั พ ยากรที่ ต้อ งใช้
ความสัมพันธ์ของระบบหลักสู ตร กับระบบบริ หารโรงเรี ยน ระบบการจัดการเรี ยนการสอน และ
ระบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการประเมินว่าหลักสู ตรดีจริ ง
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สามารถนาไปใช้ได้จริ ง มีขอ้ ผิดพลาดที่ใด จะต้องแก้ไขอย่างไร ถือเป็ นการประเมินที่สมบูรณ์และ
ครอบคลุมมากที่สุด
แนวคิดและวิธีการประเมินหลักสู ตรก่อนนาหลักสู ตรไปใช้ ระหว่างดาเนินการใช้
หลักสู ตรและหลังนาหลักสู ตรไปใช้ สรุ ปได้ดงั ตาราง ดังนี้
ขั้นตอนการประเมินหลักสู ตร
จุดมุ่งหมายการประเมิน
การประเมินหลักสู ตรก่อนนาหลักสู ตรไปใช้
การประเมินเอกสารและคุณค่าของหลักสู ตร
การประเมินหลักสู ตรระหว่างดาเนินการใช้
การประเมินการนาไปใช้และผลสัมฤทธิ์ ของ
หลักสู ตร
หลักสู ตร
การประเมินหลักสู ตรหลังนาหลักสู ตรไปใช้
การประเมินระบบหลักสู ตร
6. จงประเมินตนเองในประเด็นเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาหลักสู ตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหน่ วยงานด้ านวิชาชี พครู -คุรุสภา
จากประกาศคณะกรรมการคุ รุ ส ภา เรื่ อง สาระความรู้ และสมรรถนะของผูป้ ระกอบ
วิชาชี พครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์
วิชาชี พ ที่ได้กาหนดสาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ ในด้า นการพัฒ นาหลัก สู ต ร ดัง ต่ อไปนี้ การพัฒ นาหลัก สู ต ร
ประกอบด้วย
(ก) สาระความรู้
1. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา
2. ประวัติความเป็ นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย
3. วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
4. ทฤษฎีหลักสู ตร
5. การพัฒนาหลักสู ตร
6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลักสู ตร
7. การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
8. ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสู ตร
(ข) สมรรถนะ
1. สามารถวิเคราะห์หลักสู ตร
2. สามารถปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรได้อย่างหลากหลาย
3. สามารถประเมินหลักสู ตรได้ท้ งั ก่อนและหลังการใช้หลักสู ตร
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4. สามารถจัดทาหลักสู ตร
ก่อนเรี ยนรายวิชา การพัฒนาหลักสู ตร ตนเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรเลย
เคยได้ยนิ คาว่า “หลักสู ตร” ก็มีความเข้าใจว่าหลักสู ตรก็คือแบบแผน หลักการปฏิบตั ิที่เรากาลังเรี ยน
กันอยู่ เราต้องเรี ยนตามที่หลักสู ตรกาหนด แต่เมื่อได้เรี ยนแล้ว ก็รู้วา่ หลักสู ตรเป็ นสิ่ งสาคัญของการ
จัด การศึ ก ษา เพราะเป็ นสิ่ ง ที่ ก าหนดแนวทางการปฏิ บ ตั ิ ใ นการจัดการเรี ย นการสอนให้บ รรลุ
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ หลักสู ตรที่ดีตอ้ งมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้มีเนื้ อหาสาระทันกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง มีนกั วิชาการหลายท่านทั้งไทยและ
ต่างประเทศได้ให้ความหมายของหลักสู ตรไว้ต่างๆ กัน แต่โดยสรุ ปแล้ว หลักสู ตรก็คือ โครงสร้าง
ของเนื้อหาวิชา หรื อประสบการณ์ต่างๆ หรื อศาสตร์ ต่างๆ ที่กาหนดให้ผเู้ รี ยนได้ศึกษาหาความรู้ท้ งั
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ รวมทั้งการมีส่วนร่ วมกิจกรรมเสริ มสร้างประสบการณ์
การพัฒ นาหลัก สู ต รและการสร้ า งหลัก สู ต รนั้น ไม่ ไ ด้ท ากัน ง่ า ยๆ แต่ ต้อ งมี รู ป แบบ
กระบวนการ ที่เป็ นรู ปธรรม เพื่อให้ได้หลักสู ตรที่มีคุณภาพ เริ่ มตั้งแต่การวางแผนหลักสู ตร การ
ออกแบบหลักสู ตร การจัดหลักสู ตร และการประเมินหลักสู ตร
ในการพัฒนาหลักสู ตรยังต้องอาศัยพื้นฐานการพัฒนาด้านปรัชญา สังคม และจิตวิทยา
รวมถึงความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
ในการเรี ย นนั้นกลุ่ มของข้า พเจ้า คื อ กลุ่ ม ภาษากับ การสื่ อสาร ได้ดาเนิ นการจัดท า
หลักสู ตร โดยเริ่ มจากการวางแผนหลักสู ตร ได้สร้างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการจัดการเรี ยนรู้
ขึ้น โดยจะมีการทดลองใช้หลักสู ตรนี้ ที่โรงเรี ยนปิ ยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม กับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่ งในการจัดทาหลักสู ตรนี้ ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ ได้
ช่วยกันระดมความคิด วางแผน ออกแบบร่ วมกัน เพื่อที่จะให้ได้หลักสู ตรที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
และเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนได้จริ ง

