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53253906 : สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 
คาํสาํคญั : รูปแบบการเรียนการสอน/การพฒันาหลกัสูตร/วิจยัเป็นฐาน 
                พิจิตรา ทีสุกะ:การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร 
สาํหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู.อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  ผศ.ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ,อ.ดร.ประเสริฐ  มงคล  
และผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม. 279 หนา้. 
 

                การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์เพือ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 
วิชาการพัฒนาหลักสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูโดยเป็นการวิจัยและพัฒนามีขันตอนการวิจัย           
แบ่งออกเป็น 4 ขนัตอน คือ 1)การวิเคราะห์2)การออกแบบและพฒันา3)การนาํไปใชแ้ละ4)การประเมินผล 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูปีที2สาขาภาษาอังกฤษ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขนัตอน(multistage 

random sampling)  จาํนวน 30  คน  
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย 1)แบบทดสอบวัดความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร              

2)แบบประเมินความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน การวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติ ค่าเฉลีย  ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนือหา (content analysis)  

ผลการวิจยั พบวา่ 
1. รูปแบบการเรียนการสอน NPU Modelโดยใชแ้นวคิดการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง คือ 1) การ

วิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้ 2)การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ และ 3)การตรวจสอบความเขา้ใจ
ในการเรียนรู้ โดยมีสาระการสอน  4  ประเด็น คือ 1)การวางแผนหลกัสูตร 2)การออกแบบหลกัสูตร           
3)การจดัระบบหลกัสูตร และ4)การประเมินหลกัสูตร โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ ไดค้ะแนนเฉลีย
ร้อยละ(E1) 80.00 และประสิทธิภาพของผลผลิต ไดค้ะแนนเฉลียร้อยละ (E2) 83.56  

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  พบว่า  ความรู้ในการพฒันา
หลกัสูตรก่อนและหลงัการทดลอง ใชรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน  แตกต่างอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01โดยหลงัทดลองรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  นกัศึกษา
วิชาชีพครูมีความรู้หลงัสูงกวา่ก่อนการใชรู้ปแบบ 

3. ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของนกัศึกษาโดยรวม อยูใ่นระดบัสูงมาก  
4. ความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น ส่วนสาระทีนกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบัมากทีสุด คือการใชค้าํถาม
กระตุน้ผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง รองลงมาคือการส่งเสริมใหว้างแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ภาควชิาหลกัสูตรและวธีิสอน            บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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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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กติติกรรมประกาศ 
 

  วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลงได้ด้วยจากความเมตตา กรุณาให้ค ําปรึกษา  คําแนะนํา  
ตลอดจนความห่วงใยทีมีต่อศิษย์  เป็นผู ้ถ่ายทอดความรู้ ทักษะประสบการณ์ทีดีงาม และเป็น
ประโยชน์จนศิษยไ์ดป้ระสบความสําเร็จดว้ยดี ดว้ยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ อาจารย ์ดร.ประเสริฐ  มงคล  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม   
อาจารยที์ปรึกษาและควบคุมวทิยานิพนธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม  นิลพนัธ์ุ ประธานกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร. วชิยั วงษใ์หญ่ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ทีให้การสนบัสนุน เป็น
กาํลงัใจ ติดตาม และตรวจสอบการทาํงานทุกขนัตอน ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซึงในความกรุณาของท่านและ
ขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสนี  
  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ชชัว ์เถาวช์าลี อาจารย ์ดร.มารุต พฒัผล ทีกรุณาเสียสละ
เวลาให้ความรู้และข้อเสนอแนะทีเป็นประโยชน์ ทาํให้วิทยานิพนธ์นีสมบูรณ์ยิง และคณาจารย ์         
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่าน ทีไดป้ระสิทธิประสาทวชิาการความรู้แก่ผูว้จิยั    
     ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู ้เชียวชาญทุกท่าน ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ศราวุธ จักรเป็ง          
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยรู  บุญใช ้ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศันา  ประสานตรี ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.ปัญญา  ทองนิล  และอาจารย ์ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม  ทีให้คาํปรึกษา ตรวจสอบ ให้ขอ้เสนอแนะ
ในการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพเครืองมือทีใช้ในการวิจยั  จนสามารถนาํไปใช้ในการวิจยัอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อวิทยา ทีสุกะ คุณแม่พรภิรมย ์ทีสุกะ และบุคคลในครอบครัว 
ทุกท่านทีเป็นกาํลงัใจและให้ความช่วยเหลือผูว้ิจยัมาโดยตลอด  คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจยั
ฉบบันี ขอมอบเป็นเครืองบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ์ทุกท่าน ทีไดป้ระสิทธิประสาทความรู้
แก่ผูว้จิยั  และสามารถสร้างสรรคผ์ลงานวจิยันี เพือประโยชน์ต่อการศึกษาของนกัศึกษาวชิาชีพครู 

 ขอขอบพระคุณคณะผูบ้ริหาร นักศึกษาวิชาชีพครูทุกท่าน ทีให้ความเอือเฟือสถานทีและ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของการศึกษานาํร่องและการศึกษาทดลองจนประสบความสาํเร็จ 
    ขอขอบคุณพีและน้องตลอดจนสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร       
ทุกท่านทีช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจตลอดมา 
    ขอขอบพระคุณ บูรพาคณาจารย์ทุกท่านทีอบรมเลียงดูและให้การศึกษา จนทาํให้ผูว้ิจ ัย
สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจยัฉบับนี ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี และให้ประโยชน์ต่อการศึกษาของ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 
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บทท ี 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รียนให้มี
ศกัยภาพมีการใช้องค์ความรู้เพือการแก้ไขปัญหาและพฒันาการปฏิบติังานในวิชาชีพได้อย่างมี
คุณภาพ  สถาบนัอุดมศึกษาซึงไดก้าํหนดวิสัยทศัน์และเป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนทีเอือ
ต่อการพฒันาดงักล่าวกรอบแนวคิดในการปรับเปลียนกระบวนทศัน์การจดัการเรียนการสอนที
สําคัญ  คือ  การมุ่ ง สู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย  โดยกําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบนัอุดมศึกษาสรุปไดด้งันี (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2549)1)ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
สร้างความแข็งแกร่งในการวิจัย2)ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน              

3)กระตุน้และพฒันาความสามารถการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวชิาการของผูที้เกียวขอ้งทงัภายใน
และภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา 4) ขยายโอกาสการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของประชากรให้มาก
ขึน5)แสวงหาและพฒันาโอกาสการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ6)พฒันาโครงสร้างพืนฐานทีเอือ
และสนบัสนุนต่อวตัถุประสงคท์างวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษาเป็นหลกั7)เพิมบทบาทในระดบั
นานาชาติของสถาบนัอุดมศึกษาใหม้ากขึน 

จากเป้าหมายของยุทธศาสตร์ดา้นการเรียนการสอนของสถาบนัอุดมศึกษากระตุน้ให้เกิด
ความแขง็แกร่งในดา้นการเชือมโยงการวิจยักบัการเรียนการสอน ซึงจะส่งผลให้การจดัการศึกษามี
คุณภาพสูงขึน เพราะมีศกัยภาพในการใชก้ารวิจยัเพือแกปั้ญหาและพฒันาการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
คุณภาพการพฒันากระบวนการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาการจดัการศึกษาในปัจจุบนัได้
ปรับเปลียนกระบวนการเรียนการสอนจากทีเน้นเนือหามาสู่การพฒันาผูเ้รียนในทุกๆด้านอย่าง
สมดุลกนั ทงัดา้นความรู้ความเขา้ใจในเนือหาสาระทกัษะการปฏิบติัในวชิาชีพ  ทกัษะกระบวน การ
คิด ทกัษะในการแก้ปัญหา คุณธรรมจริยธรรม และการพฒันาเจตคติทีดีต่อวิชาชีพการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนทีเอือต่อการพฒันาผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาเกียวกบัรูปแบบการเรียนรู้     

ทีใชใ้นการวิจยัเป็นฐาน (Research-Based Learning) กระบวนการวิจยัและกระบวนการเรียนรู้เป็น
สิงทีมีความสัมพนัธ์กนัสถาบนัอุดมศึกษาทีเน้นการวิจยัจะเป็นสถาบนัทีมีผลงานการสร้างองค์
ความรู้อยา่งเห็นไดช้ดั  และจะเนน้การจดัการเรียนรู้โดยอาศยัการวิจยัเป็นหลกัทงันีอยูบ่นพืนฐาน
ความเชือวา่ กระบวนการวจิยัและกระบวนการเรียนรู้มีลกัษณะร่วมกนั คือ เป็นการสร้างวฒันธรรม
การสืบเสาะหาความรู้ ซึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล การวิจยัเป็นการสร้างประสบการณ์ใน
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การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ในสาขาวิชาสู่การปฏิบติัเพือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ซึงเป็นกระบวนการที
ช่วยพฒันาทกัษะทางปัญญาขนัสูงของผูท้าํวจิยั กระบวนการทางปัญญาและกระบวนการทาํงานวิจยั
จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถพฒันากระบวนการรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองได ้ซึงจะเป็นประโยชน์
ต่อผูเ้รียนในดา้นความสามารถในการเรียนรู้ทงัในขณะทีกาํลงัเรียนอยู ่และเมือสําเร็จการศึกษาแลว้
จะเป็นผูที้มีทกัษะในการเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 

เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม(ฉบบัที 2) 
พ.ศ.2545ระบุไวว้่า การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทงั
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน การดาํรงชีวิตสามารถ
อยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และไดก้าํหนดแนวการจดัการศึกษาไวใ้นหมวด 4 มาตรา 22 ระบุ
วา่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่
ผูเ้รียนมีความสําคญัทีสุด กระบวนการจดัการศึกษา  ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพ และมาตรา 24 ระบุว่าการจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการจดัเนือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและ
ความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ กระบวนการ
คิด การจดัการการเผชิญสถานการณ์  และการประยุกตค์วามรู้มาใชเ้พือป้องกนัและแกไ้ขปัญหาจดั
กิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทาํได ้คิดเป็น  ทาํเป็นรักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนือง(กระทรวงศึกษาธิการ ,2546)เพือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
มหาวิทยาลยันครพนม (2550) ไดก้าํหนดนโยบายในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆโดย
เน้นให้มีการจดัการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ สือ เทคโนโลยีต่างๆ ส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ทีหลากหลาย รวมทงัแหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ต 

ดงันนั การทีอาจารยผ์ูส้อนจะจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีจะนาํไปสู่ความสําเร็จตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  และนโยบาย การจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั จึง
จาํเป็นแสวงหาวิธีการและเทคนิคการสอนให้เหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ  เพือให้ผูเ้รียน
ไดรั้บการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน(Research  Based  Learning : RBL) เป็น
การไดม้าซึงความรู้ทีทาํให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในแต่ละสาขาและกระบวนการวิจยัยงัทาํให้มีการ
วางแผนเตรียมการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบจนคน้พบความจริง สร้างความรู้ใหม่ทีถูกตอ้งและเป็น
ประโยชน์ นอกจากนีการวิจัยได้พัฒนาคุณลักษณะให้ผู ้วิจ ัยต้องการคิดวิเคราะห์มีความคิด
สร้างสรรค์ การวิจยัเป็นเครืองมือในการสร้างพลงั  ผูที้สามารถรู้จกัตนเอง และสามารถจดัการกบั
ตนเองและสิงแวดลอ้มไดถู้กตอ้ง การวิจยัเป็นกระบวนการทีผูว้ิจยัตอ้งคิด กระทาํ และสือสารอยา่ง
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มีระบบ โดยใช้วิจยัเป็นฐาน ผูว้ิจยัสามารถยืนหยดัด้วยตนเองอย่างอิสระ ซึงวิธีวิจยัจะปลูกฝังให้
ผูว้ิจยัรู้จกัคิดกลา้ตดัสินใจอย่างมีเหตุผลจากขอ้มูลทีมีอยู่อย่างเพียงพอและจากการพิสูจน์อย่างมี
หลกัการ การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐานจึงเป็นอีกแนวทางหนึงทีช่วยให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ในศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีศึกษาวิจยั ในการดาํเนินการแสวงหาความรู้ให้หรือคาํตอบที
เชือถือได ้การนาํวิจยัมาใช้ในการเรียนการสอนเพือพฒันาผูเ้รียนให้เกิดทกัษะการแสวงหาความรู้
และพืนฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีแนวทางจดัการเรียนรู้ 4 แนวทาง คือ ครูใชผ้ลการวิจยัในการ
เรียนการสอน ผูเ้รียนใช้ผลการวิจยัในการเรียนการสอน ครูใช้กระบวนการวิจยัในการเรียน         

การสอน และผูเ้รียนใชก้ระบวนการวจิยัในการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2548 : 3-6) 
สํานกังานเลขาธิการคุรุสภาไดรั้บอนุมติัให้ออกขอ้บงัคบัคุรุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ

และจรรยาบรรณของวิชาชีพสาระสําคัญของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพซึง
กาํหนดให้มีคุณวุฒิไม่ตาํกวา่ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอืนทีคุรุสภารับรอง
โดยมีความรู้ดงัต่อไปนี 1) ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 2) การพฒันาหลกัสูตร 3) การออกแบบ
และการจดัการเรียนรู้ 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) การวดัและประเมินผลการศึกษา 6) การบริหาร
จดัการในหอ้งเรียน 7) การวจิยัทางการศึกษา 8) นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
และ 9) ความเป็นครูมืออาชีพ จากมาตรฐานวิชาชีพดงักล่าวนีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันครพนม เป็นสถาบนัการศึกษาทีมีหนา้ทีในการผลิตบณัฑิตทางการศึกษาไดป้รับปรุง
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต เพือให้ไดบ้ณัฑิตทางการศึกษาทีมีคุณภาพมีความรู้และสมรรถนะตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาโดยกาํหนดให้ รายวิชา 30111702 การพฒันาหลกัสูตร เป็น
รายวิชาบงัคบัซึงอยู่ในหมวดวิชาชีพครู ตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม  (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยั
นครพนม,2550) ทีนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชาตอ้งเรียนเพราะเป็นวิชา
บงัคบั และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู กล่าวว่า มาตรฐานที 2 การพฒันาหลกัสูตร สาระความรู้
เนือหาประกอบดว้ย 8 ขอ้ดงันี 1) ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 2) ประวติัความเป็นมาและระบบ
การจดัการศึกษาไทย 3) วิสัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย 4) ทฤษฎีหลกัสูตร 5) การพฒันา
หลกัสูตร 6) มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชนัของหลกัสูตร 7) การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา         
8) ปัญหาและแนวโน้มการพฒันาหลกัสูตร สมรรถนะ 4 ขอ้ ดงันี 1.สามารถวิเคราะห์หลกัสูตร      

2.สามารถปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย 3.สามารถประเมินหลกัสูตรไดท้งัก่อน
และหลงัการใชห้ลกัสูตร 4.สามารถจดัทาํหลกัสูตร 
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จากเหตุผลทีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงตระหนักในความสําคญัของการพฒันารูปแบบการเรียน    

การสอนโดยใช้วิจยัเป็นฐานวิชาการพฒันาหลกัสูตรสําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู เพือจดัการเรียน         

การสอนวชิาการพฒันาหลกัสูตรจะให้เกิดผลดีนนั ผูส้อนตอ้งศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของผูเ้รียน วเิคราะห์แนวทางการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัทิศทางของหลกัสูตร เพือให้
เกิดผลดีต่อผูเ้รียนอีกแนวทางหนึง ผูว้จิยัจึงไดน้าํกระบวนการวิจยัมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  
เพือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้กิดทกัษะการแสวงหาความรู้และทกัษะพืนฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และผูว้จิยัใชแ้นวคิดการวจิยัในกระบวนการเรียนรู้โดยผูเ้รียนใชก้ระบวนการวิจยัเป็นส่วนหนึงของ
การเรียนรู้ซึงกระบวนการวิจยัจะช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการคิดการวางแผนฝึก การดาํเนินงานและฝึก
หาเหตุผลโดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการเพือให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงหรือทีเรียกว่าโลกแห่งความเป็นจริงการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคัญและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรเป็นพืนฐานในการพฒันาการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการ
สอนจะตอ้งปรับเปลียนให้ทนัสมยัซึงผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งให้ความเอาใจใส่เรียนรู้
และทาํวิจยัเพือให้ไดส้ารสนเทศมาปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอนอย่างสมาํเสมอและ
ต่อเนือง ผูว้ิจยัในฐานะอาจารย์ผูส้อนในรายวิชาการพฒันาหลักสูตรเล็งเห็นความสําคญัใน
การศึกษาเรียนรู้การพฒันาหลกัสูตรอย่างเป็นระบบเพือการประกนัคุณภาพเมือสินสุดการเรียน
รายวชิาการพฒันาหลกัสูตรและสร้างความมนัใจให้ผูที้เกียวขอ้งในคุณภาพของนกัศึกษาวิชาชีพครู
จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยันครพนม จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนเพือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้และสามารถพฒันาหลกัสูตรได้ศึกษาคน้ควา้
เพือพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตอ้งเป็นไปตามหลกัสูตรและได้มาตรฐานคุรุสภาผูว้ิจยัได้
ออกแบบการเรียนการสอนวิชาการพฒันาหลักสูตรตามวิธีการเชิงระบบโดยวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสทแ์ละงานวิจยั ทีเกียวขอ้ง
ดงันี  

ในการศึกษาเรือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจยัเป็นฐานวิชาการพฒันา
หลกัสูตรสําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ตามแนวคิดการจดักระบวนการเรียนรู้ โดยใช ้RBL หลกัการ 
แนวคิดดงักล่าวนาํเสนอโดยสรุปสาระสาํคญัดงัต่อไปนี 

1. หลกัการ  แนวคิดเกียวกบัการวจิยัและพฒันา 
2. หลกัการ  แนวคิดเกียวกบัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน  

3. หลกัการ  แนวคิดเกียวกบัการนาํหลกัสูตรไปใช ้ 

4. หลกัการ  แนวคิดเกียวกบัการพฒันาวชิาชีพครู  

5. หลกัการ  แนวคิดเกียวกบัการประเมินตามหลกัสูตร 
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1. หลกัการแนวคิดเกยีวกบัการวจัิยและพฒันา (Research and Development) 
หลกัการแนวคิดเกียวกบัการวจิยัและพฒันา(Research and Development) เป็นกระบวนการ

ศึกษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบมุ่งพฒันาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ เพือใชใ้นการยกระดบัคุณภาพ
งานหรือคุณภาพชีวิตและกระบวนการทีตอ้งศึกษาคน้ควา้หาความรู้ทาํการทดสอบในสภาพจริงทาํ
การประเมินและดาํเนินการพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์หลายๆรอบจนได้ผลของการพฒันา
ผลิตภณัฑที์มีคุณภาพซึงการวิจยัและพฒันาจะมุ่งเนน้การนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง 
ดังนันนักวิจัยควรทาํงานวิจัยตามความต้องการของผูใ้ช้ประโยชน์จากงานวิจัยดังนันการวดั
ความสาํเร็จของโครงงานวจิยัและพฒันาจึงวดัทีความสาํเร็จจากผลงานนนัๆ  

จากการศึกษาขนัตอนของการดาํเนินงานวิจยัเพือพฒันาของนกัการศึกษาและดุษฎีนิพนธ์
ของนิสิตจากหน่วยงานและวิทยาลยัต่างๆทีดาํเนินการศึกษาในลกัษณะของการวิจยัและพฒันา 
(Research and Development)  

ขนัตอนหลักของการดาํเนินงานวิจยัและพฒันาประกอบด้วย  4 ขันตอนประกอบด้วย      

ขนัที 1 ศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการพฒันา (Analysis) ขนัที 2ออกแบบและพฒันา
นวตักรรม(Design and Development: Development; D1)ขนัที3ทดลองใชรู้ปแบบ (Implementation) 
ทีพฒันาขึนตาม RBL และจากการทดลองใช้สถานการณ์จริงเพือเป็นการตรวจสอบและยืนยนั
คุณภาพของนวตักรรมและ ขนัที 4 การประเมิน(Evaluation: Development; D2) เพือนาํขอ้คิดเห็นที
ไดจ้ากการทดลองใชใ้นสภาพจริงมาปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพและบริบทของการพฒันาแลว้
นาํไปเผยแพร่และขยายผล 