ภาคผนวก ช
แบบทดสอบความรู้
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
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แบบทดสอบความรู้
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
คาชี้แจง
1.แบบทดสอบฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทาวิทยานิพนธ์ เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
2.แบบทดสอบฉบับนี้สร้างขึ้นเพื่อต้องการวัดความรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู ด้านการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
3.แบบทดสอบฉบับนี้ เป็ นข้อคาถามแบบปรนัย ประกอบด้วย 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง
จานวน 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้ น 30 คะแนน
ขอให้ท่านได้ศึกษาแบบประเมินและเลือกคาตอบที่พิจารณาเห็นว่าถูกที่สุด เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้วิจยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู

ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
พิจิตรา ทีสุกะ
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โครงสร้ างแบบทดสอบความรู้
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
ขั้นตอนรู ปแบบการเรียนการสอน NPU Model
1. การวางแผนหลักสู ตร (Curriculum Planning)
2. การออกแบบหลักสู ตร (Curriculum Design)
3. การจัดระบบหลักสู ตร (Curriculum Organization)
4. การประเมินหลักสู ตร (Curriculum Evaluation)
ข้ อสอบจาแนกตามสาระความรู้ มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสู ตร
สาระความรู้ ตามมาตรฐานที่ 2
วิชาการพัฒนาหลักสู ตร
ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา
ประวัติความเป็ นมาและระบบ
การจัดการศึกษาไทย
วิสัยทัศน์และแผนพัฒนาการศึกษาไทย
ทฤษฎีหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตร
มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้น
ของหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนา
หลักสู ตร
รวมจานวนข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ

การ
การ
การ
ประเมิน
วิเคราะห์ สั งเคราะห์
ค่ า

ความรู้
ความจา

ความ
เข้ าใจ

การ
นาไปใช้

1

2

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

-

1

2
3
3

2
2

3

1
1

-

-

2
6
9

1

1

-

1

-

-

3

1

1

2

-

-

-

4

1

1

-

-

-

-

2

13

9

5

3

-

-

30

รวม
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1. หลักสู ตรที่พฒั นามาจากหลักสู ตรกว้าง โดยนาเอาเนื้อหาของวิชาต่างๆ มาหลอมรวมผสมผสานกัน
คือ หลักสู ตรใด
ก. หลักสู ตรสัมพันธ์วชิ า
ข. หลักสู ตรบูรณาการ
ค. หลักสู ตรประสบการณ์
ง. หลักสู ตรรายวิชา
2. การศึกษาที่กาหนดจุดหมาย วิธีการศึกษาหลักสู ตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดประเมินผล ซึ่ ง
เป็ นเงื่อนไขของการศึกษาสาเร็ จที่แน่นอน เป็ นการจัดการศึกษาตามข้อใด
ก. การศึกษาในระบบ
ข. การศึกษานอกระบบ
ค. การศึกษาตามอัธยาศัย
ง. การศึกษาตลอดชีวิต
3. ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ พ.ศ. ในข้อใด
ก. พ.ศ. 2552 – 2554
ข. พ.ศ. 2552 – 2561
ค. พ.ศ. 2552 – 2565
ง. พ.ศ. 2552 – 2566
4. ข้อใดไม่ใช่กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ก. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
ข. พัฒนาคุณภาพครู ยคุ ใหม่
ค. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ง. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้ใหม่
5. หลักสู ตรที่ไม่แพร่ หลายไม่เป็ นที่รู้จกั ในนักศึกษา ไม่ได้ปรากฏให้เห็นในแผนการเรี ยนรู้เป็ นสิ่ งที่
โรงเรี ยนไม่ได้สอน คือหลักสู ตรใด
ก. หลักสู ตรสู ญ
ข. หลักสู ตรเกลียวสว่าน
ค. หลักสู ตรแกน
ง. หลักสู ตรแฝง
6. การพัฒนาหลักสู ตรตามแนวคิดปรัชญาใดมุ่งเน้น “ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (student center learning:
SCL)
ก. ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism)
ข. ปรัชญาพิพฒั นาการ (Progressivism)
ค. ปรัชญาอัตถิภาวนิยม หรื อ อัตนิยม (Existentialism)
ง. ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)
7. ระบบการศึกษาของประเทศไทยถือว่ามีระบบแบบแผนในสมัยใด
ก. พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
ข. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั
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8. หลักสู ตร (curriculum) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “currere” มีความหมายสาคัญตรงกับเรื่ อง
ใด
ก. ตาราที่ใช้ในการเรี ยนการสอน
ข. เนื้อหาที่นาจัดการเรี ยนการสอน
ค. แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับผลการเรี ยนการสอน
ง. แนวทางในการเรี ยนการสอน
9. คาว่า “หลักสู ตร และ การสอน” กล่าวถึงเรื่ องใด
ก. ชื่อวิชา และ ชื่อผูส้ อน
ข. สอนอะไร และสอนอย่างไร
ค. รู ปแบบหลักสู ตร และ รู ปแบบการสอน
ง. ผูจ้ ดั ทาหลักสู ตร และ อาจารย์ผสู้ อน
10. การประเมินหลักสู ตรมีวตั ถุประสงค์สาคัญในการนาไปใช้เรื่ องใด
ก. พัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตร
ข. พัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจของหลักสู ตรสถานศึกษา
ค. พัฒนาการเรี ยนการสอน
ง. พัฒนาสื่ อนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรี ยนการสอน
11. กระบวนการพัฒนาหลักสู ตรจะต้องตอบคาถามหลักข้อใด
ก. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระ การเรี ยนการสอน และการประเมินการเรี ยนรู้
ข. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และการวัดผลและประเมินผล
ค. ร่ างหลักสู ตร นาหลักสู ตรไปใช้ การประเมินการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตร
ง. การออกแบบหลักสู ตร การวางแผนหลักสู ตร การบริ หารหลักสู ตร และการประเมิน
หลักสู ตร
12. “ประเมิ น หลัก สู ต รในลัก ษณะที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละสลับ ซับ ซ้อ น มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
องค์ประกอบอื่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสู ตรด้วย” หมายถึงการประเมินเรื่ องใด