 
2. หลกัการแนวคิดเกยีวกบัการเรียนการสอนโดยใช้การวจัิยเป็นฐาน 

การเรียนการสอนเป็นงานทีมีลกัษณะสร้างสรรคซึ์งดาํเนินการอยา่งเป็นระบบเพือเพิมพูน
คลงัความรู้ทงัความรู้ทีเกียวกบัมนุษยว์ฒันธรรมและสังคมและการใช้ความรู้เหล่านีเพือประดิษฐ์
คิดคน้สิงทีเป็นประโยชน์ใหม่ๆ มี 3 ขนัตอน ดงันี 

2.1  การวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นมี 2 กิจกรรมหลกั คือ  

2.1.1วเิคราะห์จุดหมายในการเรียนรู้นกัศึกษาวเิคราะห์หลกัการจดัการศึกษาทกัษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที 21 และจุดหมายของการศึกษาในระดบัสากล(World class Education)  เพือ
กาํหนดจุดหมายในการเรียนรู้วิชา “การพฒันาหลกัสูตร”และนาํไปกาํหนดจุดหมายของหลกัสูตรที
นกัศึกษาจะตอ้งพฒันาขึน   

2.1.2 การวางแผนการเรียนรู้นกัศึกษาวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  1) กาํหนด      

กลยุทธ์การพฒันาตนเองจากการศึกษาเอกสารหนงัสือหลกัฐานร่องรอยหรือการสืบคน้ในระบบ
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เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือปฏิบติักิจกรรมทีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้“กระบวนการพฒันาหลกัสูตร”  
2)  จดัทาํปฏิทินและเครืองมือในการกาํกบัติดตามเพือการประเมินตนเองในการพฒันาหลกัสูตร 

2.2  การปฏิบติัการเพือการเรียนรู้ของนกัศึกษา  (การเรียนรู้ของมนุษย)์  มี  2 กิจกรรมหลกั
คือ  

2.2.1  พฒันาทกัษะการเรียนรู้นกัศึกษาศึกษาเรียนรู้ดว้ยการแสวงหาและใชแ้หล่ง     

การเรียนรู้ทังในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันการใช้วิธีการต่างๆ               

ในการเรียนรู้และการตรวจสอบความรู้  “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” นักศึกษาจะได้รับ               

การสนับสนุนให้ทาํกิจกรรมการปฏิบติัการใช้คอมพิวเตอร์และกิจกรรมกลุ่มมีการแลกเปลียน
ความคิดของนักศึกษาเปิดการอภิปรายให้กวา้งขวางเสนอหลักฐานร่องรอยของความคิดของ
นกัพฒันาหลกัสูตรเปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดอ้ภิปรายกบักลุ่มเพือนภายใตบ้รรยากาศการเรียนรู้ที
สนบัสนุนซึงกนัและกนั  

2.2.2  การสรุปความรู้ และการวพิากษค์วามรู้ผูส้อนส่งเสริมให้นกัศึกษาไดอ้ธิบาย
แนวคิด “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” โดยใช้ภาษาของตนเอง สอบถามถึงหลกัฐานและความ
ชดัเจนในการอธิบายของนกัศึกษาฟังดว้ยความเคารพกบัการอธิบายของนกัศึกษาทีใช้ความรู้เดิม
หรือประสบการณ์ทีมีมาก่อนของผูเ้รียนเป็นพืนฐานในการอธิบายในส่วนการวิพากษค์วามรู้ผูส้อน
กระตุน้ใหผู้เ้รียนขยายความรู้ ความเขา้ใจใน “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” ของนกัศึกษาโดยผา่น
ประสบการณ์ใหม่ๆ ผูเ้รียนจะไดรั้บการสนบัสนุนให้นาํความรู้ปรับใช้กบัประสบการณ์ในชีวิตจริง 
โดยผา่นกระบวนการพฒันาหลกัสูตร นกัศึกษานาํความรู้ความเขา้ใจไปประยกุตโ์ดยการพฒันาหลกัสูตร
เพิมขึน  

2.3 การตรวจสอบทบทวนความเขา้ใจการเรียนรู้มี 1 กิจกรรมหลกั คือ  

2.3.1  การประเมินการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นกัศึกษาประเมินความรู้ และความสามารถ
ของตนเอง ประเมินความกา้วหน้าในการเรียน  และประเมินการบรรลุจุดหมายการศึกษา  การวดัและ
ประเมินผล  เป็นการวดัและประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษา  

3. หลกัการแนวคิดเกยีวกบัการนําหลกัสูตรไปใช้ 

แนวคิดในการนาํหลกัสูตรไปใช้การยอมรับว่าการนาํหลกัสูตรไปใช้เป็นขนัตอนหนึงที
สําคญัทีสุดทีจะทาํให้หลกัสูตรบงัเกิดผลต่อการใช้อย่างแทจ้ริงแลว้การนาํหลกัสูตรไปใช้ควรจะ
เป็นวิธีการปฏิบติัการทีมีหลกัเกณฑ์และมีกระบวนการปฏิบติัทีมีประสิทธิภาพพอทีจะมนัใจไดว้่า
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หลกัสูตรทีไดส้ร้างขึนนนัจะมีโอกาสนาํไปปฏิบติัจริงๆอยา่งแน่นอนนกัการศึกษาต่างก็ให้ทศันะซึง
เป็นแนวคิดในการนาํหลกัสูตรไปใชด้งันี  

โบแชมป์ (Beauchamp, 1981 : 164-169) กล่าววา่สิงทีควรทาํคือการจดัสภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียนครูนาํหลกัสูตรไปใชมี้หนา้ทีแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอนโดยใชห้ลกัสูตรเป็นหลกัในการ
พฒันากลวธีิการสอนสิงทีควรคาํนึงถึงการนาํหลกัสูตรไปใชใ้หไ้ดเ้ห็นผลตามเป้าหมายคือ  

1.ครูผูส้อนควรมีส่วนร่วมในการร่างหลกัสูตร  

2.ผูบ้ริหารต้องเห็นความสําคญัและสนับสนุนการดาํเนินการให้เกิดผลสําเร็จได้ผูน้ ําที
สาํคญัทีจะรับผดิชอบไดดี้คือครูใหญ่  

จากแนวความคิดดังกล่าวสรุปเป็นหลักการสําคญัในการนําหลักสูตรไปใช้นันต้องมี
องคป์ระกอบโดยมีการวางแผนและเตรียมการในการนาํหลกัสูตรไปใชท้งันีบุคลากรผูที้มีส่วนร่วม
เกียวขอ้งควรจะไดศึ้กษาเป็นในทาํนองเดียวกนัและสอดคลอ้งต่อเนืองกนัตอ้งมีองคค์ณะบุคคลทงั
ส่วนกลางและส่วนทอ้งถินทีจะตอ้งทาํหนา้ทีประสานงานกนัเป็นอยา่งดีในแต่ละขนัตอนในการนาํ
หลกัสูตรไปใช้นบัแต่การเตรียมหลกัสูตรไปใช้ในดา้นวิธีการสือการประเมินผล การจดัการอบรม   

ผูจ้ะไปพฒันาครูการอบรมผูใ้ช้หลกัสูตรในทอ้งถินการนาํหลกัสูตรไปใช้ของครูและการติดตาม
ประเมินผลการใช้หลกัสูตรของครูดาํเนินการอย่างเป็นระบบเป็นไปตามขนัตอนทีวางแผนและ
เตรียมการไวค้าํนึงถึงปัจจยัสําคญัทีจะช่วยในการนาํหลกัสูตรไปใช้ประสบความสําเร็จไดปั้จจยั   

ต่างๆ เหล่านนัก็คืองบประมาณวสัดุอุปกรณ์เอกสารหลกัสูตรต่างๆ ตลอดจนสถานทีต่างๆ ทีจะเป็น
แหล่งให้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ สิงเหล่านีจะตอ้งไดรั้บการจดัเตรียมไวเ้ป็นอยา่งดีและพร้อมที
จะใหก้ารสนบัสนุนไดเ้มือไดรั้บการร้องขอ  

ดงันนังานทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมเพือเตรียมการใชห้ลกัสูตรเช่นการเตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษาผูบ้ริหารสถานศึกษาครูผูส้อนผูเ้รียนงานทีเกียวขอ้งกบัการนาํหลกัสูตรไปใช้จริงเช่น
การจดักิจกรรมการสอนหรืองานทีตอ้งทาํหลงันาํหลกัสูตรไปใช้แลว้เช่นการนิเทศและติดตามผล
การใชห้ลกัสูตรลกัษณะงานต่างๆ นีจะเห็นไดช้ดัเจนตามขนัตอนของการนาํหลกัสูตรไปใช ้

4. หลกัการแนวคิดเกยีวกบัการพฒันาวชิาชีพ 
การพฒันาวิชาชีพโดยใช้ Cognitive coaching เป็นแนวคิดของ Robert Garmston และ 

Costa รูปแบบการพฒันาวิชาชีพ Cognitive coaching มีจุดเด่นคือการพฒันาทางดา้นสติปัญญาที
ส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ในวิชาชีพการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งผูท้าํหนา้ทีนิเทศหรือโคช้และ
ผูส้อนเป็นความร่วมมือกนัคิดปฏิบติัและทดลองในสิงทีศึกษาเป็นไปไดแ้ละมีประโยชน์ต่อตนเอง
และผูเ้รียนเป็นการพฒันาอยา่งต่อเนืองซึงตอ้งอาศยัการยอมรับไวใ้จซึงกนัและกนั การเป็นมิตรแท้
ในวิชาชีพการเปิดใจกวา้งยอมรับการเสนอแนะการวิพากษ์จากกนัและกนัซึงทงัสองฝ่ายจะตอ้งมี
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การฝึกอบรมด้านเทคนิคและทกัษะทีเกียวข้องเป็นอย่างดีโดยเฉพาะทกัษะการสือสารการพูด
สนทนาการให้คาํแนะนาํแก่กนัองค์ประกอบหรือวงจรของการปฏิบติัตอ้งเป็นไปอย่างต่อเนืองมี
การศึกษาปฏิบติัจริงทุกองคป์ระกอบ 

 

หลกัการของ Cognitive Coaching 
1.ส่งเสริมและสร้างความเคยชินในการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองอยา่งต่อเนือง 

(Self Directed Learning) 

2.ส่งเสริมการจดัการกบัการเรียนรู้และการปฏิบติังานของตนเองใหก้า้วหนา้                  
(Self - Managing) 

3.ส่งเสริมการติดตามดูแลและการทบทวนงานของตนเองอยา่งสมาํเสมอ                      

(Self- Monioring) 

4.ส่งเสริมการสร้างความเขา้ใจในตนเองและปรับปรุงแกไ้ขตนเองอยูเ่สมอ                      

(Self-Modifying) 

 

การพฒันาวชิาชีพแบบเพือนช่วยเพือน(Collaborative Professionl Devlopment Coaching  

/ Peer Coaching) ดงัต่อไปนี 

1.การช่วยเหลือกนัและกนัในการแกปั้ญหาการเรียนการสอน  และการพฒันาการเรียน
การสอน 

2.การแลกเปลียนความรู้ความคิดซึงกนัและกนั 

3.ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเนือง 

5. หลกัการแนวคิดเกยีวกบัการประเมินตามหลกัสูตร 

การประเมินตามหลกัสูตร(Curriculum Based Assessment; CBA) เป็นการประเมินโดยตรง
จากผลผลิตของหลกัสูตรมุ่งประเมินการปฏิบติัของผูเ้รียน (Student Performance Assessment) 

ไม่ไดเ้ป็นประเมินเพียงตอบคาํถามจากขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Moss, 1992 ; Good and Salvia, 

1988)  
การประเมินตามหลกัสูตร(Curriculum Based Assessment ; CBA) คือการให้ผูเ้รียนทาํ

กิจกรรมทีออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรทีใช ้จากนนัใชผ้ลทดสอบทีไดเ้พือปรับปรุง การสอน
ใหต้อบสนองความตอ้งการของนกัเรียนผูส้อนสามารถใชก้ารประเมินตามหลกัสูตรมาปรับเปลียน
การสอนของตนเองเพือช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนทีพร้อมจะเรียนเรืองต่อไปแลว้หรือ
กรณีทีผูเ้รียนทีมีความพร้อมและตอ้งการกา้วหนา้ยงิขึน  
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ในทาํนองเดียวกันนักพฒันาหลักสูตรหรือนักการศึกษาสามารถใช้การประเมินตาม
หลกัสูตรเพือช่วยให้อตัราการพฒันาการเรียนการสอนสูงขึนไดร้วมถึงการปรับปรุงสือการเรียน 

การสอนดว้ยการสังเกตและบนัทึกการปฏิบติัของนกัเรียนตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา
ขอ้มูลต่างๆ ทีเก็บรวบรวมไดจ้ะช่วยในการตดัสินใจเกียวกบัการเรียนการสอน (Deno, 1987,  p. 41) 

การประเมินตามหลกัสูตร(Curriculum  Based  Assessment ; CBA) เป็นการประเมิน
ประสิทธิผลของการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนสําหรับในประเทศทีกําลังพฒันาโดยมี
จุดมุ่งหมายเพือทราบพฒันาการของผูเ้รียนหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการประเมินตาม
หลกัสูตรช่วยลดจาํนวนนกัเรียนทีลาออกกลางคนัให้น้อยลงและช่วยให้การให้การศึกษาประสบ
ความสาํเร็จมากขึน   

ในการประเมินตามหลกัสูตรนนัการตดัสินใจเกียวกบัการสอนขึนอยู่กบัสารสนเทศทีได้
จากการประเมินความสามารถของผูเ้รียนทีระบุไว้ในหลักสูตรเป้าหมายแรกคือแนวทางใน
กระบวนการตดัสินใจเกียวกบัการเรียนการสอน (Blankenship, 1985 ; Graden, Zins and Curtis, 

1988 ; Marston and Magnusson, 1985) ทงันีเพือให้การเรียนการสอนตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนทงันีเพือเพิมโอกาสทีประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ 
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กาํหนดจุดหมาย
หลกัสูตร 

(Specify Long-

term goals) 

กาํหนดวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้ แต่ละหน่วย 
(Specify short-term 

learning outcomes  ) 

พฒันาแผนการสอน 

ออกแบบกลวิธีการสอน  
กาํหนดคุณลกัษณะ
เฉพาะเครืองมือประเมิน 

การออกแบบหรือเลือก
เครืองมือประเมิน 

 

การเรียนการสอน 
1.1 วิเคราะห์จุดหมายใน
การเรียนรู้ 

1.2 การวางแผนการเรียนรู้ 

2.1 การพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ 

2.2 การสรุปการวิพากษ์
ความรู้ 

3. 1 การประเมินการเรียนรู้ 

3. การนาํไปใช ้

2. การวางแผน 

การประเมินคุณภาพการ
สอน 

4. การประเมิน 

การประเมิน
ระหวา่งการ

สอน 

(Make 

formative 

decisions) 

การประเมิน
หลงัการ
สอน 

(Make 

summative 

decisions)

1. การวิเคราะห์ 

กรอบแนวคิดทฤษฎีทีใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจยัเป็นฐาน  

วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู สรุปไดด้งัแผนภาพที 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวจิัยเพือพฒันาการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วจิัยเป็นฐานวชิาการพฒันาหลกัสูตรสําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 
 

แผนภาพที  1  กรอบแนวคิดทฤษฎีทีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

       วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

การพฒันาหลกัสูตร 
1..วิชยัวงษใ์หญ่ (2537) 2. ทาบา (Taba, 1962)  3. โบแชมพ ์(Beauchamp 

,1981) 4. เซเลอร์อเลก็ซานเดอร์และเลวิส (Saylor , Alexander, and Lewis 

,1981)5. โอลิวา (Oliva ,1992) 6.ไทเลอร์ (Tyler, 1996) 

แนวคดิทฤษฏกีารเรียนการสอน 
1. แนวการสอนเพือบรรลุจุดมุ่งหมาย ของบลูม(Bloom) 
2..ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง(Constructivism)  
3.การเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน(Research – BasedLearning: RBL) 

การออกแบบหลกัสูตรและการเชือมโยงสู่การสอนการวจิัย 
 ผู้เรียนในฐานะผู้มส่ีวนร่วม  

 
 
 
เรียน
เพอืรู้
เนือหา
วจิัย 

การวจิัยเป็นการเรียน
การสอน 
หลกัสูตรเนน้การเรียนรู้
โดยมุ่งไปทีการเขียน
และการอภิปราย
รายงานหรือความเรียง 

การวจิัยเป็นพนืฐาน 
หลกัสูตรเนน้การ
เรียนรู้ของผูเ้รียนโดย
ใชก้ารตงัคาํถามเป็น
ฐาน 

 
 
 
เน้น 
กระบวน 
การและ 
ปัญหาใน 
งานวจิัย 

นําโดยการวจิัย 
โครงสร้างหลกัสูตร
ไดรั้บการออกแบบโดย
ยึดตามเนือหาวิชา 

เน้นการวจิัย 
หลกัสูตรเนน้
กระบวนการสอนการ
สร้างองคค์วามรู้ของ
วิชานนัๆ 

 ผู้เรียนในฐานะผู้ใช้ผลงานวจิัย  

แนวคดิเป้าหมายของการพฒันานักศึกษาวชิาชีพครู 
1. เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครู (ครุสภา, 2549) 

2. หลกัสตรมหาวิทยาลยันครพนม 
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การพฒันาแบบจําลองการเรียนการสอน  NPU Model 
 ผูว้ิจ ัยใช้กระบวนการวิจัยมาบูรณาการกับแบบจําลองการขับเคลือนผลการเรียนรู้
(Outcome Driven Model) และการวดัผลประเมินผลตามหลกัสูตร (Curriculum based Assessment)  

โดยมีสาระสําคญัของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน  ทีมาจากนิยามศพัท์
ของการวิจยั ทีว่า การวิจยั หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงดว้ยวิธีการทีเชือถือได้ 
ผูว้ิจยันาํแนวคิดการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ มาเป็นสาระสําคญั ประกอบด้วย    
การทําความกระจ่างชัดในความรู้ การเลือกรับและทําความเข้าใจ สารสนเทศใหม่และการ
ตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู้ใหม่ ในทาํนองเดียวกนัผูว้ิจยัได้ศึกษาแบบจาํลอง Biggs 3’P  

Model ตวัแปรก่อนเรียน(Presage) กระบวนการ(Process) และผลผลิต(Product) สอดคลอ้งกบั
แนวคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์(Treffinger, Isaksen and Dorval, 2000) ประกอบดว้ย           

1) ความเขา้ใจทีทา้ทาย(Understanding the Challenge)มุ่งคน้หาจุดหมาย(goal)โอกาส(oppor-tunity) 

ความทา้ทาย(Challenge) ความกระจ่างชดั(clarifying) คิดแผนการ(formulating) เพือกาํหนดกรอบ
ความคิดสาํคญัในการปฏิบติังาน 2) การสร้างมุมมองในการคิดแกปั้ญหา(Generating Ideas) และ 3) 
การเตรียมทงัวธีิการในการปฏิบติังานและความสาํเร็จในการปฏิบติังาน(Preparing for Action)  

ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์เป็นแบบจาํลองการสอน เรียกวา่ NPU Model ประกอบดว้ย 3 ขนัตอน
ดงันี  

ขนัที 1 N- Need Analysis   

1.1 วิเคราะห์จุดหมายในการเรียนรู้นักศึกษาวิเคราะห์หลกัการจดัการศึกษาทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที 21 และจุดหมายของการศึกษาในระดบัสากล (World class Education) เพือ
กาํหนดจุดหมายในการเรียนรู้วชิา “การพฒันาหลกัสูตร” และนาํไปกาํหนดจุดหมายของหลกัสูตรที
นกัศึกษาจะตอ้งพฒันาขึน   

1.2 การวางแผนการเรียนรู้ผูเ้รียนวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 1) กาํหนดกลยุทธการ
พฒันาตนเองจากการศึกษาเอกสารหนังสือหลักฐานร่องรอยหรือการสืบค้นในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหรือปฏิบติักิจกรรมทีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” 2) จดัทาํ
ปฏิทินและเครืองมือในการกาํกบัติดตามเพือการประเมินตนเองในการพฒันาหลกัสูตร   