ก. การประเมินเอกสารหลักสู ตร
ข. การประเมินการใช้หลักสู ตร
ค. การประเมินสัมฤทธิ์ ผลของหลักสู ตร
ง. การประเมินระบบหลักสู ตร
13. ข้อใดกล่าวถึงการนาหลักสู ตรไปใช้ได้ถูกต้อง
ก. การนาหลักสู ตรแกนกลาง จัดทาเป็ นหลักสู ตรสถานศึกษา
ข. การบริ หารหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร
ค. การจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรและการประเมินการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตร
ง. การออกแบบหลักสู ตร การวางแผนหลักสู ตร การบริ หารหลักสู ตร และการประเมิน
หลักสู ตร
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14. หลักสู ตรใดเป็ นหลักสู ตรบังคับให้ทุกคนต้องเรี ยน อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตรแม่บท หรื อ
เป็ นตัวหลักสู ตรแม่บทก็ได้ จุดเน้นของหลักสู ตรจะอยูท่ ี่วิชาหรื อสังคมก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเน้นสังคม
โดยยึดหน้าที่ของบุคคลในสังคม
ก. หลักสู ตรรายวิชา หรื อหลักสู ตรเนื้ อหาวิชา (the subject curriculum)
ข. หลักสู ตรกว้างหรื อหลักสู ตรหมวดวิชา (the broad-field curriculum)
ค. หลักสู ตรบูรณาการ (the integrated curriculum)
ง. หลักสู ตรสัมพันธ์วชิ า หรื อหลักสู ตรแบบสหสัมพันธ์ (correlated curriculum)
15. ข้อมูลพื้นฐานด้านสังคมเรื่ องใดที่ ไม่ ใช่ เหตุผลหรื อความจาเป็ นในการนามาเป็ นพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสู ตร
ก. โครงสร้างทางสังคม เพื่อผลิตสมาชิกของสังคมให้มีโครงสร้างแบบเดิม เหมาะสมกับ
สังคมในยุคนั้นๆ
ข. ค่านิยมในสังคม เพื่อนาไปสอดแทรกในหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
ปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ดีในสังคมไทย
ค. ธรรมชาติของคนในสังคม เพื่อจะจัดการศึกษาในอันที่จะสร้างบุคลิกลักษณะของคน
ในสังคมตามที่ตอ้ งการ
ง. ศาสนาและวัฒนธรรมในสังคม เพื่อนาหลักธรรมทางศาสนาต่างๆมาบรรจุในหลักสู ตร
แล้วสอนว่าทุกศาสนามีเป้ าหมายสู งสุ ดร่ วมกัน คือ สอนให้เป็ นคนดี
16. “หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จะระบุเป้ าหมายสาคัญของการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน สิ่ งที่ผเู ้ รี ยนพึงรู ้และปฏิบตั ิได้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์” โดย
กาหนดไว้ในเรื่ องใด
ก. มาตรฐานการเรี ยนรู้
ข. ตัวชี้วดั
ค. สมรรถนะของนักเรี ยนเมื่อจบหลักสู ตร
ง. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
17. “สารวจความต้องการและความจาเป็ น” ตามแนวคิดของทาบา นาไปใช้ประโยชน์ในเรื่ องใด
ก. ทรัพยากรของหลักสู ตร
ข. การบริ หารหลักสู ตร
ค. หลักและเหตุผลที่ตอ้ งจัดหลักสู ตร
ง. การกาหนดผลผลิตของหลักสู ตร
18. การตรวจสอบคุณภาพหลักสู ตร เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของหลักสู ตรหมายถึงการปฏิบตั ิ
อย่างไร
ก. สอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญและวิเคราะห์หาค่า IOC
ข. การทดสอบก่อนและหลังเรี ยน และวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิ ทธิผล
ค. สอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
ง. ทดลองใช้หลักสู ตรนาร่ อง
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19. คุณลักษณะของผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดที่
เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้เพื่ออยูร่ ่ วมกันเมื่อประเทศไทยเปิ ดประตูสู่อาเซียน
ก. รักความเป็ นไทย
ข. มุ่งมัน่ ในการทางาน
ค. มีจิตสาธารณะ
ง. ใฝ่ เรี ยนรู้
20. ความสามารถของผูเ้ รี ยนในข้อใดตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่จาเป็ นอย่างยิง่ ในศตวรรษที่ 21
ก. ความสามารถในการสื่ อสาร
ข. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ค. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
ง. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