ขนัที 2 P-/Praxis    
2.1 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้นกัศึกษาศึกษาเรียนรู้ดว้ย  การแสวงหาและใช้แหล่งการ

เรียนรู้ทงัในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกนัการใชว้ิธีการต่างๆ ในการเรียนรู้
และการตรวจสอบความรู้“กระบวนการพฒันาหลกัสูตร”    
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2.1.1 การแสวงหาและใชแ้หล่งการเรียนรู้   

2.1.2 การใชว้ธีิการต่างๆ ในการเรียนรู้                 

2.1.3 การตรวจสอบความรู้นักศึกษาจะไดรั้บการสนบัสนุนให้ทาํกิจกรรมการ
ปฏิบติัการใชค้อมพิวเตอร์และกิจกรรมกลุ่มมีการแลกเปลียนความคิดของนกัศึกษาเปิดการอภิปราย
ใหก้วา้งขวางเสนอหลกัฐานร่องรอยของความคิดของนกัพฒันาหลกัสูตรเปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้
อภิปรายกบักลุ่มเพือนภายใตบ้รรยากาศการเรียนรู้ทีสนบัสนุนซึงกนัและกนั   

2.2 การสรุปความรู้และการวิพากษ์ความรู้ผูส้อนส่งเสริมให้นกัศึกษาไดอ้ธิบายแนวคิด  

“กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” โดยใชภ้าษาของตนเองสอบถามถึงหลกัฐานและความชดัเจนใน
การอธิบายของนกัศึกษาทีใชค้วามรู้เดิมหรือประสบการณ์ทีมีมาก่อนของผูเ้รียนเป็นพืนฐานในการ
อธิบายในส่วนการวิพากษ์ความ รู้ผู ้สอนกระตุ้นให้ผู ้เ รียนขยายความ รู้ความเข้าใจใน  

“กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” ของนักศึกษาโดยผ่านประสบการณ์ใหม่ๆผูเ้รียนจะได้รับการ
สนบัสนุนให้นาํความรู้ปรับใช้กบัประสบการณ์ในชีวิตจริงโดยผา่นกระบวนการพฒันาหลกัสูตร
นกัศึกษานาํความรู้ความเขา้ใจไปประยกุตโ์ดยการพฒันาหลกัสูตรเพิมขึน  

ขนัที 3. U-Understanding การตรวจสอบทบทวนตนเองดว้ยการประเมินความเขา้ใจในการ
เรียนรู้ - การประเมินความรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาประเมินความรู้และความสามารถของตนเอง
ประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนและประเมินการบรรลุจุดหมายการศึกษา   

ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี  และนาํเสนอเป็นแบบจาํลองการเรียนการสอน เรียกวา่  
NPU Model ดงัภาพประกอบที 2 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
การออกแบบการเรียนการสอน : การวิเคราะห์ขอ้มูลกระบวนการพฒันาหลกัสูตร การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท ์และ

งานวิจยั 
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน : การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสท;์ Biggs 3’P Model;  และงานวิจยั 

แนวคิดการพฒันาหลกัสูตร : ไทเลอร์  
ทาบา,  เซเลอร์   อเลก็ซานเดอร์ และ 

เลวีส และ วิชยั วงษใ์หญ่ 

การทาํความกระจ่างชดั ใน
ความรู้ 

การเลือกรับและทาํความเขา้ใจ
สารสนเทศใหม่ 

การตรวจสอบ
ทบทวนและใช้
ความรู้ใหม ่

การเขา้ใจความทา้ทาย 
การสร้างมโนคติหรือการสร้าง

แนวความคิด 

การเตรียมตวัสาํหรับ
การปฏิบติั 

วิเคราะห์
จุดมุ่งหมายใน
การเรียนรู้ 

การวางแผน  
การเรียนรู้ 

การพฒันา
ทกัษะการ
เรียนรู้ 

การสรุป/การ
วิพากษค์วามรู้ 

การประเมินการ
เรียนรู้ 

 
ตวัแปรตน้ 

ขนัตอนแบบจาํลอง NPU Model 

การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 

การทาํความกระจ่างชดั 
ในความรู้  

การเลือกรับและทาํความเขา้ใจ
สารสนเทศใหม่ 

การตรวจสอบทบทวนและใช้
ความรู้ใหม ่

1. การวางแผนหลกัสูตร 
(Curriculum Planning) 

ภาระงาน 1 

(Task – 1) 
การนาํเสนอและประเมินตนเอง 1 

(Presentation-Test – Unit 1) 

วิสยัทศันข์องหลกัสูตร 
(Curriculum Vision) 

สามารถวิเคราะห์หลกัสูตร 

2. การออกแบบหลกัสูตร 
(Curriculum Design) 

ภาระงาน 2 

(Task – 2) 
การนาํเสนอและประเมินตนเอง 2 

(Presentation-Test – Unit 2) 

พนัธกิจของหลกัสูตร  

(Curriculum Mission - Aim)  

สามารถจดัทาํหลกัสูตร 

3. การจดัระบบหลกัสูตร 
(Curriculum Organization) ภาระงาน 3 

(Task – 3) 
การนาํเสนอและประเมินตนเอง 3 

(Presentation-Test – Unit 3) 

แผนการจดั-โครงสร้างหลกัสูตร 
(Lesson Organize –Unit Plan ) 
สามารถปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย 

4. การประเมินหลกัสูตร 

(Curriculum Evaluation) ภาระงาน 4 

(Task – 4) 
การนาํเสนอและประเมินตนเอง 4 

(Presentation-Test – Unit 4) 

แผนการประเมิน (Evaluation  

Plan) 

สามารถประเมินหลกัสูตรไดท้งั
ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 

                 

                  

ภาพแบบจาํลอง NPU Model 

ตัวแปรตาม 

1. ความรู้ในการพฒันาหลกัสูตร   
2. ความสามารถในการพฒันา  
    หลกัสูตรสถานศึกษา 
3. ความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อ 

    รูปแบบการเรียนการสอน 

แผนภาพที  2   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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คําถามของการวจัิย 
การวจิยัครังนี ดาํเนินการวจิยัเพือตอบคาํถามของการวจิยั ดงันี 
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานวิชาการพฒันาหลักสูตร  

สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มีองคป์ระกอบและกระบวนการอยา่งไรบา้ง  
2. รูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐานวิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษา

วชิาชีพครู เป็นอยา่งไร  
2.1 ความรู้ในการพฒันาหลกัสูตร ของนกัศึกษาวิชาชีพครูก่อนและหลงัการ โดยใช้

วจิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู แตกต่างกนัหรือไม่  
2.2 ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ของนกัศึกษาวิชาชีพครู หลงัการ

เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน วชิาการพฒันาหลกัสูตร อยูใ่นระดบัใด  

2.3 ความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยั
เป็นฐานวชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู เป็นอยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู   

1. เพือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐานวิชาการพฒันา
หลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูดงันี 

 2.1 เปรียบเทียบด้านความรู้ในการพฒันาหลกัสูตร ก่อนและหลังเรียนการสอนตาม
ขนัตอน โดยใชว้จิยัเป็นฐานวชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

 2.2 ศึกษาดา้นความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ในระหวา่งการเรียนการ
สอนตามขนัตอน โดยใชว้จิยัเป็นฐานวชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  

 2.3 ศึกษาด้านความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครู ทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูทีพฒันาขึน 

 
สมมติฐานของการวจัิย 

การวิจยัครังนี ผูว้ิจยัตงัสมมติฐานของการวิจยัในขนัตอนการทดลองรูปแบบการเรียน     

การสอน ดงันี  

ความรู้ วิชาการพฒันาหลกัสูตร ของนกัศึกษาวิชาชีพครูก่อนและหลงัการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการเรียนการสอน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 



 

15 

ขอบเขตของการวจัิย 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัและพฒันา(Research and Development) กาํหนดขอบเขตของ
การวจิยัดงันี 

            1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนี ในขนัของการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

NPU Model ไดแ้ก่  

ประชากรในการวิจยัครังนี คือ นกัศึกษาวิชาชีพครู ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรครุศาสตร
บณัฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 5 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวยั และสาขาวชิาสังคมศึกษา รวมนกัศึกษา จาํนวน 788 คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ทีใชใ้นการวจิยัครังนี ไดแ้ก่ 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนี คือ นกัศึกษาวิชาชีพครู ปีที 2 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลาย
ขนัตอน (Multistage Random Sampling) ดงันี  

ขนัที 1 สุ่มนกัศึกษาจาก 5 สาขาวิชา สุ่มมา 1 สาขาวิชา ไดน้กัศึกษาสาขาวิชา
ภาษาองักฤษ   

ขนัที 2 สุ่มจาํนวนนกัศึกษาในสาขาวชิาภาษาองักฤษมา จาํนวน 30 คน 

 

         2.  ขอบเขตด้านตัวแปร  
ตวัแปรทีการศึกษาในการวจิยัครังนี ประกอบดว้ยตวัแปร 2 ประเภท คือ 

1.1 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คือ รูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน
วชิาการพฒันาหลกัสูตร NPU Model  

1.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่  

1.2.1 ความรู้ในการพฒันาหลกัสูตร วชิาการพฒันาหลกัสูตร 

1.2.2 ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
1.2.3 ความคิดเห็นของนกัศึกษาวชิาชีพครูทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 
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         3. ขอบเขตด้านเนือหา 
วิชาการพฒันาหลักสูตร หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันครพนม มีดงันี ความหมายความสาํคญัปรัชญาแนวคิดหลกัการและทฤษฎีทีเกียวขอ้ง
กบัการพฒันาหลักสูตรและการศึกษาประวติัความเป็นมาและระบบการศึกษาไทยแผนพฒันา
การศึกษาไทยทฤษฎีหลกัสูตรตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัประเภทของหลกัสูตรกระบวนการสร้างและ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการวิเคราะห์หลกัสูตรและมาตรฐานช่วงชนัหลกัสูตรการนาํหลกัสูตร
ไปใช้และการประเมินหลักสูตรปัญหาและแนวโน้มในการพฒันาหลักสูตรเนือหาทีใช้ในการ
ทดลองเป็นไปตามโครงสร้างและมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาวิชาการพฒันาหลกัสูตร สาระ
ความรู้มาตรฐานที 2 ตามมาตรฐานของคุรุสภาประกอบดว้ย ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษาประวติั
ความเป็นมาและระบบการจดัการศึกษาไทยวสิัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทยทฤษฎีหลกัสูตร
การพฒันาหลกัสูตรมาตรฐานและมาตรฐานช่วงชนัของหลกัสูตรการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
และปัญหาและแนวโนม้ในการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานวชิาชีพครูของคุรุสภา 

         4. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษาวจัิย 

ระยะเวลาของแผนการดาํเนินการวิจยัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็น
ฐานวิชาการพฒันาหลักสูตรสําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูครังนีดาํเนินการวิจยั โดยจดัการเรียน      

การสอน ปีการศึกษา 2556 โดยภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556 ทดลองใชรู้ปแบบการเรียน การสอน  

NPU Model กบักลุ่มนกัศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ จาํนวน 50 คน และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ใชรู้ปแบบการเรียนการสอน NPU Model กบันกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ จาํนวน 30  

คน ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 รวมทงัสิน 16 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 1 ครังๆ ละ 4 ชวัโมง  
 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพือใหเ้กิดความเขา้ใจทีตรงกนั ผูว้จิยันิยามศพัทเ์ฉพาะของคาํศพัทที์ใชใ้นการวจิยั ดงันี  

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึง  การสร้างและทดสอบคุณภาพของ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน ด้วยการนําแบบ   

แผนการวจิยัและพฒันามาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินการวจิยั  
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานวิชาการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง 

กระบวนการในการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนนาํกระบวนการวิจยัมาเป็นเครืองมือในการแสวงหา
ความรู้ วชิาการพฒันาหลกัสูตร ทีมีสาระความรู้คือ (1) การวางแผนหลกัสูตร(curriculum planning)  
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(2) การออกแบบหลกัสูตร(curriculum design) (3) การจดัระบบหลกัสูตร(curriculum organization) 
และ  (4) การประเมินหลกัสูตร (curriculum evaluation) โดยใชก้ระบวนการวิจยัในการเรียนรู้ทีมุ่ง
ใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง มี 3 ขนั ไดแ้ก่   

1)  การวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้(N-Needs Analysis) (1.1) กาํหนด
จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ (1.2) วางแผนการเรียนรู้   

2)  วถีิการเรียนรู้ของมนุษย ์(P-Praxis) (2.1) การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ (2.2) การสรุปและ
วพิากษค์วามรู้  

3) การตรวจสอบทบทวนความเขา้ใจดว้ยตนเอง (U-Understanding) (3.1) การประเมินการ
เรียนรู้ ดว้ยการสังเกตหลกัฐานและร่องรอยในการเรียนรู้  

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง คุณภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนในด้านประสิทธิภาพ ด้านกระบวนการคือความรู้การพฒันาหลกัสูตร   
คิดเป็นคะแนนเฉลียร้อยละ (E1) 80 และคะแนนประสิทธิภาพดา้นผลผลิตคือความสามารถในการ
ปฏิบติัคิดเป็นคะแนนเฉลียร้อยละ (E2) 80  

ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง คุณภาพของรูปแบบพิจารณาจาก
เกณฑ์พฒันาการผูเ้รียน  การพฒันาผูเ้รียนทีบรรลุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ หลงัจากทีผูส้อนได้
จดัการเรียนการสอนตามนวตักรรมทีออกแบบไว ้โดยหาความแตกต่างของค่าเฉลียคะแนนสอบ
ก่อนเรียน(Pre test) และหลงัเรียน(Post test) 

 ความรู้ หมายถึง คะแนนทีไดจ้ากการตอบแบบทดสอบทีมีเนือหาสาระรายวิชาการพฒันา
หลักสูตรและมาตรฐานของคุรุสภาเกียวกับสาระความรู้และสมรรถนะของครูในการพฒันา
หลกัสูตร  

ความสามารถ หมายถึง คะแนนทีได้จากการประเมินภาระงาน  ชินงาน-ผลงาน และ
โครงงานหรือหลกัสูตรทีพฒันาขึน เป็นผลจากการทีนักศึกษานาํความรู้การพฒันาหลกัสูตรไป
ปฏิบัติในกระบวนการหลักสูตรประกอบด้วย  การวางแผนหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตร          
การจดัหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร  

ความคิดเห็นนักศึกษาวิชาชีพครู หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อ
การจดัการเรียนการสอน ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน ปฏิบติักิจกรรมแต่ละหน่วย
การเ รียน  และการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรทีพัฒนาขึน  เ ป็นคะแนนทีได้จาก
แบบสอบถามดา้นกิจกรรม ดา้นบรรยากาศและดา้นประโยชน์ 
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ความสําคัญของการวจัิย 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตรสําหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู เป็นประโยชน์ ดงันี  

1.  ไดรู้ปแบบและแนวทางการจดัการเรียนรู้เพือพฒันานกัศึกษา วิชาการพฒันาหลกัสูตร 
โดยใชว้จิยัเป็นฐาน  

2.  นักศึกษามีแนวทางในการพฒันาตนเองให้มีความรู้ และความสามารถตามมาตรฐาน
วชิาชีพคุรุสภา อนัเป็นประโยชน์โดยตรงกบัการพฒันาวชิาชีพครู  

3.  เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัเกียวกบัการใชว้ิจยัเป็นฐาน ในเนือหารายวิชาการพฒันา
หลกัสูตรหรือรายวชิาอืนต่อไป   

4.  ไดเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัทีมุ่งให้ผูเ้รียนสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดยใชว้จิยัเป็นฐาน (Research-Based Learning)  

5.  เป็นแนวทางสาํหรับผูที้สนใจนาํไปพฒันาการเรียนการสอน ในรายวิชาอืนๆโดยใชว้ิจยั
เป็นฐาน   

6.  ผลทีเกิดกบัผูเ้รียนในดา้นของความรู้และทกัษะพืนฐานการวิจยั สามารถนาํความรู้และ
ทกัษะทีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํวจิยัเพือพฒันาการเรียนรู้ของตนเองได ้ 

7.  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนทีได้สามารถนาํไปประยุกต์ใช้กบัหน่วยงานที
เกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาและหน่วยงานทีเกียวขอ้งได ้ 

8.  เป็นการนาํเสนอแนวคิดในศาสตร์ของหลกัสูตรและการสอน เพือพฒันาคุณลกัษณะ  
อนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนในศตวรรษที 21 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลักสูตร  
สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัที
เกียวขอ้งเพือเป็นพืนฐานในการวจิยัตามลาํดบัดงันี 

1. หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันครพนม 

2. มาตรฐานวชิาชีพตามทีคุรุสภากาํหนด 
3. วชิาการพฒันาหลกัสูตร  แนวคิด  ทฤษฎี เกียวกบัการพฒันาหลกัสูตร 

4. การจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

5. กรอบแนวคิดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบลูม 

6. แนวคิดการเรียนรู้ตามกรอบทฤษฎีคอนสตรัคติวสิท ์

7. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชว้จิยัเป็นฐาน  
8. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

9. กรอบแนวคิดการประเมินผลการเรียนรู้ตาม SOLO taxonomy  
10.งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันครพนม 

1. เอกลกัษณ์ เสริมสร้างความรู้ สู่อนุภูมิภาคลุ่มนาํโขง 

2. อตัลกัษณ์ 

1. มีสมรรถนะตามสาขาวชิาชีพ (Competency)  

2. มีความสามารถในการสือสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มนาํโขง (Communication)    

3. เป็นบณัฑิตทีมีความรู้ความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถิน  สังคม อนุภูมิภาคลุ่มนาํโขง  

(Cultural Understanding) 

3. คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนม 

1. มีวสิัยทศัน์ และศรัทธาในวชิาชีพครู 

2. มีความรู้ในวชิาชีพครู และวชิาเฉพาะ 

3. มีความเป็นผูใ้ฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเป็นผูน้าํทางวชิาการ 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
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5. มีทกัษะกระบวนการคิด และความคิดริเริมสร้างสรรค ์ในการแกปั้ญหา และขอ้โตแ้ยง้
ในวชิาชีพครู และวชิาเฉพาะ 

6. มีทกัษะทางปัญญา ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ภาษาและการสือสาร และเทคโนโลยี
เพือการเรียนรู้ 

7.  มีความอดทน ใจกวา้ง  มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกผูอื้นรวมทงัรับผิดชอบในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม 

8. มีมุมมองเชิงบวก จิตอาสา จิตสาธารณะ การบาํเพญ็ประโยชน์ และมีความรับผิดชอบ
ในการทาํงานร่วมกบัผูเ้รียน ผูร่้วมวชิาชีพ และผูอื้นในสังคม 

9. มีความสามารถในการศึกษาวเิคราะห์ประเด็นวกิฤตของการศึกษา และวชิาชีพครู 

10. มีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ทีมีรูปแบบ และผูเ้รียนที
หลากหลาย 

4.  โครงสร้างของหลกัสูตร ครุศาสตรบัณฑิต   
4.1 จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 166 หน่วยกิต 

4.2 หลกัสูตร 

หมวดวชิา            โครงสร้าง (หน่วยกติ) 
1. หมวดวชิาศึกษาทัวไป 31 

2. หมวดวชิาเฉพาะ 

 2.1  กลุ่มวชิาชีพครู 

2.1.1 รายวชิาชีพครูบงัคบั 

2.1.2 รายวชิาชีพครูเลือก 
2.1.3 วชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

2.2  กลุ่มวชิาเอก 

129 

54 

27 

 9 

18 

75 

 2.2.1 รายวชิาเอกบงัคบั 

 2.2.2 รายวชิาเอกเลือก 

60 

15 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสรี 6 

จํานวนหน่วยกติ  รวม 166 
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หมวดวชิาเฉพาะ      129 หน่วยกติ 
1.  กลุ่มวชิาชีพครู      54 หน่วยกติ 

รายวชิาชีพครูบังคับ     27 หน่วยกติ 

น(ท-ป-ค) 
30111701 ภาษาและเทคโนโลยสีาํหรับครู   3(2-0-5) 

  (Languange  and  Technology  for  Teacher) 
30111702 การพฒันาหลกัสูตร                         3(2-2-5) 

(Curriculum  Development)   
30111703 การออกแบบและการจดัการเรียนรู้  3(3-0-6) 

  (Instructional  Design  and  Management)  
30111704 จิตวทิยาสาํหรับครู    3(3-0-6) 

  (Psychology for Teacher) 
3011705 การวดัและการประเมินผลการศึกษา  3(3-0-6) 

  (Educational  Measurement  and  Evaluation) 
30111706 การบริหารจดัการในห้องเรียน   3(3-0-6) 

  (Classroom  Management) 
30111707 การวจิยัทางการศึกษา    3(3-0-6) 

  (Educational Research) 
30111708 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ  3(2-2-5) 

ทางการศึกษา 
  (Educational  Innovation  and  Information  Technology) 
30111709 ความเป็นครูมืออาชีพ    3(3-0-6) 

   (Teacher  Professional) 
 

วชิาการพฒันาหลกัสูตร   

วชิาการพฒันาหลกัสูตร ในหมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาเอกบงัคบั กาํหนดให้นกัศึกษาเรียน  
ซึงในรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร รหสัวิชา 30111702 Curriculum Development 3(2-2-5) โดยมี
เนือหาวิชา ความหมาย ความสําคญั ปรัชญา แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา
หลกัสูตร และการศึกษา ประวติัความเป็นมาและระบบการศึกษาไทย แผนพฒันาการศึกษาไทย  
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ทฤษฎีหลักสูตรตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทของหลักสูตร กระบวนการสร้างและพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา  การวเิคราะห์หลกัสูตร และมาตรฐานช่วงชนัหลกัสูตร การนาํหลกัสูตรไปใช้
และการประเมินหลกัสูตร ปัญหาและแนวโนม้ในการพฒันาหลกัสูตร  (หลกัสูตรคณะศิลปศาสตร์
และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันครพนม, 2549) 

 

มาตรฐานวชิาชีพตามทคุีรุสภากาํหนด 

1.มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมวชิาชีพอยา่งมีเหตุผล เพือส่วนรวมและค่านิยมอนัดีงาม 

2.มีความรอบรู้ในวิชาชีพครูและวิชาเอก และมีความสามารถประยุกตค์วามเขา้ใจอย่าง       
ถ่องแทใ้นทฤษฎีและระเบียบ ศึกษาวจิยัเพือสร้างนวตักรรมและความรู้ใหม่ 

3.มีความคิดริเริมสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาและขอ้โตแ้ยง้ในวิชาชีพครูและวิชาเอกโดย
การแสดงออกซึงภาวะผูน้าํในการแสวงหาทางเลือกใหม่เพือเสริมสร้างการพฒันาทียงัยนื 

4.มีความอดทน ใจกวา้ง มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกผูอื้นมีมุมมองเชิงบวกและมี
ความรับผดิชอบในการทาํงานร่วมกบัผูเ้รียน และผูร่้วมวชิาชีพ 

5.มีความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นวิกฤติของการศึกษาและวิชาชีพครูเพือ
เสริมสร้างสมรรถนะ และขีดความสามารถในวชิาชีพของตนอยา่งต่อเนือง 

6.มีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนรู้เพือส่งเสริมการเรียนรู้ทีมุ่ง
สร้างความรู้และนวตักรร มสาํหรับผูเ้รียนทีมีความแตกต่างกนั 

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู วิชาการพฒันาหลกัสูตร สาระการเรียนรู้ และสมรรถนะ            
(คุรุสภา, 2549 ) ดงันี   

สาระความรู้ 

1. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 
2. ประวติัความเป็นมาและระบบการจดัการศึกษาไทย 

3. วสิัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย 

4. ทฤษฎีหลกัสูตร 

5. การพฒันาหลกัสูตร 

6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชนัของหลกัสูตร 

7. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
8. ปัญหาและแนวโนม้การพฒันาหลกัสูตร 
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สมรรถนะ 

1. สามารถวเิคราะห์หลกัสูตร 

2. สามารถปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย 

3. สามารถประเมินหลกัสูตรไดท้งัก่อนและหลกัการใชห้ลกัสูตร 

4. สามารถจดัทาํหลกัสูตร 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีเกยีวกบัการพัฒนาหลกัสูตร 

1. ความหมายหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร 

1.1 ความหมายหลกัสูตร 

หลกัสูตร ทีนกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของหลกัสูตรในลกัษณะทีหลากหลายตาม
ความเห็นและมุมมองของแต่ละคน ประมวลทีสาํคญัไวด้งันี 

แคสเวน และแคมป์เบลล์ (Caswell  and  Campbell) เซยเ์ลอร์และอเล็กซานเดอร์ 
(Saylor and  Alexander) มีความเห็นคลา้ยคลึงกบัทีฟองซ์และบอสซิง (Faunce and Bossing) ได้
นิยามว่า หลกัสูตรคือ ประสบการณ์ทุกอย่างทีเด็กมีโดยไม่คาํนึงว่าประสบการณ์นันไดเ้กิดขึนที
ประสบการณ์และการเรียนรู้ซึงควรจดัในลกัษณะทีง่ายแก่การวดัและประเมินผลหรือหลกัสูตรเป็น
โครงการให้การศึกษาเพือพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถและคุณลกัษณะสอดคล้องกบั
จุดหมายทางการศึกษาเพือพฒันาทีกาํหนดไว ้ซึงใกลเ้คียงกบัคาํนิยาม โอลิวา (Oliva) ทีกล่าวว่า 
หลกัสูตรเป็นแผนหรือแนวทางของการจดัการศึกษาทงัในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน 
ทีชีแนะให้ผูบ้ริหารการศึกษา ครู อาจารย ์ตลอดจนผูที้เกียวขอ้งกบัการศึกษาได้พยายามจดัสรร
ประสบการณ์ทงัมวลทีหลกัสูตรกาํหนดใหแ้ก่ผูเ้รียนหรือเยาวชนในชาติเพือใหเ้ยาวชนหรือพลเมือง
ของชาติได้รับการพัฒนาตนเอง ทังในด้านความรู้ ทักษะ  และคุณสมบัติทีพึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของการจดัการการศึกษาชาตินนัเอง 

แกรนท ์วิกกินส์ และเจย แมคไทค ์(Grant Wiggins and  Jay McTighe, 1998 : 139 – 

145) ไดก้ล่าวถึงหลกัสูตรวา่เป็นพิมพเ์ขียวเพือการเรียนรู้ทีเกิดจากการกาํหนดมาตรฐานของเนือหา
และมาตรฐานความสามมารถของผูเ้รียน (Content and Performance Standards) เพือนาํไปสู่การ
พฒันาแผนการเรียนการสอนทีไดผ้ล ดงันนั หลกัสูตรจึงไม่ใช่กรอบกวา้งๆ หรือสรุปเนือหา แต่เป็น
แผนทีชดัเจน พร้อมหน่วยการเรียนทีกาํหนดขนัตอน และวิธีการทีชดัเจน ตลอดจน กิจกรรมและ
การประเมินผลไปสู่เป้าหมาย หลกัสูตรทีดีจะตอ้งเขียนจากมุมมองผูเ้รียน และผลทีพึงประสงค ์
หลกัสูตรจะตอ้งแจ่มชดัวา่ผูเ้รียนจะทาํอะไรไม่ใช่เพียงแค่กาํหนดวา่ผูส้อนจะทาํอะไร 
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โบแชมพ์ (Beauchamp, 1981 : 61-62) ไดก้ล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรใน                           
3  สถานะด้วยกนั คือ 1.ความหมายของหลกัสูตรในขอบเขตของศาสตร์สาขาหนึง ซึงศึกษาถึง
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร วธีิใชห้ลกัสูตร 2. ความหมายของหลกัสูตรในขอบเขตของขอ้กาํหนด
เกียวกบัการเรียนการสอนทีเขียนขึนอยา่งเป็นทางการ ซึงตามความหมายนีหมายถึง เอกสารทีเขียน
ขึนอย่างเป็นทางการซึงในเอกสารประกอบดว้ยรายละเอียด จุดมุ่งหมายของ การเรียนการสอน
รายละเอียดเกียวกบัเนือหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนขอ้กาํหนดเกียวกับการวดัและ
ประเมินผลการเรียน รวมทงักาํหนดเวลาสําหรับการเรียนการสอนดว้ย 3. ความหมายของหลกัสูตร
ในขอบเขตของระบบ 

วิชยั วงษ์ใหญ่ (2537 : 12) ไดใ้ห้แนวคิดว่า หลกัสูตร คือ มวลประสบการณ์ทงั
ปวงทีจดัให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ครบถว้นตามมาตรฐานคุณภาพสากล มาตรฐานความเป็นชาติ
ไทยและมาตรฐานทีชุมชนทอ้งถินตอ้งการ 

จากนิยามดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ หลกัสูตร หมายถึง สาระความรู้และวิธีการ
ปฏิบติัในรูปแผนงานโครงการ หรือแผนการเรียนรู้ หรือชุดประสบการณ์เพือพฒันาความรู้  
ความสามารถ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โดยมีองค์ประกอบหลกัสําคญัดงันี หลกัการ  

จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง กิจกรรมและสือการเรียน และการประเมินผล เพือใชเ้ป็นแนวทางในการ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามทีกาํหนดไว ้

1.2 ความหมายการพฒันาหลกัสูตร 

นักพฒันาหลักสูตรจะให้ความสําคญัเกียวกับเป้าหมาย เนือหาและวิธีการเรียน     

การสอนของหลกัสูตร โดยไม่คาํนึงถึงผูเ้รียนวา่จะมีความรู้สึกมีผลกระทบอยา่งไร ปกตินกัพฒันา
หลกัสูตรจะกาํหนดจุดมุ่งหมาย ให้เกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียน รวมทงัเนือหา ตลอดจนกระบวน การ
เรียนการสอนก็ตอ้งเป็นเรืองของครูทีจะตอ้งคิดหามาโดยเฉพาะครูมกัจะคิดเนือเรืองและวิธีการ
เรียนการสอนนนั วา่ผูเ้รียนคิดอยา่งไร มีความรู้สึกอยา่งไร และมีความตอ้งการอะไรแต่ในปัจจุบนันี
แนวคิดนีไดเ้ปลียนแปลงไปจึงเป็นหนา้ทีของนกัพฒันาหลกัสูตรทีจะตอ้งหาแนวทาง ในการพฒันา
หลกัสูตร ใหมี้ความถูกตอ้งชดัเจนและเป็นประโยชน์กบัผูเ้รียนมากทีสุด 

กาญจนา คุณารักษ ์(2540 : 334) ให้ความหมายว่า การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง 
กระบวนการวางแผนจดักิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท เพือให้ผูเ้รียนมีการเปลียนแปลง
พฤติกรรมใหต้รงตามจุดประสงคที์กาํหนดไว ้

ทาบา (Taba, 1962 :  454 ) กล่าววา่ การพฒันาหลกัสูตร หมายถึง การเปลียนแปลง
และปรับปรุงหลกัสูตรอนัเดิมให้ได้ผลดียิงขึนในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจดัเนือหาการเรียน   
การสอน การวดัและประเมินผล เพือบรรลุจุดมุ่งหมายใหม่ทีวางไว ้
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เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander, 1974 : 4) ไดใ้ห้ความหมายของ
การพฒันาหลกัสูตรเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1. การสร้างหลกัสูตร (Curriculum Construction) หมายถึง  
การสร้างรายวิชาการจดัการเรียนการสอนขึนมาใหม่ โดยไม่มีหลกัสูตรเดิมเป็นพืนฐานเลย  2. การ
ปรับปรุงหลกัสูตร (Curriculum Improvement) คือ การดาํเนินงานจดัทาํหลกัสูตรทีมีอยูแ่ลว้ให้มี
ความหมายเหมาะสมมากยิงขึนซึงขันตอนของการปรับปรุงหลักสูตรนีจะมีการดําเนินการ
เช่นเดียวกบัการสร้างหลกัสูตรแต่จะแตกต่างกนัตรงทีการปรับปรุงหลกัสูตรจะเนน้ เป้าหมายของ
หลกัสูตรมากกว่า กระบวนการของการจดัทาํหลกัสูตรเป็นการทาํหลกัสูตรทีมีอยู่แล้วให้ดีหรือ
สมบูรณ์ยงิขึนและการสร้างหลกัสูตรขึนมาใหม่ โดยไม่มีหลกัสูตรเดิมเป็นพืนฐานอยูเ่ลย 

โบแชมป์ (Beauchamp, 1981 : 61-62) กล่าวถึง ความหมายของหลกัสูตรมีอยูด่ว้ยกนั 

3 สถานะ คือ 

1.  ความหมายของหลัก สูตรในขอบเขตของศาสตร์สาขาหนึง ซึงศึกษาถึง
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร วธีิการใชห้ลกัสูตรและวิธีการประเมินผลหลกัสูตร 

2. ความหมายของหลกัสูตรในขอบเขตของขอ้กาํหนด เกียวกบัการเรียนทีเขียนขึน
อย่างเป็นทางการ ตามความหมายนีจะหมายถึง เอกสารซึงเขียนขึน อย่างเป็นทางการในเอกสาร
ประกอบดว้ยรายละเอียด จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน รายละเอียดเกียวกบัเนือหาสาระและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ขอ้กาํหนดเกียวกบัการวดัและประเมินผลการเรียน รวมทงักาํหนดเวลา 
สาํหรับการเรียนการสอนดว้ย 

3. ความหมายของหลกัสูตรในขอบเขตของระบบการทาํงาน ทีเกียวขอ้งกบัหลกัสูตร  
หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทีเกียวกบัหลกัสูตร ไดแ้ก่ การจดับุคลากร กระบวนการพฒันาหลกัสูตร  
กระบวนการใช้หลกัสูตร กระบวนการประเมินผลต่างๆ ทีเกิดขึนเกียวกบัหลกัสูตรเน้นการมองที
เนน้กระบวนการและผลผลิตจากกระบวนการนนัๆ 

2. การพฒันาหลกัสูตร 

การพฒันาหลักสูตร เป็นกระบวนการปรับปรุงเปลียนแปลงตลอดจนการสร้าง
หลกัสูตรขึนมาใหม่  สามารถนาํไปใช้ไดก้บัการพฒันาหลกัสูตรทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นหลกัสูตร
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนหลกัสูตรการฝึกอบรมทงัระยะสันและระยะยาว มี
นักวิชาการทีเสนอรูปแบบการพฒันาหลักสูตรทีสําคัญและได้รับความนิยมเลือกใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ดงันี  

ขนัที 1 วิเคราะห์สภาพปัญหา ความตอ้งการและความจาํเป็นต่างๆ ของสังคม
รวมทงัศึกษาพฒันาการของผูเ้รียน กระบวนการเรียนรู้ เพือนํามาเป็นแนวทางในการกาํหนด
จุดหมาย 
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ขนัที 2 กาํหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยอาศยัขอ้มูลจากขนัที 1 เป็นหลกั
จุดมุ่งหมายทีกาํหนดนีควรเป็นสิงทีสามารถปฏิบติัไดจ้ริง และสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางใน  
การเลือกและจดัเนือหาและประสบการณ์การเรียน 

ขนัที 3 คดัเลือกเนือหาทีจะนาํมาใช้ในการเรียนการสอน โดยให้สอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายทีกาํหนดให ้

ขนัที 4 จดัลาํดบัเนือหาทีคดัเลือกมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความยากง่าย 

ขนัที 5 คดัเลือกประสบการณ์การเรียน เน้นให้เป็นสิงทีมีคุณค่าแก่ผูเ้รียน และ
สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายและเนือหาวชิาทีกาํหนดไว ้

ขนัที 6 จดัลาํดบัประสบการณ์การเรียน ตามลาํดบัก่อนหลงั 

ขนัที 7 ประเมินผล เป็นขนัตอนทีจะเป็นเครืองชีวา่ การดาํเนินการพฒันาหลกัสูตร
ประสบผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด มีปัญหา ขอ้บกพร่องในขนัตอนใดๆ มากนอ้ยเพียงใด 

ขนัที 8 ตรวจสอบความคงที และความเหมาะสมในแต่ละขนัตอน โดยตงัคาํถาม
เพือตรวจสอบในลกัษณะต่อไปนี เช่น  

8.1 เนือหาวชิาทีจดัขึนเกียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
8.2 ประสบการณ์การเรียนทีจดัขึนมีความเหมาะสมเพียงใด 

8.3 ประสบการณ์การเรียนช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธิตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
3. รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร 

การพฒันาหลกัสูตรนนัมีแนวคิดอยู ่2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ การสร้างหลกัสูตรขึนมาใหม่
โดยมีหลกัสูตรเดิมเป็นพืนฐานอยู่แลว้ และการปรับปรุงหลกัสูตรทีมีอยู่แลว้ให้ดีขึน ความหมาย
ของคาํว่า พฒันาหลกัสูตร จะรวมไปถึงการผลิตเอกสารต่างๆ สําหรับผูเ้รียนด้วย เซเลอร์ และ          
อเล็กซานเดอร์ (Saylor  and  Alexander, 1974 : 7) ซึงระบบการพฒันาหลกัสูตรนนัจะเกียวขอ้งกบั
การจดัทาํหลกัสูตร ไดแ้ก่ การร่างหรือการสร้างหลกัสูตร การนาํหลกัสูตรไปใช้และการประเมิน
หลกัสูตรซึงเมือพิจารณาจากลักษณะของงานทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรแล้วจะมีคาํทีมี
ความหมาย ใกลเ้คียงกบัการพฒันาหลกัสูตรก็คือ การออกแบบหลกัสูตร (The Curriculum  Design)  
ซึงหมายถึง ลกัษณะของกระบวนการในการเลือกองคป์ระกอบต่างๆ รวมทงัเทคนิควิธีการทงัหมด
ในการจดัทาํหลกัสูตร และการจดัเนือหาสาระและมวลประสบการณ์ในหลกัสูตร ทีจดัขึนการ
พฒันาหลกัสูตรนนัไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านไดพ้ฒันารูปแบบหลกัสูตรตามแนวคิดทีแตกต่างกนั
ซึงไทเลอร์  (Tyler, 1969 : 16) ไดเ้สนอหลกัการในการพฒันาหลกัสูตรเพือทาํหนา้ทีเป็นเครืองมือที
ทาํหน้าทีในการศึกษาหลกัสูตรจะตอ้งทาํหน้าทีกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดศึ้กษา และตรวจสอบหลกัการ
และเหตุผลของผูอื้น และพฒันาแนวคิดหรือมโนทศัน์ขององคป์ระกอบ และความสัมพนัธ์ต่างๆ 
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การพฒันาหลกัสูตรเป็นกระบวนการวางแผน การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทุกประเภท
เพือใหผู้เ้รียนเกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรม ตามความมุ่งหมายของจุดประสงคที์กาํหนดไวแ้ละยงั
ตอ้งวางแผนประเมินผลใหท้ราบชดัวา่การเปลียนแปลงในตวัผูเ้รียนไดบ้รรลุตามความมุ่งหมายและ
จุดประสงคจ์ริงหรือไม่ หลกัสูตรทีดีและเหมาะสมตอ้งมีการพฒันาอยู่เสมอๆ เพือให้ทนัต่อการ
เปลียนแปลงของกาลเวลา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครองของประเทศ การเตรียม
ผูเ้รียนให้รับความเปลียนแปลงใหม่ๆ ของสังคม จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตร อยูเ่สมอและ
การพฒันาจะมาจากแนวคิดของนกัพฒันาหลกัสูตร แลว้นาํมาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการพฒันาให้
เขา้กบัสิงทีเราตอ้งการ มีความเป็นจริงและมีความเป็นไปไดม้ากทีสุด 

แนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรของทาบา (Taba) 
ทาบา (Taba ,1962  :  12-13) ไดเ้สนอแนวคิดลาํดบัขนัตอนในการพฒันาหลกัสูตร 

7  ขนัตอนดงันี 

ขนัที 1 การวเิคราะห์ความตอ้งการ (Diagnosis of  Needs) 
ขนัที 2 การกาํหนดจุดมุ่งหมาย (Formulation of Objectives) 
ขนัที 3 การเลือกเนือหาสาระ (Selection of Content) 
ขนัที 4 การจดัเนือหาสาระ (Organization of Content) 
ขนัที 5 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection of Learning Experiences) 
ขนัที 6 การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ (Organization of Learning Experiences) 
ขนัที 7 การกาํหนดสิงทีจะประเมินและวิธีการประเมินผล (Determination of What  

to Evaluate and of the Ways and Means of Doing it) ดงัแผนภาพที 3 

 
แผนภาพที 3 ขนัตอนในการพฒันาหลกัสูตร 

ทีมา : Taba,  H. (1962). Curriculum development; Theory and practice.  New York:  Harcourt, 