21. ข้อใดเป็ น ไม่ ใช่ ประเด็นสาคัญของ “ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้ รี ยนเอง (Constructivism)”
ก. เป็ นทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่มีพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา มานุษยวิทยา สิ่ งแวดล้อม
และวัฒนธรรมมีผลต่อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ข. การออกแบบการสอนควรจะ พิจารณาเกี่ยวกับ การสร้างความคิดหรื อปั ญญาให้เป็ น
เครื่ องมือ สาหรับนาเอาสิ่ งแวดล้อมของการเรี ยนที่มีประโยชน์มา ช่วยให้เกิดการสร้าง
ความรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน
ค. ไม่เน้นการให้เนื้ อหาที่ผเู ้ รี ยนจะต้องเรี ยนแต่เน้นที่ตวั ผูเ้ รี ยน และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน
การสอนจะมีการยืดหยุน่ โดยยึดหลักว่าไม่มีวธิ ีการสอนใดที่ดีที่สุด
ง. ผูเ้ รี ยนจะต้องเกิดแรงจูงใจในการเรี ยนรู้และควบคุมการเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนรับเอา
ข้อมูลและเก็บข้อมูลความรู ้มาเป็ นของตนทันที แล้วแปลความหมาย ของข้อมูลความรู้
เหล่านั้น โดยประสบการณ์ของตน และเสริ มขยาย
22. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีหลักการใดที่สะท้อนแนวโน้มของ
หลักสู ตรในอนาคต
ก. เป็ นการศึกษาที่เน้นความเป็ นเอกภาพของชาติ บนพื้นฐานความเป็ นไทยควบคู่กบั ความ
เป็ นสากล
ข. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ
ค. เป็ นหลักสู ตรที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
ง. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุน่ ทั้งด้านสาระการเรี ยนรู้ เวลาและการจัดการ
เรี ยนรู้
23. ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์การพิจารณาเครื่ องมือที่ใช้วดั ผลหลักสู ตร
ก. ความเป็ นปรนัย
ข. ความเป็ นอัตนัย
ค. ความเชื่อมัน่
ง. ความเที่ยงตรง
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24. การพัฒนาหลักสู ตรมาตรฐานสากล ให้ความสาคัญกับเรื่ องใด
ก. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข. เนื้อหาสาระ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ค. การจัดประสบการณ์ หลักสู ตรนานาชาติ
ง. การประเมินการเรี ยนรู้ตามสภาพจริ ง
25. ข้อใด คือคุณสมบัติที่สาคัญของหลักสู ตร
ก. มีความเป็ นพลวัตปรับเปลี่ยนทางสังคม
ข. มีความเป็ นเอกภาพ มีความเหมาะสมทุกสถานการณ์
ค. เป็ นข้อสรุ ปของนักวิชาการทุกสาขาแล้ว
ง. สังคมจะเปลี่ยนแปลง หลักสู ตรสามารถคงอยูไ่ ด้
26. ข้อใดคือ ประโยชน์ ที่เกิดจากการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับครู ผสู้ อน
ก. พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องความเจริ ญของสังคมและของโลก
ข. สามารถจัดการเรี ยนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ค. ระบบการศึกษาก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ง. ประพฤติตนเป็ นพลเมืองดีของสังคม
27. การดาเนิ นงานในการพัฒนาหลักสู ตร เริ่ มต้นจากข้อใด
ก. การเลือกและการจัดเนื้ อหาวิชา
ข. กาหนดจุดมุ่งหมาย
ค. การนาเสนอสู ตรไปใช้
ง. การประเมินผลหลักสู ตร
28. การพัฒนาหลักสู ตร ให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ คือข้อใด
ก. ผูส้ อนพัฒนาคุณวุฒิของตนให้ทดั เทียมที่อื่น
ข. ผูเ้ รี ยนและชุมชนสนใจแสวงหาสถานศึกษาที่ดี
ค. ผูบ้ ริ หารสนใจพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ
ง. การประชุมปรึ กษาร่ วมกันของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
29. เกณฑ์ในการพิจารณา เลือกประสบการณ์การเรี ยนรู้ ที่ไทเลอร์ไม่ได้กาหนดไว้ คือ ข้อใด
ก. ครู พึงพอใจในการจัดประสบการณ์
ข. ผูเ้ รี ยนพึงพอใจในการจัดประสบการณ์
ค. ผูเ้ รี ยนมีโอกาสฝึ กและเรี ยนรู้
ง. ประสบการณ์ทุกด้านเน้น ตอบสนองจุดประสงค์
30. การวัดและวิเคราะห์สถานการณ์ ที่ทาให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นตรงกับข้อใด
ก. การกาหนดจุดมุ่งหมาย
ข. การเลือกกิจกรรม
ค. การจัดประสบการณ์
ง. การประเมินผล