Brace andWorld, 12-13 

ทาบา (Taba, 1962) แจกแจงวา่เนืองจากผูเ้รียน มีภูมิหลงัแตกต่างกนัการศึกษาภูมิหลงั
และการวิเคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน จึงเป็นขนัตอนแรกและขนัตอนสําคญัในการพฒันา
หลกัสูตร ทาบาแนะนาํให้ผูว้างแผนหลกัสูตร วิเคราะห์ช่องวา่ง จุดบกพร่อง และความหลากหลาย
ในภูมิหลงัของผูเ้รียน เพือใชส้าํหรับการวางแผนหลกัสูตรใหแ้ก่เขา หลงัจากวิเคราะห์ความตอ้งการ

วเิคราะห์
ความ
ตอ้งการ 

เลือก
เนือหา
สาระ 

จดั
เนือหา 
สาระ 

เ ลื อ ก
ประสบ 
การณ์ 

ประเมินผล 

กาํหนด   
จุดมุ่งหมาย 
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ของผูเ้รียนแลว้ผูว้างแผนหลกัสูตรจะกาํหนดจุดมุ่งหมายทีตอ้งการจะบรรลุให้ชดัเจน แลว้จึงเลือก
เนือหาสาระใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมาย โดยคาํนึงถึงความถูกตอ้งและความสําคญัของเนือหาสาระ
ทีเลือก เมือเลือกเนือหาสาระไดแ้ลว้ผูพ้ฒันาหลกัสูตรจะตอ้งตดัสินใจวา่ จะนาํเนือหานนัๆ ไปไวใ้น
ระดบัไหน และจะจัดลาํดบัอย่างไร ทงัยงัตอ้งพิจารณาถึงความต่อเนือง ความยากง่ายของเนือหา
และความสามารถของผูเ้รียนกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นเครืองมือทีจะทาํให้บรรลุจุดมุ่งหมายทีกาํหนด
ไว ้การเลือกและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นยุทธศาสตร์สําคญัในการสร้างหลกัสูตร ครู
จะเป็นผูเ้ลือกวิธีการทีจะจดัและกาํหนดทิศทางการเรียนรู้ และผสมผสานลาํดบัขนัของการใช้
กิจกรรมให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนแต่ละกลุ่มทีสอน และสุดทา้ยจะตอ้งตดัสินใจว่าจะประเมินอะไร 
ดว้ยวธีิการอยา่งไร และใชเ้ครืองมือใด เพือตรวจสอบวา่การจดัหลกัสูตรบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที
กาํหนดไวห้รือไม่ 

รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของ เชย์เลอร์ อเลก็ซานเดอร์ และ เลวิส (Saylor,Alexander, 

and Lewis)   

เชยเ์ลอร์ อเล็กซานเดอร์  และเลวิส (Saylor, Alexander, and Lewis ,1981 : 30) ไดเ้สนอ
แนวคิดการพฒันาหลกัสูตร ดงัปรากฏในแผนภาพที 4 

 
 

 

          

 

 

แผนภาพที 4 รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของเซยเ์ลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวสิ 

ทีมา : Saylor. J  Galen and William, M.  Alexander. (1974). Planning curriculum for schools.   

New York  : Hott, Rinehart  and  Winston, 30 

รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรของ โอลวิา  (Oliva) 

โอลิวา  (Oliva, 1992 : 70-71) ไดก้ล่าวว่า ก่อนทีจะเลือกรูปแบบหรือออกแบบ
รูปแบบใหม่ นกัพฒันาหลกัสูตรควรวางโครงร่างของบรรทดัฐาน หรือลกัษณะเฉพาะทีตอ้งการ
สาํหรับรูปแบบการพฒันาหลกัสูตร โดยทวัไปแลว้ รูปแบบการพฒันาหลกัสูตรควรแสดงให้เห็นถึง
สิงต่อไปนี 

 ครูเป็นผู ้พิจารณาความ
เหมาะสมของการสอน 

 การวางแผนหลกัสูตรและ
รวมถึงการแนะนําแหล่ง
ของสือ การจดัการโดยให้
มีความยืดหยุ่นมีอิสระแก่
ครูและนกัเรียน 

 การพิจารณาออกแบบ
โ ด ย นั ก ว า ง แ ผ น
หลกัสูตร 

 ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ท า ง
การเมืองและสังคมเป็น
เครืองมือตัดสินใจการ
ออกแบบหลกัสูตร 

 ครูพิจารณาขนัตอนการประเมินผลเพือตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

 กลุ่มผูว้างแผนหลกัสูตรร่วมกนั พิจารณาขนัตอน
การประเมินผลหลกัสูตร 

 ขอ้มูลทีได้จากการประเมินผล จะใช้เป็นพืนฐาน
ประกอบการตดัสินใจ เพือวางแผนในอนาคต 
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1. องคป์ระกอบหลกัของกระบวนการ ประกอบดว้ย การวางแผน การนาํไปใชแ้ละ
การประเมินผล 

2. ธรรมเนียมปฏิบติั คือ มี “จุดเริมตน้” และ “จุดจบ” แต่ไม่จาํเป็นตอ้งตายตวั 

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัสูตรและการสอน 

4. ความแตกต่างระหวา่งเป้าหมายและจุดประสงคข์องหลกัสูตรของการสอน 

5. บทบาทความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ 

6. รูปแบบเชิงวงจร มากกวา่เชิงเส้นตรง 

7. เส้นทางการตรวจสอบยอ้นกลบั 

8. ความเป็นไปไดที้จะเขา้ไปในวงจรทุกจุด 

9. ความคงเส้นคงวา  และสมเหตุสมผลภายใน 

10. มีความเรียบง่ายพอทีจะเขา้ใจและดาํเนินการได ้

11. แสดงส่วนประกอบในรูปของแผนภาพ  หรือตาราง 

4. ประเภทของหลกัสูตร 

การแบ่งประเภทหลกัสูตร สามารถจดัแบ่งได้หลายลกัษณะ ทาบา (Taba, 1962 : 34)                            
กล่าววา่  หลกัสูตรแต่ละประเภทมีเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนแตกต่างกนั จึงส่งผลให้หลกัสูตร
เหล่านีแตกต่างกนัในด้านจุดเน้นเนือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรก็ตามหลกัสูตรที
สร้างและพฒันาขึนโดยทวัไป สามารถแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ  คือ 

1. หลกัสูตรกลางเป็นหลกัสูตรแกนจดัให้กบักลุ่มผูเ้รียนขนาดใหญ่ระดับชาติเป็น
หลกัสูตรจากส่วนกลางผูร่้างหลกัสูตรเป็นตวัแทนจากหน่วยงานหลากหลายและตวัแทนประชาชน
ทีต้องการใช้หลักสูตรนันการกาํหนดเนือหากิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลจะ
สอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการศึกษาระดบัชาติ 

2. หลกัสูตรทอ้งถินเป็นหลกัสูตรทีมุ่งจดัให้กบักลุ่มผูเ้รียนในทอ้งถินผูร่้างหลกัสูตร
เป็นผูเ้ชียวชาญ จากหน่วยงานหลากหลาย รวมทงัตวัแทนประชาชนในทอ้งถิน  การกาํหนด  เนือหา  
กิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผลจะสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการจาํเป็น
ของทอ้งถิน 

3. หลกัสูตรเฉพาะกิจ เป็นหลกัสูตรทีมุ่งพฒันาผูเ้รียนเฉพาะในกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึง  เพือแนะแนวทางในการทาํงานผูร่้างหลกัสูตรประกอบดว้ยผูเ้ชียวชาญในการสร้างหลกัสูตร
และผู ้เกียวข้องกับปัญหาของหน่วยงาน การจัดเนือหา กิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลจะตอ้งพิจารณาจากสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูเ้รียนซึงตอ้งการทาํการสํารวจ
เนน้การพฒันาทกัษะทีมีลกัษณะเฉพาะดา้น 
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หลกัสูตรทงั 3 ลกัษณะดงักล่าวนี สามารถจดัแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. หลกัสูตรทีเน้นเนือหาวิชาเป็นหลกัสูตรทีมุ่งสร้างพืนฐานความรู้ให้กบัผูเ้รียนการ
ออกแบบหลกัสูตรตอ้งพิจารณาขอบเขตและการจดัลาํดบัเนือหาวชิาใหต่้อเนือง 

2. หลกัสูตรทีเน้นผูเ้รียน เป็นหลกัสูตรทีเน้นความตอ้งการ ความสนใจ สมรรถภาพ  
รวมทงัประโยชน์ทีเกิดขึนกบัผูเ้รียนเป็นสาํคญัการออกแบบหลกัสูตรมีความยดืหยุน่ไดม้ากสามารถ
ปรับขยายเนือหาและกิจกรรมให้เหมาะสมกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน สามารถจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ยา่งหลากหลาย 

3. หลกัสูตรทีเนน้สังคมเป็นหลกัสูตรทีมีรากฐานมาจากสังคมเนน้บทบาทหนา้ทีของ
มนุษยใ์นการเขา้ไปร่วมในสังคมการออกแบบหลกัสูตรจะตอ้งวิเคราะห์กาํหนดปัญหาทีเกิดขึนใน
สังคมมาเป็นแกนในการกาํหนดขอบเขตเนือหาและวิธีการทีจะให้ผูเ้รียนสามารถแก้ไขปัญหาที
เกิดขึนนิยมออกแบบเป็นหลกัสูตรบูรณาการ 

การเลือกใช้ประเภทของหลักสูตรต้องขึนอยู่กับจุดมุ่งหมายปลายทางของการจัด
การศึกษาในแต่ละระดบั ประเภทของหลกัสูตรสามารถแบ่งไดด้งันี 

1. ประเภททียึดสาขาวิชาเป็นหลัก  ได้แก่ หลักสูตรเน้นเนือหาวิชา หลักสูตร
สัมพนัธ์วชิาหลกัสูตรหลอมวชิา หลกัสูตรแกนวชิา 

2. หลกัสูตรทีเน้นผูเ้รียนเป็นหลกั ไดห้ลกัสูตรทีใชผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางหลกัสูตร  
ประสบการณ์ หลกัสูตรบูรณาการ 

3. หลกัสูตรทียึดเอากระบวนการทางทกัษะเป็นหลกัจะเห็นไดว้่าหลกัสูตรแต่ละ
ประเภทมีลกัษณะแตกต่างกนัทางดา้นจุดเนน้ เนือหาและกิจกรรม การเลือกใชห้ลกัสูตรจึงขึนอยูก่บั
เจตนารมณ์ของผูพ้ฒันาหลกัสูตร วา่ตอ้งการใหผ้ลของหลกัสูตรมีลกัษณะอยา่งไรโดยในการพฒันา
หลกัสูตรอาจผสมผสานหลกัสูตรประเภทต่างๆ เขา้ด้วยกนัแต่ก็จะแสดงให้เห็นถึงแนวพืนฐาน  
และจุดเนน้ของหลกัสูตรประเภทนนัๆ 

5. การนําหลกัสูตรไปใช้ 
5.1 ความหมายการนําหลกัสูตรไปใช้ 

การนาํหลกัสูตรไปใช้ซึงเป็นขนัตอนทีนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบติัเป็นงานทีมี
ขอบเขตกวา้งขวาง ทาํให้การให้ความหมายของคาํว่า การนาํหลกัสูตรไปใช้แตกต่างกนัออกไป
นกัศึกษาหลายท่านไดแ้สดงความคิดเห็นหรือไดใ้หค้าํนิยามของคาํวา่การนาํหลกัสูตรไปใช ้ดงันี 

ธาํรง บวัศรี (2542 : 165) กล่าววา่การนาํหลกัสูตรไปใช้ หมายถึง กระบวนการ
เรียนการสอนสาํหรับสอนเป็นประจาํทุกๆ วนั 
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จากความหมายของการนาํหลกัสูตรไปใช ้ตามทีนกัการศึกษาไดใ้ห้ไวข้า้งตน้ พอ
สรุปได้ว่า การนาํหลกัสูตรไปใช้ หมายถึง การดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ในอนัทีจะทาํให้
หลักสูตรทีสร้างขึนดาํเนินไปสู่การปฏิบติัเพือให้บรรลุเป้าหมาย นับตงัแต่การเตรียมบุคลากร 
อาคาร สถานที วสัดุอุปกรณ์ สภาพแวดลอ้ม และการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน แนวคิด
เกียวกบัการนาํหลกัสูตรไปใช ้

5.2 แนวคิดในการนําหลกัสูตรไปใช้ 

การยอมรับว่าการนําหลักสูตรไปใช้ เป็นขนัตอนหนึงทีสําคญัทีสุดทีจะทาํให้
หลกัสูตร บงัเกิดผลต่อการใชอ้ยา่งแทจ้ริงแลว้ การนาํหลกัสูตรไปใชค้วรจะเป็นวิธีการปฏิบติัการที
มีหลกัเกณฑแ์ละมีกระบวนการปฏิบติัทีมีประสิทธิภาพ พอทีจะมนัใจไดว้า่ หลกัสูตรทีไดส้ร้างขึน
นนั จะมีโอกาสนาํไปปฏิบติัจริงๆ อยา่งแน่นอน นกัการศึกษาต่างก็ให้ทศันะซึงเป็นแนวคิดในการ
นาํหลกัสูตรไปใชด้งันี 

ธาํรง บวัศรี (2532 : 165-195) ไดส้รุปชีให้เห็นปัจจยัทีจะนาํไปสู่ความสําเร็จของ
การนาํหลกัสูตรไปใชไ้วว้า่ ควรคาํนึงถึงสิงใดต่อไปนี 

1. โครงการสอน เช่น การจดัระบบหน่วยการเรียนการสอน (Unit Organization 

of Instruction, Teaching Unit) ประเภทของหน่วยการเรียนการสอนมี 2 ประเภท คือ หน่วยรายวิชา  
(Subject Matter Unit) และหน่วยประสบการณ์ (Experience Unit) 

2.  หน่วยวิทยาการ (Resource Unit) เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ครู เช่น เอกสาร
คู่มือและแนวการปฏิบติัต่างๆ 

3. องค์ประกอบอืนๆ ทีช่วยในการสอน เช่น สถานทีและเครืองมือเครืองใช ้
อุปกรณ์การเรียนการสอน วธีิการสอน วดัผลการศึกษา กิจกรรมร่วมหลกัสูตร การแนะแนวและการ
จดัและบริหารโรงเรียน เป็นตน้ 

โบแชมป์ (Beauchamp, 1981 : 164-169) กล่าวว่าสิงแรกทีควรทาํ คือการจดั
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ครูนาํหลกัสูตรไปใช้มีหน้าทีแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน โดยใช้
หลกัสูตรเป็นหลกัในการพฒันากลวธีิการสอน สิงทีควรคาํนึงถึงการนาํหลกัสูตรไปใชใ้ห้ไดเ้ห็นผล
ตามเป้าหมาย คือ  

1. ครูผูส้อนควรมีส่วนร่วมในการร่างหลกัสูตร 

2. ผูบ้ริหารตอ้งเห็นความสําคญัและสนบัสนุนการดาํเนินการให้เกิดผลสําเร็จ
ได ้ผูน้าํทีสาํคญัทีจะรับผดิชอบไดดี้ คือ ครูใหญ่ 

จากแนวความคิดดงักล่าวสรุปเป็นหลกัการสําคญั ในการนาํหลกัสูตรไปใช้นัน 
ตอ้งมีองค์ประกอบโดยมีการวางแผนและเตรียมการในการนาํหลกัสูตรไปใช้ ทงันีบุคลากรผูที้มี
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ส่วนร่วมเกียวขอ้งควรจะไดศึ้กษาเป็นในทาํนองเดียวกนั และสอดคลอ้งต่อเนืองกนั ตอ้งมีองคค์ณะ
บุคคลทงัส่วนกลางและส่วนทอ้งถินทีจะตอ้งทาํหนา้ทีประสานงานกนัเป็นอยา่งดี ในแต่ละขนัตอน
ในการนาํหลกัสูตรไปใช้ นบัแต่การเตรียมหลกัสูตรไปใชใ้นดา้นวิธีการ สือ การประเมินผล การ
จดัการอบรมผูจ้ะไปพฒันาครู การอบรมผูใ้ชห้ลกัสูตรในทอ้งถิน การนาํหลกัสูตรไปใชข้องครู และ
การติดตามประเมินผลการใช้หลกัสูตรของครู ดาํเนินการอย่างเป็นระบบเป็นไปตามขนัตอนที
วางแผน และเตรียมการไว ้คาํนึงถึงปัจจยัสําคญั  ทีจะช่วยในการนาํหลักสูตรไปใช้ประสบ
ความสาํเร็จไดปั้จจยัต่างๆ เหล่านนัก็คือ งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เอกสารหลกัสูตรต่างๆ ตลอดจน
สถานทีต่างๆ ทีจะเป็นแหล่งให้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ สิงเหล่านีจะตอ้งไดรั้บการจดัเตรียมไว้
เป็นอยา่งดี และพร้อมทีจะใหก้ารสนบัสนุนไดเ้มือไดรั้บการร้องขอ 

ดงันนังานทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมเพือเตรียมการใชห้ลกัสูตร เช่น การเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน ผูเ้รียน งานทีเกียวขอ้งกบัการนาํหลกัสูตรไป
ใชจ้ริง เช่น การจดักิจกรรมการสอน หรืองานทีตอ้งทาํหลงันาํหลกัสูตรไปใชแ้ลว้ เช่น การนิเทศ
และติดตามผลการใช้หลักสูตร ลักษณะงานต่างๆ นีจะเห็นได้ชัดเจนตามขันตอนของการนํา
หลกัสูตรไปใช ้

6. ประเมินผลหลกัสูตร  

6.1 ความหมายการประเมินหลกัสูตร 

ธาํรง บวัศรี (2542 : 328) ใหค้วามหมายการประเมินหลกัสูตรวา่ กระบวนการของ
ขอ้กาํหนด รวบรวมและประมวลขอ้มูลทีมีประโยชน์เพือเป็นแนวทางในการตดัสินใจ ทีตอ้งทาํ
ต่อเนืองกนัตงัแต่เริมวางแผนจดัทาํหลกัสูตรตน้แบบ จนกระทงัไดห้ลกัสูตรแม่บททีเสร็จสมบูรณ์
จนถึงขนันาํไปใช ้

สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam, 1971 : 40) ให้ความหมายการประเมินหลกัสูตร คือ 
กระบวนการของการกําหนด รวบรวม และประมวลข้อมูลทีมีประโยชน์เพือเป็นแนวทางใน       

การตดัสินใจ 

โอลิวา (Oliva, 1992 : 52) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินหลกัสูตรไวว้า่ เป็น
กระบวนการทีกระทําอย่างต่อเนืองโดยใช้ข้อมูลทีรวบรวมแล้วนันในการทําการตัดสินใจ             
ซึงกระทาํเพือจุดประสงคข์องการทาํใหเ้กิดเป็นระบบแบบแผนทีดีขึน 

สเตค (Stake, 2000 : 84) ไดใ้ห้ความหมายของการประเมินหลักสูตรวา่ เป็นการ
บรรยายและการตดัสินคุณค่าของหลกัสูตร ซึงเน้นเรืองการบรรยายสิงทีจะถูกประเมินโดยอาศยั
ผูเ้ชียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิในการตดัสินคุณค่า สเตค (Stake, 2000 : 35) มีแนวคิดว่าในการ
ประเมินหลกัสูตรไม่ควรพิจารณาเฉพาะผลทีเกิดจากการใช้หลกัสูตรเท่านนั แต่จะตอ้งพิจารณา
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ส่วนประกอบของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหลายๆ ส่วน ทงันีเพราะผลสําเร็จของหลกัสูตร  
ไม่ไดขึ้นอยู่กบัว่าผูเ้รียนจะสามารถบรรลุถึงจุดประสงค์ทีวางไว ้อาจมาจากหลกัสูตรนนัอาจดีอยู่
แลว้ก็ได ้ดงันนั ถา้พิจารณาแต่ผลลพัธ์ของการใชห้ลกัสูตรอยา่งเดียวจะไม่ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอใน
การทีจะตดัสินว่าหลกัสูตรนนัดีหรือไม่ดี และจะมองเห็นช่องทางชดัเจน และครอบคลุมในการ
ปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