ภาคผนวก ซ
แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
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แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
คาชี้แจง การให้คะแนนการปฏิบตั ิงานพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา ด้วยการพิจารณาข้อความ
จากกิจกรรมการปฏิบตั ิจากตารางเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร และเลือก
ค่าระดับหรื อหรื อ
ชื่อ นักศึกษา................................................................รหัส.........................................
การเรียนการสอน 1. การทาความ
2. การเลือกรับและทาความ 3 การตรวจสอบทบทวนและ
กระจ่ างชัดใน
เข้ าใจสารสนเทศใหม่
ใช้ ความรู้ใหม่
ความสามารถ
ความรู้
การพัฒนาหลักสู ตร
1. การวางแผนหลักสูตร
(Curriculum Planning)

ภาระงาน 1
(Task – 1)
ได้ค่าระดับ

2. การออกแบบหลักสูตร
(Curriculum Design )

ภาระงาน 2
(Task – 2)
ได้ค่าระดับ

3. การจัดหลักสูตร
(Curriculum Organization)

ภาระงาน 3
(Task – 3)
ได้ค่าระดับ

4.การประเมินหลักสูตร
(Curriculum Evaluation)

ภาระงาน 4
(Task – 4)
ได้ค่าระดับ

การนาเสนอและประเมินตนเอง วิสยั ทัศน์ของหลักสูตร
1 (Presentation-Test – Unit 1) (Curriculum Vision)
ได้ค่าระดับ
สามารถวิเคราะห์หลักสูตร
ได้ค่าระดับ
การนาเสนอและประเมินตนเอง พันธกิจของหลักสูตร
2 (Presentation-Test – Unit 2) (Curriculum Mission - Aim)
ได้ค่าระดับ
สามารถจัดทาหลักสูตร
ได้ค่าระดับ
การนาเสนอและประเมินตนเอง แผนการจัด-โครงสร้างหลักสูตร
3 (Presentation-Test – Unit 3) (Lesson Organize –Unit Plan )
ได้ค่าระดับ
สามารถปรับปรุ งและพัฒนา
หลักสูตรได้อย่างหลากหลาย
ได้ค่าระดับ
การนาเสนอและประเมินตนเอง แผนการประเมิน
4 (Presentation-Test – Unit 4) (Evaluation Plan)
ได้ค่าระดับ
สามารถประเมินหลักสูตรได้ท้ งั
ก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
ได้ค่าระดับ

สรุ ป ค่าระดับ ความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร ได้ค่าระดับ......./.........../..........
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร กาหนดค่าระดับ 3 ระดับ
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นักศึกษาจะได้รับค่าคะแนนเป็ น 1, 2 , หรื อ 3 วิธีการให้คะแนน นาภาระงาน ชิ้นงานและ
ผลงาน ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ผลการประเมินเป็ นค่าระดับความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร
ระดับต่า ระดับกลาง และระดับสู ง ตามลาดับ คะแนนความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตรของ
นักเรี ยนแต่ละคน คานวณจากการนาคะแนนทุกช่องมาคานวณหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการพัฒนาหลักสู ตร กาหนดค่าระดับ 3 ระดับ
คะแนน ความหมาย
กิจกรรมการปฏิบัติการพัฒนาหลักสู ตร
ค่ าระดับ
(วางแผนหลักสู ตร-ออกแบบหลักสู ตร-จัดหลักสู ตร-ประเมินหลักสู ตร)
1

2

3

ความ
สามารถใน
การพัฒนา
หลักสูตร
ระดับต่า

มีขอ้ มูลระดับโครงสร้างเดี่ยว (Uni-structural level) ผูเ้ รี ยนเชื่ อมโยงข้อมูลพื้นฐาน
ง่ายต่อการข้าใจ แต่ไม่แสดงความหมายของความเกี่ยวโยงของข้อมูล ตัวอย่างกริ ยาบ่งชี้:
ระบุ ชื่ อ ท าตามขั้น ตอนง่ า ยๆ ภาระงานส่ ว นใหญ่ อยู่ใ นขั้น การสร้ า งทัก ษะเบื้ อ งต้น
(Building skills) :ภาระงาน ชิ้นงาน ผลงาน นาเสนอระบุ (identify)บอกชื่อ (name) ปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนง่ายๆ (follow simple procedure), ส่วนใหญ่เป็ นการนาเสนอในระดับความจา
และหรื อเป็ นการปฏิบตั ิกระบวนการง่ายๆ ไม่ซบั ซ้อน(do simple procedure) เป็ นต้น
ความ
มีขอ้ มูลระดับโครงสร้างหลากหลาย (Multi-stuctural level) ผูเ้ รี ยนเชื่อมโยงข้อมูล
สามารถใน หลายๆ ชนิ ดเข้าด้วยกัน แสดงความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างความเกี่ยวโยงของ
การพัฒนา ข้อมูล มีองค์ประกอบ(หลักสูตร)ครบถ้วนตัวอย่างกริ ยาบ่งชี้: อธิบาย ยกตัวอย่าง เชื่อมโยง
หลักสูตร ภาระงานส่วนใหญ่ อยูใ่ นขั้นการประยุกต์ใช้ความรู ้ (Applying skills) : ภาระงาน ชิ้นงาน
ระดับกลาง ผลงาน นาเสนอ ใช้ความรู ้ ใ นการจัด กลุ่ ม จาแนกประเภท (classify), การอธิ บ าย
(describe), การลาดับรายการ(list), แจงนับ(enumerate) ปฏิบตั ิตามลาดับทักษะ (perfrom
serial skill) ส่ วนใหญ่การนาเสนอเป็ นการรวมสิ่ งต่างๆ เข้าด้วยกัน เพียงอาศัยหลักการ
หรื อกฎกติกา (combine), การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ (do algorithms) เป็ นต้น
ความ
มีขอ้ มูลระดับโครงสร้างสัมพันธ์ (Relational level) ผูเ้ รี ยนแสดงความสัมพันธ์ของ
สามารถใน ความเชื่ อ มโยงของข้อ มู ล ได้ ใ นลัก ษณะเดี ย วกั น กับ การสั ง เคราะห์ ผู ้เ รี ยนแสดง
การพัฒนา ความสัมพันธ์ของความเกี่ยวโยงของข้อมูล : มีเอกสารประกอบสามารถนาไปใช้ได้จริ ง
หลักสูตร และมีการประเมินคุณภาพเบื้ องต้น ตัวอย่างกริ ยาบ่งชี้: วิเคราะห์ นาไปใช้ เปรี ยบเทียบ
ระดับสูง ระบุความ ต่าง อธิ บายเหตุผล แสดงความสัมพันธ์ภาระงานส่ วนใหญ่ อยู่ในขั้นการใช้
ทักษะแบบมืออาชีพ (Using skills professionally) : ภาระงาน ชิ้นงาน ผลงาน นาเสนอมี
การเชื่ อมโยงแสดงความสัมพันธ์ (Relate) อธิ บายเหตุผล(explain causes) ให้เหตุผล
อธิบาย (justify) มีการใช้ความสามารถในการเปรี ยบเทียบ/เปรี ยบต่าง(compare/contrast),
การอธิ บายเหตุผล(explain causes), การผสมผสานเป็ นหนึ่ งเดียว (integrate), ส่ วนใหญ่
การนาเสนอเป็ นการวิเคราะห์ที่มีหลักการในการจัดกลุ่ม (analyse),ความสัมพันธ์ (relate),
และการประยุกต์ใช้ (apply) เป็ นต้น