จากความหมายของการประเมินหลกัสูตร ตามทีนกัศึกษาไดใ้ห้ไวข้า้งตน้ พอสรุป
ไดว้า่ การประเมินหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการ ของการกาํหนด รวบรวมและประมวลผลขอ้มูล
ทีมีประโยชน์เพือเป็นแนวทางในการตดัสินใจ เพือพิจารณาทบทวนเกียวกบัคุณภาพของหลกัสูตร 
โดยใช้ผลจากการวดัในแง่มุมต่างๆ มาพิจารณาร่วมกนั เช่น เอกสารหลกัสูตร วสัดุหลกัสูตร  
กระบวนการเรียนการสอน ผลการเรียนของผูเ้รียน  ความคิดเห็นของผูใ้ชห้ลกัสูตรและความคิดเห็น
ของผูที้เกียวขอ้ง 

6.2 ประเภทการประเมินหลกัสูตร 

การประเมินหลกัสูตรควรดาํเนินการเป็นระยะๆ  ทงันีเนืองจากขอ้บกพร่อง หรือ 
ขอ้ผิดพลาดของหลกัสูตร อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยัทีต่างกนั และเกิดขึนในระยะเวลาต่างกนั 
เช่น อาจมีสาเหตุจากตอนจดัทาํ หรือยกร่างหลกัสูตร ทาํให้ตวัหลกัสูตรมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่
สอดคลอ้งกบัปัญหา และความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคมทีเปลียนแปลงไป หรืออาจมีสาเหตุมา
จากตอนนาํหลกัสูตรไปใช้ การประเมินหลกัสูตรทีดี จึงตอ้งตรวจสอบเป็นระยะเพือลดปัญหาที
เกิดขึน โดยทวัไปการประเมินหลกัสูตรจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ  

ระยะที 1 การประเมินหลกัสูตรก่อนนาํหลกัสูตรไปใช ้(Project analysis) สามารถทาํ
ได ้2 ลกัษณะ คือ 

1. ประเมินหลกัสูตรเมือสร้างหลกัสูตรฉบบัร่างเสร็จแลว้ ก่อนนาํหลกัสูตรไปใช้
จริงควรมีการตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตรฉบบัร่าง และองค์ประกอบต่างๆ ของหลกัสูตร การ
ประเมินหลักสูตรในระยะนีต้องอาศัยความเห็นของผูเ้ชียวชาญ ทางด้านพฒันาหลักสูตรด้าน
เนือหาวชิา ดา้นการวดัผล 

2. ประเมินหลกัสูตรในขนัการทดลองใช้ เพือปรับปรุงแก้ไขส่วนทีขาดตก
บกพร่องหรือเป็นปัญหาใหมี้ความสมบูรณ์ เพือประสิทธิภาพในการใชต่้อไป 

ระยะที 2 การประเมินหลกัสูตรระหว่างการดาํเนินการใช้หลกัสูตร (Formantive 

Evaluation) ในระหวา่งทีมีการดาํเนินการใชห้ลกัสูตรทีจดัขึน ควรมีการประเมินเพือตรวจสอบว่า
หลกัสูตรสามารถนาํไปใชไ้ดดี้เพียงใด หรือบกพร่องในจุดไหน จะไดแ้กไ้ขใหเ้หมาะสม 
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ระยะที 3 การประเมินหลกัสูตรหลงัการใช้หลกัสูตร (Summative evaluation) 

หลงัจากทีมีการใช้หลกัสูตรมาแลว้ระยะหนึง หรือครบกระบวนการเรียบร้อยแลว้ ควรจะประเมิน
หลกัสูตรทงัระบบ ซึงไดแ้ก่การประเมินองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ของหลกัสูตรทงัหมด คือ เอกสาร
หลกั วสัดุ หลกัสูตร บุคลากรทีเกียวขอ้งกบัการใชห้ลกัสูตร การบริหารหลกัสูตร การนิเทศกาํกบั  
ติดตาม การจดักระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ เพือสรุปผลตดัสินว่าหลกัสูตรทีจดัขึนนันควร
ดาํเนินการใชต่้อไป หรือควรปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึน หรือควรยกเลิก (สมหวงั พิธิยานุวฒัน์, 2540 : 

72-173) 

สิงทีตอ้งประเมินในการประเมินหลกัสูตร สามารถแบ่งไดด้งันี (สมหวงั พิธิยานุวฒัน์,  
2540 : 173) 

1. การประเมินเอกสารหลกัสูตรเป็นการตรวจสอบคุณภาพขององคป์ระกอบต่างๆ ของ
หลกัสูตรวา่ จุดหมาย จุดประสงค ์โครงสร้าง เนือหาสาระและวธีิการการวดัและประเมินผล มีความ
สอดคลอ้งเหมาะสม ครอบคลุม และถูกตอ้งตามหลกัการพฒันาหลกัสูตรหรือไม่ เพียงใด ภาษาทีใช้
สามารถสือสารให้เขา้ใจ และมีความชดัเจนในการนาํไปสู่การปฏิบติัหรือไม่ หลกัสูตรทีสร้างขึน
เหมาะสมกบัผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมายหรือไม่และสามารถสนองความตอ้งการของสังคมและผูเ้รียนมาก
นอ้ยเพียงใด  การประเมินเอกสารหลกัสูตร มกัใชว้ิธีการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และ
ใช้วิธีให้ผูรู้้ ผูเ้ชียวชาญ หรือผูที้เกียวขอ้งดาํเนินการประเมินนอกจากนียงัสามารถใช้วิธีอืนๆ เช่น  
การสัมภาษณ์  การตอบแบบสอบถามโดยกาํหนดรายการและระดบัทีตอ้งการประเมิน เป็นตน้ 

2. การประเมินการใชห้ลกัสูตร เป็นการตรวจสอบวา่หลกัสูตรสามารถนาํไปใชไ้ดดี้กบั
สถานการณ์จริงเพียงใด การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรทาํอยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร
ในการใช้หลักสูตร เพือจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึนประสิทธิภาพ วิธีการประเมินอาจใช้วิธี
แบบสอบถามให้ผูใ้ช้คือ ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร ผูเ้รียน ผูป้กครอง เป็นตน้ ใชห้ลกัสูตรทงัหมด หรือ
ประเมินเพียงบางส่วนก็ได้ เช่น ประเมินอาจารย ์ หรือบรรยากาศการเรียนการสอนในชันเรียน            
เป็นตน้ 

3.  การประเมินสัมฤทธิผลของหลกัสูตร เป็นการซึงประกอบดว้ยสัมฤทธิผลทางวิชาการ 

(Academic Achievement) ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถในวิชาการต่างๆ ทีเรียน และสัมฤทธิผลที
ไม่ใช่ทางวิชาการ (Non-Academic Achievement) ไดแ้ก่บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความสามคัคี 
ความซือสัตย ์เป็นตน้ การประเมินสัมฤทธิผลของหลกัสูตรนนั นอกจากจะประเมินผูเ้รียนทีกาํลงั
ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ในการปฏิบติังานและประสบความสําเร็จในการทาํงานหรือศึกษาต่อหรือไม่  
โดยติดต่อสอบถามจากผูเ้รียนผูส้ําเร็จการศึกษานายจา้งหรือสถานประกอบการ ซึงวิธีเก็บขอ้มูล
ไดแ้ก่ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์การส่งแบบสอบถามหลกัสูตรในการประเมินหลกัสูตร หาก
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ประเมินแต่ละส่วนอาจทาํให้มองเห็นภาพรวมไม่ชดัเจน ไม่ถูกตอ้ง จึงควรมีการประเมินหลกัสูตร
ทงัระบบ  พร้อมกนัไป เพราะการประเมินเอกสารหลกัสูตร การประเมินการใชห้ลกัสูตร และการ
ประเมินสัมฤทธิผลของหลกัสูตร เป็นสิงทีสัมพนัธ์เกียวขอ้งกนั 

 

6.3 รูปแบบของการประเมินหลกัสูตร 

มีนกัการศึกษาเสนอรูปแบบของการประเมินหลกัสูตรไวห้ลายรูปแบบดงันี 

รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสครีเวน (Scriven) 

หลกัการและแนวคิด 

สครีเวน (Scriven, 1967 : 13) ไม่เห็นดว้ยกบัการประเมินทีคาํนึงถึงแต่จุดประสงค์
ทีตงัไวก่้อน เพราะจะก่อให้เกิดความลาํเอียง ในการประเมินว่าจะต้องตรวจสอบให้ตรงกับ
จุดประสงคใ์ห้ไดเ้ท่านนั ซึงจะทาํให้ประเมินในสิงทีเกิดขึนจริงไม่ได ้สครีเวน (Scriven) เสนอวา่
ในการประเมินนันผูป้ระเมินควรประเมินผลสิงทีเกิดขึนจริงๆ และจะสังเกตพฤติกรรมและ
สภาพการณ์ รวมทงัผลต่างๆ ทีไดรั้บ ผูป้ระเมินจะมีความเป็นอิสระในการเก็บขอ้มูลทุกชนิดทีมี
ความเกียวขอ้งกบัสิงทีสังเกตได ้และขอ้มูลทีไดจ้ากการสังเกต มกัเป็นขอ้มูลในลกัษณะเชิงคุณภาพ 
ซึงอาจได้ข้อค้นพบต่างๆ มากมาย นอกเหนือจากการได้ข้อค้นพบเพียงว่าหลักสูตรได้บรรลุ
จุดประสงคห์รือไม่อยา่งไร เช่น อาจไดค้าํตอบว่าหลกัสูตรทีประเมินนนัคุม้กบัการลงทุนหรือไม่ 
ฯลฯ 

ขนัตอนการประเมิน 

ขนัตอนของรูปแบบการประเมิน โดยไม่ยึดเป้าหมาย เป็นการประเมินผลทีเกิดขึน
จากหลกัสูตร ทงัทีคาดหวงัไวแ้ละไม่คาดหวงัไว ้เป็นการขยายแนวคิดของ ไทเลอร์ (Tyler) แต่             
สครีเวน (Scriven) ก็ไม่ไดแ้นะนาํอะไรเกียวกบัวิธีประเมินองคป์ระกอบต่างๆ ของหลกัสูตรวา่เป็น
อยา่งไร จึงเนน้แต่เพียงการเสนอรูปแบบรวมๆ ของการประเมินผลตามทศันะเท่านนั 

รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provuss Curriculum Evaluation 

Model) 

หลกัการและแนวคิด 

โพรวสั (Provus, 1969 : 16) ไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบัการประเมินหลกัสูตรที
เรียกว่าการประเมินผลความแตกต่าง หรือการประเมินผลความสอดคล้อง (Discrepancy 

Evaluation) ซึงจะประเมินหลกัสูตรใน 5 ส่วน คือ การออกแบบ ทรัพยากรหรือสิงทีเกียวขอ้งกบั
การเริมใชห้ลกัสูตรกระบวนการ ผลผลิตของหลกัสูตรและค่าใชจ่้ายจริงหรือผลตอบแทน 

ขนัตอนการประเมิน 
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แต่ละส่วนทีละขนัตอนการประเมินผลเหมือนกัน คือแบ่งการดําเนินการเป็น                
5  ขนัตอนดงันี  

ขนัที 1 กาํหนดมาตรฐานของสิงทีตอ้งการจะวดั (Standards-S) 

ขนัที 2 รวบรวมขอ้มูลเกียวกบัการดาํเนินงาน หรือการปฏิบติัจริงของสิงทีตอ้งการ
จะวดั (Performance-P) 

ขนัที 3 นาํขอ้มูลทีรวบรวมไดใ้นขนัที 2 มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานทีตงัไว้
ในขนัที 1 (Compare-C) 

ขนัที 4 ศึกษาความแตกต่าง หรือความไม่สอดคลอ้งระหวา่งผลการปฏิบติัจริงกบั
เกณฑม์าตรฐาน (Discrepancy-D) 

ขนัที 5 ส่งผลการประเมินให้ผูบ้ริหารหรือผูที้เกียวขอ้ง เพือเป็นขอ้มูล ในการ
ตดัสินใจเกียวกบัหลกัสูตรว่าจะยกเลิกการใช้หลกัสูตรทีประเมิน หรือแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติั 
หรือ เกณฑม์าตรฐานใหมี้คุณภาพดีขึน (Decision Making) ดงัภาพที  5 

 

 
แผนภาพที  5  รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของโพรวสั 

ทีมา : Provus, Malcoim.(1971). Diseripancy Evaluation.Berkerley, CA :McCutchan Publishing,16  

 

รูปแบบการประเมินหลักสูตรของของสเตค  (Robert  E.Stakes  Curriculum 

Evaluation  Model) 

หลกัการและแนวคิด 

สเตค  (Stake,1979)  มีแนวคิดในการประเมินหลกัสูตรวา่ไม่ควรพิจารณาเฉพาะ
ผลทีเกิดจากหลกัสูตรเท่านนัแต่จะพิจารณาส่วนประกอบของการจดัการเรียนการสอนหลายๆ ส่วน 
ทงันีเพราะผลสําเร็จของหลกัสูตรไม่ได้ขึนอยู่ว่า ผูเ้รียนจะสามารถบรรลุถึงจุดประสงค์ทีตงัไว้
หรือไม่เท่านนั แต่ขึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายๆ อยา่งเช่น ผูเ้รียนไม่สามารถบรรลุตามจุดประสงค์
ทีวางไว ้  อาจมาจากองคป์ระกอบดา้นเวลา กล่าวคือให้เวลาแก่ผูเ้รียนไม่เพียงพอ หรือเวลาทีจดัไม่
เหมาะสมทงัๆ ทีหลกัสูตรนันอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้ ดงันัน ถ้าจะพิจารณาแต่ผลลพัธ์ของการใช้

ตดัสินใจ 

การเปรียบเทียบ การขดัแยง้ การปฏิบติั 

มาตรฐาน 
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หลกัสูตรอยา่งเดียว จะไม่ไดรั้บขอ้มูลเพียงพอในการทีจะตดัสินวา่หลกัสูตรนนัดีหรือไม่ดี และจะ
มองไม่เห็นช่องทางทีชดัเจนและครอบคลุมในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

ขนัตอนการประเมิน 

การประเมินหลกัสูตรควรพิจารณา 3 ดา้น คือ 

ดา้นสิงทีมาก่อน หมายถึง สิงต่างๆ ทีเอือใหเ้กิดผลจากหลกัสูตร และเป็นสิงทีมีอยู่
ก่อนการใชห้ลกัสูตรอยูแ่ลว้ ประกอบดว้ย 7 หวัขอ้ คือ บุคลิกและนิสัยของครู เนือหาในหลกัสูตร  
วสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที การจดัโรงเรียนลกัษณะชุมชน 

ดา้นกระบวนการเรียนการสอน หมายถึง ปฏิสัมพนัธ์ต่างๆ ทีเกิดขึนระหวา่งครูกบั
ผู ้เรียน  ผู ้เรียนกับผู ้เ รียน ครูกับผู ้ปกครอง ฯลฯ เป็นขันของการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย                  
5 หัวขอ้ คือ การสือสาร การจดัแบ่งเวลา การลาํดบัเหตุการณ์ การให้กาํลงัใจ บรรยากาศของ
สิงแวดลอ้ม 

ดา้นผลผลิต หมายถึง สิงทีเกิดขึนจากการใชห้ลกัสูตร ประกอบดว้ย 5 หวัขอ้ คือ  
ผลสัมฤทธิของผูเ้รียน ทศันคติของผูเ้รียน ทกัษะของผูเ้รียน ผลทีเกิดขึนกบัครู ผลทีเกิดขึนกบั
สถาบนั 

ก่อนทีผูป้ระเมินจะประเมินองคป์ระกอบต่างๆ  ของทงั  3 ดา้น ผูป้ระเมินตอ้งตงั
ผลทีคาดหวงัเอาไวก่้อน แลว้สังเกตหรือทดสอบผลทีเกิดขึนจริง จากนนัจึงใชม้าตรฐานซึงไดแ้ก่
เกณฑต่์างๆ ทีผูเ้ชียวชาญเชือวา่ควรจะใชน้าํไปสู่การตดัสิน 

รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ (Ralph W.Tyler Curriculum  

Evaluation Model)  
หลกัการและแนวคิด 

ตามแนวคิดของ ไทเลอร์ (Tyler, 1969 : 23) การศึกษา คือ การเปลียนแปลง
พฤติกรรม  ดังนัน  การประเมินหลักสูตรจึงเป็นการตรวจสอบว่า  พฤติกรรมของผู ้เ รียนที
เปลียนแปลงไปเป็นไปตามจุดมุ่งหมายทีตงัไวห้รือไม่ โดยการศึกษารายละเอียดขององคป์ระกอบ
ของกระบวนการจดัการศึกษา 3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา การจดัประสบการณ์เรียนรู้  
และสัมฤทธิผลของผูเ้รียน ซึงเชือวา่จุดมุ่งหมายทีตงัไวอ้ยา่งชดัเจน รัดกุม และจาํเพาะเจาะจง  จะ
เป็นแนวทางในการประเมินผลในภายหลงั ดงันนั พืนฐานของการจดัหลกัสูตร คือ ผูจ้ดัทาํหลกัสูตร
จะตอ้งสามารถวางจุดมุ่งหมายทีชดัเจน วา่ตอ้งการใหผู้เ้รียนเปลียนแปลง หรือมีพฤติกรรมเมือเรียน
จบหลกัสูตรแลว้อยา่งไร และพยายามจดัประสบการณ์การสอนเพือช่วยให้ผูเ้รียนเปลียนพฤติกรรม
ไปตามทีตอ้งการ บทบาทของการประเมินหลกัสูตรจึงอยูที่การตรวจสอบวา่ หลกัสูตรและการจดั 

การเรียนการสอนทาํให้ผูเ้รียนเปลียนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไวห้รือไม่ 
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เพียงใด ดงันนัการประเมินหลกัสูตรจึงเป็นส่วนหนึงของการเรียนการสอน และของการประเมิน
คุณค่าของหลกัสูตรดว้ย 

ขนัตอนการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ขนัตอนของการเรียนการสอนและการประเมินผล สรุปเป็นขอ้ๆ ไดด้งันี 

ขนัตอนที 1 กาํหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยเขียนจุดมุ่งหมายให้ชดัเจนและ
บ่งบอกถึงพฤติกรรมทีตอ้งการใหบ้รรลุ 

ขนัตอนที 2 กาํหนดเนือหาหรือประสบการณ์ทางการศึกษา ทีจะช่วยให้ผูเ้รียน
บรรลุตามจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไว ้และเลือกวธีิการเรียนการสอนทีเหมาะสมกบัเนือหา 

ขนัตอนที 3 จดัหา ดดัแปลง หรือสร้างเครืองมือประเมิน แลว้พฒันาให้มีคุณภาพ 
คือ มีความเป็นปรนยั มีความเชือมนั และมีความเทียงตรง สามารถนาํไปใชว้ดัไดต้ามจุดประสงค ์

ขนัตอนที 4 ทดสอบผลสัมฤทธิของหลกัสูตร 

รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสตัฟเฟิลบีม  (Daniel L.Stufflebeams 

Curriculum Evaluation Model) 

หลกัการและแนวคิด 

รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของ สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam , 2000 : 45) เป็นที
รู้จกักนัแพร่หลายในชือ CIPP Model (Context-Input-Process-Product Model) หรือ The Phi Delta 

Kappa Committee Model รูปแบบนีเป็นการประเมินขอ้มูล 4 ประเภท คือ 

ประเภทที 1 การประเมินบริบท เป็นการประเมินสภาวะแวดลอ้มโดยการวิเคราะห์
ปัญหาและความตอ้งการต่างๆ เพือชีให้เห็นว่าควรกาํหนดจุดมุ่งหมายอย่างไรจึงจะสนองความ
ตอ้งการและแก้ปัญหาทีประสบอยู่ ในกรณีทีหลักสูตรไม่ใช่อยู่ในขนัการวางแผน แต่ใช้มา          
ระยะหนึงแลว้ตอ้งการประเมิน การประเมินในกรณีนีจะเป็นการประเมินในเรืองจุดมุ่งหมายหรือ
จุดประสงค์ต่างๆ ของหลกัสูตร โครงสร้างของหลกัสูตร และเนือหาทีมีอยู่ในหลกัสูตร เพือ
ตรวจสอบดูวา่สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้ม ปัญหาและความตอ้งการต่างๆ หรือไม่อยา่งไร 