ภาคผนวก ฌ
แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ทีม่ ีต่อการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
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แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ทมี่ ีต่อการพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้ วจิ ัยเป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
คาชี้แจง
1. แบบประเมินชุดนี้ สร้างขึ้นเพื่อต้องการวัดความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอน โดยใช้วจิ ยั เป็ นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสู ตร สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
2. แบบประเมินชุดนี้แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลผูต้ อบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ในการประเมินความเหมาะสมของการใช้
หลักสู ตร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
3. ขอให้ท่านศึกษาแบบประเมิน และให้ขอ้ มูลความคิดเห็นที่เห็นจริ ง ให้ตรงกับความคิด
ของท่านมากที่สุด และกรุ ณาให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม ผลการประเมินครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

ขอขอบคุณในความร่ วมมือ
พิจิตรา ทีสุกะ
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลผู้ตอบแบบประเมิน
คาชี้แจง กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่อง ( ) ที่เป็ นข้อมูลของท่าน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ากว่า 18 ปี
( ) 18 – 22 ปี
( ) 23 – 27 ปี
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ในการประเมินความเหมาะสมของการใช้หลักสู ตร
โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้
5
หมายถึง
มากที่สุด
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้อย
1
หมายถึง
น้อยที่สุด
ข้ อที่
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ความคิดเห็น
ด้ านกิจกรรมเนื้อหาสาระ
กิจกรรมให้ความรู ้ RBLไปกับกระบวนการพัฒนา
หลักสู ตร
กิจกรรมช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตร
กิจกรรมช่วยในการปฏิบตั ิการด้านการพัฒนา
หลักสู ตร
มีการใช้คาถามกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้องค์ความรู้ดว้ ย
ตนเอง
การฝึ กปฏิบตั ิในการพัฒนาหลักสู ตร(สถานศึกษา)
ด้วยกระบวนการวิจยั
กิจกรรมมุ่งแสวงหาองค์ความรู้ในการพัฒนา
หลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรความสามารถของนักศึกษา
ภาระงานการเรี ยนรู้กระบวนการเรี ยนรู้ที่พฒั นา
หลักสู ตร

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา
5
4
3
2
1
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ข้ อที่

ความคิดเห็น

9

ด้ านบรรยากาศ
ส่ งเสริ มให้วางแผนการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
บรรยากาศส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ร่วมกัน
มีการเสริ มแรงการเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ
ให้เลือกที่จะเรี ยนรู ้จากแหล่งความรู้ต่างๆ
ให้นกั ศึกษาแสวงหาความคิดในการพัฒนา
หลักสู ตรด้วยตนเอง
การให้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา
ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
การเรี ยนรู ้เน้นเชื่อมโยงกับสาขาวิชาเอกของ
นักศึกษา
การเรี ยนรู ้เนื้อหาสาระครอบคลุมตามมาตรฐาน
คุรุสภา
การเรี ยนรู้ตาม NPU ช่วยพัฒนาความสามารถใน
การพัฒนาหลักสู ตร
การสรุ ปมโนทัศน์การพัฒนาหลักสู ตรด้วย NPU
Model
การเรี ยนรู้วชิ าการพัฒนาหลักสู ตร ที่ได้รับจะเป็ น
การเรี ยนรู ้ตามแบบช่วยพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง
มีความมัน่ ใจที่จะนาความรู ้และการปฏิบตั ิการ
พัฒนาหลักสู ตรที่ได้เรี ยนรู้ไปใช้

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

20

ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา
5
4
3
2
1

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ภาคผนวก ญ
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2556

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2549-ปัจจุบนั

นางสาวพิจิตรา ทีสุกะ
46/24 ถนนสารภาณนิมิตร อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สาเร็ จการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย
วิชาโทสื่ อสารมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาเร็ จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
สาเร็ จการศึกษา ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาหลักสู ตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สาเร็ จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาหลักสู ตรและการสอน
กลุ่มวิชาหลักสู ตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์สาขาหลักสู ตรและนวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