ประเภทที 2 การประเมินปัจจยัตวัป้อน เป็นการประเมินปัจจยัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบั
การใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูเ้รียน อุปกรณ์และสือการเรียนการสอน อาคารสถานที  
งบประมาณ ฯลฯ เพือตรวจสอบดูวา่ปัจจยัตวัป้อนเหล่านนัเป็นอยา่งไร มีผลหรือมีส่วนช่วยให้การ
ใชห้ลกัสูตรในทางปฏิบติับรรลุผลหรือไม่อยา่งไร 

ประเภทที 3 การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินหลกัสูตรในขนัปฏิบติัการ 
หรือประเมินการใช้หลักสูตร เพือตรวจสอบดูว่ากิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆของการใช้
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หลกัสูตร ในสภาพทีเป็นจริงเป็นอยา่งไร มีปัญหาหรือขอ้บกพร่องหรือไม่ เช่น เรืองทีเกียวกบั การ
สอนการบริหาร 

ประเภทที 4 การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินทีเกิดขึนจากการใชห้ลกัสูตรนนั  
โดยตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีคุณสมบติัตรงตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรหรือไม่เพียงใด ซึงอาจ
พิจารณาจากผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน สภาวการณ์มีงานทาํหรือการศึกษาต่อ ฯลฯ  
รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ CIPP นีเป็นการประเมินหลกัสูตรทงัระบบ ผูป้ระเมินจะ
ประเมินผล ทงั 4 ด้านดงักล่าวขา้งตน้ แล้วนาํมาพิจารณาความสอดคล้องและความสัมพนัธ์กนั 
กล่าวคือ ถา้ในจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรตอ้งการให้ผูเ้รียนคิดเป็นทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็นก็ตอ้ง
ศึกษาวา่ปัจจยัเบืองตน้ต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอน รวมทงักระบวนการบริหารหลกัสูตร  
เอือต่อการทาํให้ผูเ้รียนสามารถคิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็นหรือไม่อยา่งไร ผลทีเกิดขึนจริง
จากการปฏิบติัหรือสภาพทีเป็นอยู่สอดคลอ้งกนัหรือไม่ ซึงจะทาํให้ไดข้อ้มูลในการตดัสินคุณค่า  
ของหลกัสูตรได ้รวมทงัทราบว่าส่วนใดใช้ได ้ส่วนใดมีขอ้บกพร่อง เพือจะไดป้รับปรุงแกไ้ขให้มี
คุณภาพดียงิขึน 

รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของแฮมมอนด์  (Robert L.Hammonds  

Curriculum Evaluation  Model) 

หลกัการและแนวคิด 

แฮมมอนด ์ (Hammond, 2007 : 57) มีแนวคิดในการประเมินหลกัสูตรโดยมีส่วนที
ยึดจุดประสงคเ์ป็นหลกัคลา้ยส่วนของไทเลอร์ (Tyler) แต่เขาไดเ้สนอแนวคิดต่างไป โดยกล่าวว่า              
การประเมินผลควรจะประเมินองค์ประกอบต่างๆ ในรูปของปฏิสัมพนัธ์ของมิติต่างๆ ทีอยู่ใน
สภาวะแวดลอ้มทางการศึกษา ซึงประกอบดว้ย 3 มิติใหญ่ๆ แต่ละมิติจะประกอบดว้ยตวัแปรที
สําคญัๆ หลายตวัแปร ความสําเร็จของหลกัสูตรขึนอยูก่บัปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในมิติต่างๆ 
เหล่านนั มิติทงั 3 ไดแ้ก่ 

มิติที 1 ดา้นการสอน ประกอบดว้ยตวัแปรสําคญั 4 ประการ คือ 1. การจดัชนัเรียน
และตารางการสอน เป็นเรืองของการจดัครูและผูเ้รียนให้พบกนั และดาํเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอน ซึงการจดัส่วนนีตอ้งคาํนึงถึงเวลาและสถานที คือการกาํหนดช่วงเวลาตอ้งคาํนึงถึงธรรมชาติ
ของผูเ้รียนและลกัษณะวิชาว่าควรจดัวิชาใดก่อนหลงัในตารางสอน นอกจากนีการแบ่งกลุ่มผูเ้รียน
และลกัษณะการเลือนชนัสูงขึนไป อาจจดัเป็นระดบัชนัเรียงลาํดบัตามความยากง่าย หรือไม่แบ่งขนั 
หรือผสมผสานทงั 2 แบบ 2. เนือหาวิชา ตอ้งจดัให้เหมาะสมกบัวุฒิภาวะของผูเ้รียนและ ชนัเรียน  
แต่ละระดบั 3.วธีิการการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ควรคาํนึงถึงองคป์ระกอบ 4 ประการ 
คือ การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม การให้ข้อมูลยอ้นกลบัทนัที การให้ผูเ้รียน            
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ไดรั้บประสบการณ์แห่งความสําเร็จ และการแบ่งและจดัลาํดบัขนัตอนการเรียนรู้ทีละนอ้ย 4. สิง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ สถานที อุปกรณ์ เครืองมือและอุปกรณ์พิเศษ ห้องปฏิบติัการ วสัดุ
สินเปลืองต่างๆ รวมถึงสิงทีมีผลต่อการใชห้ลกัสูตรและการสอนดา้นอืนๆ 

มิติที 2 ดา้นสถาบนั ประกอบดว้ยตวัแปรทีควรคาํนึงถึง 5 ตวัแปร คือ 1. ผูเ้รียน มี
องคป์ระกอบทีตอ้งคาํนึงถึง ไดแ้ก่ อายุ เพศ ระดบัชนัทีกาํลงัศึกษา ความสนใจ ผลสัมฤทธิทางการ
เรียน สุขภาพกายและสุขภาพจิต ภูมิหลงัทางครอบครัว 2.ครู มีองค์ประกอบทีตอ้งคาํนึงถึงไดแ้ก่  
อายุ เพศ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ประสบการณ์การสอน เงินเดือน กิจกรรมทีทาํเวลาว่าง การ
ฝึกอบรมเพิมเติมเกียวกบัการใช้หลกัสูตรในช่วงเวลา 1-3 ปี ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้น
วิชาการ3.ผูบ้ริหาร มีองค์ประกอบทีต้องคาํนึงถึงได้แก่ อายุ เพศ วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 
ประสบการณ์ทางการบริหาร เงินเดือน กิจกรรมทีทาํเวลาว่าง การฝึกอบรมเพิมเติมเกียวกบัการใช้
หลักสูตร ในช่วงเวลา1-3 ปี  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ 4 .ผู้เชียวชาญมี
องค์ประกอบทีตอ้งคาํนึงถึง ได้แก่ อายุ เพศ ความเชียวชาญเฉพาะด้าน  ลกัษณะของการให้
คาํปรึกษาและช่วยเหลือ ลกัษณะทางบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 5.ครอบครัว มี
องค์ประกอบทีต้องคาํนึงถึง ได้แก่ สถานภาพสมรส ขนาดของครอบครัวรายได้ สถานทีอยู ่ 
การศึกษา การเป็นสมาชิกของสมาคม การโยกยา้ย จาํนวนลูกทีอยู่โรงเรียนนี จาํนวนญาติทีอยู่ใน
โรงเรียน ชุมชน มีองค์ประกอบทีตอ้งคาํนึงถึง ไดแ้ก่ สถานภาพชุมชน จาํนวนประชากร การ
กระจายของประชากร ความเชือ (ค่านิยม ประเพณี ศาสนา) ลักษณะทางเศรษฐกิจ สภาพการ
ใหบ้ริการดา้นสุขภาพอนามยั การรับนวตักรรมเทคโนโลย ี

มิติที 3 ด้านพฤติกรรม มีองค์ประกอบของพฤติกรรม 3 ดา้น คือ พฤติกรรมดา้น
ความรู้ พฤติกรรมดา้นทกัษะ และพฤติกรรมดา้นเจตคติ 

ขนัตอนการประเมิน 

ขนัตอนการประเมินหลกัสูตร  เริมดว้ยการประเมินหลกัสูตรทีกาํลงัดาํเนินการอยู่
ในปัจจุบนั เพือไดข้อ้มูลพืนฐานทีจะนาํไปสู่การตดัสินใจ แลว้จึงเริมกาํหนดทิศทางและกระบวน 

การของการเปลียนหลกัสูตร ขนัตอนการประเมินหลกัสูตร  มีดงันี 

ขนัตอนที 1 กาํหนดสิงทีตอ้งการประเมิน ควรเริมตน้ทีวิชาใดวิชาหนึง และจาํกดั
ระดบัชนัเรียน 

ขนัตอนที 2 กาํหนดตวัแปรในมิติการสอนและมิติสถาบนัใหช้ดัเจน 

ขนัตอนที 3 กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยระบุถึงพฤติกรรมของผูเ้รียนที
แสดงวา่ประสบความสําเร็จตามจุดประสงค์ทีกาํหนด เงือนไขของพฤติกรรมทีเกิดขึน และเกณฑ์
พฤติกรรมทีบอกใหรู้้วา่ผูเ้รียนประสบความสาํเร็จตามจุดประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด 
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ขนัตอนที 4 ประเมินพฤติกรรมทีระบุไวใ้นจุดประสงค ์ผลทีไดจ้ากการประเมินจะ
เป็นตวักาํหนด พิจารณาหลกัสูตรทีดาํเนินการใช้อยู่เพือตดัสิน รวมทงัการปรับปรุงเปลียนแปลง
หลกัสูตร 

ขันตอนที  5 วิเคราะห์ผลภายในองค์ประกอบ  และความสัมพันธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบต่างๆ เพือให้ไดข้อ้สรุปเกียวกบัพฤติกรรมแทจ้ริงทีเกิดขึน ซึงจะเป็นผลสะทอ้นกลบั
ไปสู่พฤติกรรมทีตงัจุดประสงคไ์ว ้และเป็นการตดัสินวา่หลกัสูตรนนัมีประสิทธิภาพเพียงใด 

ขนัตอนที 6 พิจารณาสิงทีควรเปลียนแปลงปรับปรุงแนวคิดในการประเมิน
หลกัสูตรของ  Hammond (2007) เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ตวัแปรของมิติดา้นการสอนและ
มิติดา้นสถาบนั ซึงอาจมีผลต่อความสาํเร็จของหลกัสูตรนนั 

จากแนวคิดเกียวกับการประเมินหลักสูตรของนักการศึกษาต่างๆ  ข้างต้น                      
นกัการศึกษาส่วนใหญ่มากกว่า ร้อยละ 50 มีความคิดเห็นเหมือนกนัว่า การประเมินหลกัสูตรควร
ดาํเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที 1.การประเมินเอกสารหลกัสูตรก่อนนาํไปใช้ประเมิน ดงันี                
1.1 เหมาะสมกบับริบทของผูเ้รียน 1.2 สนองความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม ระยะที 2.การ
ประเมินการใชห้ลกัสูตร โดยประเมินผลผลิต (ดา้นความรู้ ทกัษะ เจตคติ) ดงันนัผูว้ิจยัดาํเนินการ
ประเมินหลกัสูตร ทงั 3 ระยะ ดงักล่าว 

 

การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

1. ความหมายของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

การจดัการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนสําคญัทีสุด เป็นความคิดเชิงปรัชญาทีกาํหนดไวใ้นมาตรา 
22  แห่งพระราชบญัญติัการแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความหมายเดียวกบัการจดัการเรียนรู้ทีการเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือ ยดึผูเ้รียนเป็นหลกัซึงในความหมายเชิงปรัชญาเกียวกบัการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทีสุด มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวด้งัต่อไปนี 

วชิยั วงษใ์หญ่ (2540: 12  อา้งในกรมวชิาการ 2544: 5) กล่าววา่ “การจดัการเรียนรู้ทีถือวา่
ผูเ้รียนสําคญัทีสุด คือ การจดัการเรียนรู้โดยให้โอกาสผูเ้รียนไดค้น้พบความรู้ดว้ยตนเองโดยมีส่วน
ร่วมในการสร้างผลผลิตทีมีความหมายแก่ตนเอง ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางจึงไม่ใช่วิธีการสอน แต่เป็น
เทคนิคการจดัการเรียนรู้กบัผูเ้รียนเป็นสิงเดียวกนัหรือมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งสมดุล” 

จากความหมายต่างๆ ทีนกัวธีิการและนกัการศึกษาไวส้รุปไดว้า่ การจดัการเรียนการสอน
โดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หรือ ผูเ้รียนเป็นสําคญั มีความหมายเหมือนกนั คือ การเรียนรู้เพือ
สนบัสนุนสร้างเสริมให้ผูคิ้ดค้นควา้ ปฏิบติักิจกรรมดว้ยความสนใจ ความกระตือรือร้นดว้ยตนเอง
จนพบขอ้ความรู้ โดยมีครูเป็นผูแ้นะนาํ จดักิจกรรม อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน 
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2. ทฤษฎกีารเรียนรู้ 

กานเย ่ (Gagne,1985 : 65) ไดพ้ฒันาทฤษฎีการจดัการเรียนการสอน โดยมีสาระสําคญัใน
ทฤษฎีไว ้3 ประการ ดงันี 

1. การพิจารณาการเรียนรู้ การพิจารณาในรูปชุดของกระบวนการต่างๆ ภายในตวับุคคล
ซึงไดแ้ปลงการเร้าจากสิงเร้าภายนอกในสิงแวดลอ้มรอบตวับุคคลให้เป็นขอ้มูลรูปแบบต่างๆ อีก
มากมาย นาํไปสู่การนาํพืนฐานให้มีสภาพเป็นความจาํระยะยาวในทีสุด ขอ้มูลจึงได้กลายเป็น
ความจาํระยะยาวซึงเรียกอีกอยา่งหนึงวา่ ผลการเรียนรู้ช่วยใหบุ้คคลเกิดความสามารถในการกระทาํ
สิงต่างๆ  

2. ความสามารถในการแสดงออกของบุคคล หมายถึง การเรียนสามารถจดัหมวดหมู่ได้
หลายวธีิ เช่น การจดัโดยการคาํนึงถึงการนาํไปใชจ้ริง และจดัโดยการคาํนึงถึงทฤษฎีทีเป็นพืนฐาน  
เป็นตน้ สําหรับวตัถุประสงค์เพือประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนนนั การเย่ ไดจ้ดัผลการ
เรียนรู้ออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ทกัษะทางปัญญา กลวิธีในการเรียนรู้ ภาษา คาํพูด เจตคติ  
และทกัษะการเคลือนไหวความสามารถของมนุษย ์5 ประเภทซึงหมายความวา่ ประสิทธิภาพของ
การเรียนรู้อนันาํไปสู่การแสดงออกแต่ละประเภทนีสามารถประเมินดว้ยวธีิการทีแตกต่างกนัไป 

3.การจดัสภาพการเรียนการสอนซึงส่งเสริมการเรียนรู้ใดๆโดยหลกัการจะมีลกัษณะร่วม
กนัโดยไม่ความสําคญัว่าจะก่อให้เกิดผลการเรียนรู้แบบใด แต่ละวิธีดาํเนินการแต่ละวิธีในสภาพ
การเรียนการสอนเพือใหเ้กิดผลการเรียนรู้แต่ละประเภทนนัยอ่มมีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนัไป 
การเกิดทกัษะทางปัญญาจะตอ้งอาศยัการวางแผนการจดัสภาพการณ์การเรียนการสอนทีแตกต่างไป
จากแผนการจดัสภาพการณ์การเรียนการสอนทีส่งเสริมการเรียนภาษา คาํพูดหรือ การเรียนทกัษะ
การเคลือนไหว เป็นตน้ สาระขอ้นีเป็นสาระหลกัทีสําคญัทีสุด ในทฤษฎีการเรียนการสอนทีอธิบาย
ทงัหมด 

3. การเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูเนอร์ 

บรูเนอร์ (Bruner) แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดเป็นนกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั ซึงไดใ้ชห้ลกั
พฒันาการทางปัญญาของมนุษยม์าใชใ้นการสร้างทฤษฎีการเรียนรู้ บรูเนอร์ไดใ้ห้ชือการเรียนรู้ของ
ท่านวา่ “Discovery Approach” หรือการเรียนรู้โดยการคน้พบ บรูเนอร์สนใจในกระบวนการเรียนรู้
และการศึกษามาก เขาไดเ้สนอหลกัการทีจะนาํไปใชใ้นการจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน โดย
เขียนหนังสือเกียวกบักระบวนการศึกษาและทฤษฎีการสอนทีครูและนักเรียนจะนาํไปเป็นแนว
ทางการจดัการเรียนการสอนและการสร้างหลกัสูตร (สุรางค ์โคว้ตระกลู, 2541 : 3. อา้งจาก  Bruner. 

1960,1966,1971.  The  Relevance  of  Education)  บูรเนอร์เชือวา่การเรียนรู้จะเกิดขึนไดก้็ต่อเมือ
ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม ซึงจะนาํไปสู่การคน้พบการแกปั้ญหา บรูเนอร์เรียกว่าเป็น
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การแกปั้ญหาโดยการคน้พบ (Discovery Approach) หรือนกัศึกษาบางท่านนิยมเรียกวา่ การเรียนรู้
ดว้ยการสืบสวนสอบสวน (Inquiry Learnning) แต่นกัศึกษาบางท่านก็ไดใ้ห้ความหมายแตกต่างกนั
ของการเรียนรู้โดยการคน้พบและการเรียนรู้แบบการสืบสวนสอบสวน แตกต่างกนัคือการเรียนรู้
โดยการคน้พบ ครูเป็นผูจ้ดัสิงแวดลอ้มใหข้อ้มูลต่างๆ เกียวกบัสิงทีนกัเรียนเรียนรู้และวตัถุประสงค์
ของบทเรียนพร้อมคาํถาม โดยตงัคาดหวงัวา่นกัเรียนจะเป็นคน้พบคาํตอบดว้ยตนเอง ส่วนการเรียน
แบบการสืบสวนสอบสวน มีวตัถุประสงค์ทีฝึกให้นักเรียนให้เป็นผูส้ามารถชีว่าปัญหาคืออะไร  
และจะมีวธีิการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร โดยใชข้อ้มูลข่าวสารทีอยู ่ 

บรูเนอร์เชือว่าการเรียนจะเกิดขึนก็ต่อเมือผูเ้รียนได้ประมวลขอ้มูลข่าวสารจากการทีมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มและสํารวจสิงแวดลอ้ม และเขาเชือว่าการรับรู้ของมนุษยเ์ป็นสิงทีเลือก
หรือสิงทีรับขึนกบัความใส่ใจของผูเ้รียนทีมีต่อสิงนนัๆ การเรียนรู้จะเกิดการคน้พบ เนืองจากผูเ้รียน
จะเกิดความอยากรู้อยากเห็นซึงเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมสํารวจสภาพแวดลอ้ม และเกิดการ
เรียนโดยการคน้พบขึน แนวความคิดของการเรียนรู้โดยการคน้พบคือ 

1.การเรียนรู้เป็นกระบวนการทีผู ้เรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับสิงแวดล้อมด้วยตนเองการ
เปลียนแปลงเป็นของการปฏิสัมพนัธ์ นอกจากจะเกิดขึนในตวัของผูเ้รียนแลว้ยงัมีผลให้เกิด การ
เปลียนในสิงแวดลอ้ม 

2. ผูเ้รียนแต่ละคนมีประสบการณ์และพืนฐานความรู้แตกต่างกนั การเรียนรู้จะเกิดขึน
จากการทีผูเ้รียน สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสิงทีพบใหม่กบัประสบการณ์และมีความหมายใหม่ 

3. พฒันาการทางปัญญาจะเห็นไดช้ดั โดยทีผูเ้รียนสามารถรับสิงเร้าทีให้เลือกไดห้ลาย
อยา่งพร้อมๆ กนั 

3.1 วธีิการเรียนรู้ใช้เป็นเครืองมือในการค้นพบความรู้ 

วิธีการทีผูเ้รียนรู้ใช้เป็นเครืองมือในการคน้พบความรู้ขึนอยู่กบัพฒันาการของผูเ้รียน     
ซึงคลา้ยคลึงกบัขนัพฒันาการทางปัญญาของเพียต ์ขนัพฒันาการทีบรูเนอร์เสนอมี 3 ขนั คือ 

1. ขนัเอนแอคทีฟ (Enactive  Mode) ซึงเป็นวิธีทีมีปฎิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มโดย    

การสัมผสัจบัตอ้งดว้ยมือ เช่น การการผลกั การดึง รวมทงัการให้เด็กใชป้ากกากบัวตัถุสิงของทีอยู่
รอบๆ ตวัขอ้สาํคญัทีสุดคือการกระทาํของเด็กเอง 

2. ขนัไอคอนนิค (Iconic Modc) เมือเด็กสามารถสร้างจินตนาการหรือมโนภาพ 
(Imagerl) ขึนในใจได ้ ก็จะสามารถทีจะรู้จกัโลกโดยวิธีไอคอนนิคเด็กวยันีจะใชรู้ปภาพแทนของ
จริงโดยไม่จาํเป็นจะตอ้งเตะตอ้งหรือสัมผสัของจริง นอกจากนีเด็กสามารถรู้จากสิงของจากภาพ
แมว้า่จะมีขนาดและสีเปลียนไป 
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3. ขนัใชส้ัญลกัษณ์ (Symbolic Mode) วิธีการนีผูเ้รียนจะใชใ้นการเรียนรู้ เมือผูเ้รียนมี
ความสามารถทีจะเขา้ใจในสิงทีเป็นนามธรรม หรือความคิดรวบยอดทีซับซ้อนและเป็นนามธรรม
จึงสามารถทีจะสร้างสมมติฐาน และพิสูจน์วา่สมมติฐานถูกหรือผิดได ้แมว้า่วิธีการของผูเ้รียนทีใช้
เป็นเครืองมือในการเรียนรู้โดยการคน้พบจะมี 3 วิธี และขึนอยูก่บัวยัของผูเ้รียนก็ตาม แต่ในชีวิต
จริงไม่ไดห้มายความวา่ ผูใ้หญ่จะพน้จากความคิดขนัเอนแอคทีฟหรือขนัไอคอนนิค อย่างเด็ดขาด
แต่วา่ผูใ้หญ่จะใชส้ัญลกัษณ์เป็นเครืองมือในการเรียนรู้มากขึน การเรียนทกัษะบางอยา่ง เช่น การขบั
รถผูเ้รียนยงัจะตอ้งลงมือทาํ และมีประสบการณ์เหมือนขนัเอนแอคทีฟจึงจะสามารถกระทาํสิงนนั
ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้คือกระบวนการทีทาํให้คนเปลียนแปลง
พฤติกรรมความคิด คนสามารถเรียนไดจ้ากการไดย้ินการสัมผสั  การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การ
เรียนรู้ของเด็กและผูใ้หญ่จะต่างกนั เด็กจะเรียนรู้ดว้ยการเรียนในห้อง การซกัถาม ผูใ้หญ่มกัเรียนรู้
ดว้ยประสบการณ์ทีมีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึนจากประสบการณ์ทีผูส้อนนาํเสนอ โดยการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อน และผูเ้รียน ผูส้อนจะเป็นผูที้สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาทีเอืออาํนวยต่อ
การเรียนรู้ทีจะให้เกิดขึนเป็นรูปแบบใดก็ได ้เช่น ความเป็นกนัเอง ความเขม้งวดกวดขนั หรือความ
ไม่มีระเบียบวนิยั สิงเหล่านีผูส้อนจะเป็นผูส้ร้างเงือนไข และสถานการณ์เรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน ดงันนั  
ผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทงัการสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ดว้ยวิธีการ
จดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิยั 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ตามแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านทังคนไทยและชาวต่างประเทศได้กล่าวถึง
กระบวนการจดัการเรียนรู้ไวด้งัต่อไปนี 

กาเย ่(Gagne, 1970 : 47) แนวคิดของ Gagne สรุปไดว้า่ การจดัลาํดบัขนัของการเรียนรู้
ของคนจากขนัตาํไปขนัสูงรวม 4 ขนั ตามลาํดบัดงันี 

1. การเรียนรู้ขอ้เท็จจริง (Factual Learning) เมือบุคคลไดเ้รียนรู้ไปแลว้จะแสดง
พฤติกรรมโดยระบุ ชือ วนั เดือน ปี สถานทีและเหตุการณ์ต่างๆ ได ้

2. การเรียนรู้แนวความคิด หรือ มโนภาพ (Conceptual Learning) เมือบุคคลไดเ้รียนรู้
ในขนัที 1 แลว้จะสามารถบอกความแตกต่างของสิงต่างๆ ได ้

3. การเรียนการใชก้ฎเกณฑ์ (Principle  Learning) เมือบุคคลไดเ้รียนรู้ในขอ้ที 2 แลว้ 
จะเรียนรู้ในขนัที 3 คือ การอธิบายและการแสดงความสัมพนัธ์ของแนวความคิด หรือความคิดรวบ
ยอด (Concept) ได ้
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4. การเรียนรู้การแกปั้ญหา (Problem  Solving) เมือบุคคลไดเ้รียนรู้ในขนัที 3 แลว้จะ
เรียนรู้ในขนั 4 คือสามารถจะประยกุตก์ฎเกณฑไ์ปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ไดแ้ละสามารถแกปั้ญหา
ต่างๆ ได ้

จากทฤษฎีการเรียนรู้และแนวความคิดต่างๆ ของนักการศึกษาเกียวกบั กระบวน      

การจดัการเรียนรู้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า คือ การวางแผนการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบมี
ขนัตอนดว้ยวิธีการสอนทีสามารถสร้างความรู้ความใจแก่ผูเ้รียน เพือให้เกิดเป็นความสนใจ การ
รับรู้ความจดจาํ การแสดงออก และการจูงใจการดูตวัอย่างการเลียนแบบ การลองทาํ การคิด
วเิคราะห์ การลงมือทาํ จึงจะเกิดการเรียนรู้แลว้สรุปเป็นความคิดรวบยอด 

5. หลกัการทางจิตวทิยาสําหรับการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของสมาคมจิตวิทยา
อเมริกนั 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการการศึกษาของสมาคมจิตวิทยาอเมริกนั, 1995) ไดเ้สนอร่าง
หลกัการทางจิตวิทยาของการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง : กรอบการปฏิรูปและการออกแบบ
การจดัการศึกษา หลกัการดงักล่าวมีดงัต่อไปนี 

หลกัการข้อท ี1 : ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้ 

การเรียนรู้มีอยูห่ลากหลายรูปแบบ-จากนิสัยการเรียนรู้ในทกัษะปฏิบติัถึงการสร้างองค์
ความรู้ พร้อมกลยุทธ์และทกัษะการเรียนรู้ทางความคิด   และการสร้างนิสัยในการเรียนรู้ การเรียน
ในหัวข้อทีซับซ้อนในโรงเรียนนันจะมีประสิทธิภาพมากทีสุดก็ต่อเมือ การเรียนนันเป็น
กระบวนการในการสร้างความหมายให้กบัขอ้มูลและประสบการณ์ ผูเ้รียนทีประสบความสําเร็จ
ตอ้งกระตือรือร้น มีเป้าหมาย มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อทีเอือต่อการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

หลกัการข้อท ี2 : เป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้  

ผูเ้รียนทีประสบความสําเร็จด้วยการสนับสนุนและการแนะแนวทางด้วยการสอน 
สามารถสร้างความหมายทีเป็นตวัแทนเชือมโยงความรู้ นกัเรียนตอ้งมีเป้าหมายเพือทีจะเรียนรู้ และ
เพือสร้างความรู้ทีเป็นประโยชน์และมีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต นกัเรียนจะตอ้งไปให้ถึง
เป้าหมายทีตนตงัไว  ้โดยครูสามารถช่วยนักเรียนในการตงัเป้าหมายระยะสันและระยะยาวทีมี
ความหมายและเกียวขอ้งกบัการศึกษา 

หลกัการข้อท ี3 : การสร้างองค์ความรู้ 

ผูเ้รียนทีประสบความสาํเร็จสามารถเชือมโยงขอ้มูลใหม่กบัความรู้ทีมีอยูด่ว้ยแนวทางทีมี
เป้าหมายอนัเป็นประโยชน์ เพราะผูเ้รียนแต่ละคนมีประสบการณ์ทีแตกต่างกนัและจิตก็เป็นตวั
เชือมโยงขอ้มูลให้เกิดความหมายขึน นกัเรียนแต่ละคนจึงตอ้งจดัระเบียบขอ้มูลในแบบของตนเอง 
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ครูสามารถช่วยนกัเรียนสร้างความเขา้ใจถึงความรู้และทกัษะทีสําคญัร่วมกนัได ้แต่อย่างไรก็ตาม 
หากไม่มีการบูรณาการความรู้ใหม่เขา้กบัความเขา้ใจทีนกัเรียนมีอยูแ่ลว้  ความรู้ใหม่ก็จะไม่เกิดการ
เชือมโยงและไม่ถูกนาํมาประยกุตก์บัสถานการณ์ใหม่ๆ ได ้

หลกัการข้อท ี4 : การคิดเชิงกลยุทธ์ 

ผูเ้รียนทีประสบความสําเร็จสามารถสร้างและใช้การลาํดบัความคิดและทกัษะการใช้
เหตุผลเพือให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทีซับซ้อนได้ ผูเ้รียนทีประสบความสําเร็จใช้การคิดเชิง           
กลยทุธ์ในแนวทางการเรียนรู้ การใหเ้หตุผล การแกไ้ขปัญหา และการสร้างแนวคิด พวกเขาสามารถ
ใช้กลยุทธ์ทีหลากหลายและขยายประสบการณ์ในเชิงกลยุทธ์โดยการสะทอ้นความคิดและการ
ปรับเปลียนกลยทุธ์ทีใช ้การสังเกตผูอื้น และการเรียนในชนัเรียน 

หลกัการข้อท ี5 : การพจิารณาเรืองการคิด 

กลยุทธ์ในระดบัทีสูงขึนสําหรับการพิจารณาเรืองการคิดและการเรียนรู้ เพือเขา้ใจและ
ควบคุมการทาํงานของจิต จะช่วยให้การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรคพ์ฒันาจนเป็นความ
ชํานาญได้โดยง่าย ผูเ้รียนทีประสบความสําเร็จสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิธีทีพวกเขาเรียนรู้ 
ตงัเป้าหมาย เลือกกลยุทธ์การเรียนรู้ทีเหมาะสม และการตรวจสอบติดตามความคืบหน้า เป้าหมาย
ของตนเอง และปรับเปลียนกลยุทธ์ตามความจาํเป็น ความสามารถเหล่านีสามารถจะพฒันาขึนได้
ดว้ยการเรียนการสอน   

หลกัการข้อท ี6 : บริบทของการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากปัจจยัแวดล้อม ได้แก่ วฒันธรรม เทคโนโลยี และวิธีการ
เรียนการสอนครูมีบทบาทสําคญัในเชิงปฏิสัมพนัธ์ต่อทงัผูเ้รียนและสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้   
การสอนตอ้งเหมาะกบัระดบัหรือความรู้เดิมของผูเ้รียน ความสามารถในการเขา้ใจ และวิธีการคิด  
การดูแลใส่ใจสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนก็มีผลกระทบสาํคญัต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนเช่นกนั 

หลกัการข้อท ี7 : อทิธิพลจากแรงบันดาลใจและอารมณ์ในการเรียนรู้ 

การได้รับข้อมูลอย่างกว้างขวางและลึกซึงพร้อมกับการเรียนรู้และการจดจํานัน              
มีอิทธิพลมาจาก 1.  การตระหนกัรู้ของตนเองและความเชือเรืองการควบคุมตวัเอง ความเขา้ใจและ
ความสามารถ 2. ความชดัเจนในคุณค่าของตนเอง ความสนใจและเป้าหมาย 3. ความคาดหวงัถึง
ความสําเร็จและความลม้เหลวส่วนบุคคล 4. ความชอบ อารมณ์ และสภาวะทวัไปของจิต และ           
5. แรงจูงใจในการเรียน ความเชือ เป้าหมายความคาดหวงัของแต่ละบุคคล สามารถส่งเสริมหรือ
แทรกแซงการเรียนรู้ได ้อารมณ์เชิงลบทีรุนแรง (ความรู้สึกว่าไม่มนัคง ความหมกมุ่นอยู่กบัความ
ลม้เหลว ความอาย และความกลวัการถูกลงโทษ การถูกเยาะเยย้หรือกล่าวใหร้้าย) จะเป็นตวัขดัขวาง
การเรียนรู้ทีมีความซบัซอ้น 
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หลกัการข้อท ี8 : แรงจูงใจภายในของการเรียนรู้ 

แรงจูงใจภายใน ความคิดสร้างสรรค ์ความคิดในระดบัทีสูงขึน จะถูกกระตุน้โดยงานที
ไดรั้บมอบหมายทีเกียวขอ้งกบัตวัผูเ้รียน แปลกใหม่ และมีระดบัความยากทีเหมาะสม นกัเรียนตอ้ง
ไดรั้บโอกาสในการเลือกสิงทีเรียนใหต้รงกบัความสนใจของตน นกัเรียนจะเกิดความคิดสร้างสรรค ์ 
และลึกซึงหากไดท้าํงานทีซบัซอ้นเหมือนกบัสถานการณ์ในชีวติจริง  

หลกัการข้อท ี9 : ผลของแรงจูงใจทมีีต่อความพยายาม 

การได้มาซึงองค์ความรู้และทักษะทีซับซ้อนต้องใช้ความพยายามเพิมเติม ความ
สมาํเสมอและการฝึกฝนของผูเ้รียน  (ภายใตค้าํแนะนาํและการเสนอแนะ) การเรียนรู้เรืองทีมีความ
ซบัซ้อนจาํเป็นตอ้งลงทุนทงัแรงกายและเวลา หากนกัเรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียน  พวกเขาก็จะ
ไม่มีความพยายามหากไม่ถูกบงัคบั 

หลกัการข้อท ี10 : อทิธิพลในเชิงพฒันาการต่อการเรียนรู้  
บุคคลจะสามารถพัฒนาทางร่างกาย ปัญญา อารมณ์และสังคมซึงเป็นผลมาจาก

พนัธุกรรมและสิงแวดล้อม นักเรียนจะเรียนได้ดีทีสุดถา้สือการสอนนันได้รับการพฒันาอย่าง
เหมาะสม หากเนน้เตรียมความพร้อมเฉพาะทกัษะใดทกัษะหนึงมากจนเกินไป เช่น ความพร้อมใน
การอ่าน ก็อาจจะไปขดัขวางพฒันาการดา้นอืนๆ ได ้

หลกัการข้อท ี11 : อทิธิพลทางสังคมต่อการเรียนรู้ 

การเรียนรู้นันได้อิทธิพลมาจากการปฏิสัมพันธ์ในสังคมและการสือสารกับผู ้อืน         

การเรียนรู้ของนกัเรียนจะดีขึนหากนกัเรียนไดมี้โอกาสทีจะปฏิสัมพนัธ์และร่วมมือกบัผูอื้นในการ
ทาํงานทีไดรั้บมอบหมาย สถานการณ์การเรียนทีหลากหลายจะกระตุน้ให้เกิดความคิดทีไม่ยึดติด 
ความสามารถในการเขา้สังคม และพฒันาการทางศีลธรรม การเรียนรู้และการเคารพตนเอง จะ
สูงขึนเมือ ตวับุคคลมีความสัมพนัธ์แบบเคารพและเอาใจใส่ซึงกนัและกนั และมีผูที้เล็งเห็นถึง
ศกัยภาพและชืนชมในพรสวรรค์ส่วนบุคคลและยอมรับกนัในฐานะปัจเจกบุคคล ความเคารพใน
ตนเองและการเรียนตอ้งไดรั้บการส่งเสริมไปดว้ยกนั 

หลกัการข้อท ี12 : ความแตกต่างของแต่ละบุคคลในการเรียนรู้  
บุคคลแต่ละคนมีความสามารถทีแตกต่างกนั ความแตกต่างนีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม   

(สิงทีได้เรียนรู้และสือสารในแต่ละวฒันธรรมของกลุ่มสังคม) และพนัธุกรรม (ซึงเกิดขึนตาม
ธรรมชาติตามการทาํงานของยนีส์) จากการเรียนรู้และการปลูกฝังทางสังคม ผูเ้รียนจึงมีวิธีการเรียน
ทีชอบและจงัหวะในการเรียนรู้ทีแตกต่างกนั แต่ความชอบนี ไม่ไดเ้ป็นประโยชน์เสมอไปในการที
นกัเรียนจะบรรลุเป้าหมาย ครูจะตอ้งเป็นผูช่้วยนกัเรียนพิจารณาถึงวิธีเรียนรู้ทีชอบและเพิมเติมหรือ
ปรับเปลียนตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกนัก็เคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคลดว้ย 
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หลกัการข้อท ี13 : การเรียนรู้และความหลากหลาย 

การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากทีสุดก็ต่อเมือมีการพิจารณาถึงความแตกต่างทางภาษา 
วฒันธรรมและพฤติกรรมทางสังคมของนกัเรียน แมว้่าหลกัการเบืองตน้ของการเรียนรู้  แรงจูงใจ
และ การเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพสามารถจะนาํมาประยุกตใ์ชไ้ดก้บันกัเรียนทุกคนแต่ภาษา 
เชือชาติ เผา่พนัธ์ุความเชือ และสถานภาพทางสังคมต่างก็มีผลต่อการเรียน เมือผูเ้รียนเล็งเห็นว่า
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลดา้นความสามารถ ภูมิหลงั และวฒันธรรมมีคุณค่าและไดรั้บการ
ยอมรับ ผูเ้รียนก็จะเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

หลกัการข้อท ี14 : มาตรฐานและการประเมินผล 

การตงัมาตรฐานทีสูงและทา้ทาย และการประเมินผลทงัผูเ้รียนและกระบวนการเรียนรู้
ถือเป็นส่วนหนึงในความสําเร็จในการเรียน การประเมินผลจะให้ขอ้มูลทีสําคญัแก่ทงัผูเ้รียนและ
ผูส้อนในทุกขนัตอนของกระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลอย่างต่อเนืองจะให้ข้อมูลสําหรับ     

การพฒันาไปสู่เป้าหมาย หากมีการใชก้ารประเมินผลตามมาตรฐาน การปฏิบติั และการประเมิน
ตนเองอย่างเหมาะสมก็จะสามารถเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจ 
และการแกไ้ขทีถูกจุดสําหรับการเรียนรู้ได ้การสอนตามหลกัการเรียนรู้โดยผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางนี
จะทาํให้มนัใจได้ว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ปัญหา การฝึกฝนกลยุทธ์การเรียน      
การตดัสินใจ และการคน้พบความคิดสาํคญัได ้

 

การจัดการเรียนรู้เพอืบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ของบลูม 

ในปี ค.ศ. 1956 เบญจมิน บลูม และคณะ (Benjamin  Bloom  and  other  1956) ไดพ้ฒันา
กรอบทฤษฎี ทีใช้เป็นเครืองมือการจดัประเภทพฤติกรรมทีเกียวขอ้งกบัการแสดงออกทางปัญญา
และการคิด อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์การศึกษา เรียกวา่  Bloom’s  taxonomy ซึงกาํหนดไว ้3 
ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย (cognitive domain) ดา้นจิตพิสัย (affective domain) และดา้นทกัษะพิสัย  
(psychomotor domain) ในการออกแบบหลกัสูตร จดัการเรียนรู้ และการวดัประเมินผลการเรียนรู้ก็
ไดอ้าศยักรอบทฤษฎีดงักล่าวนี ดา้นพุทธิพิสัยถูกนาํไปใชม้ากทีสุด  

พุทธิพิสัย (Cognitive domain) ประกอบด้วยวตัถุประสงค์เกียวกับการพฒันาและ
ความสัมพนัธ์ของความรู้ อาจรวมถึงส่วนสําคญัส่วนใหญ่ของการศึกษาและวตัถุประสงคใ์นการ
ฝึกอบรม บลูมและคณะยงัแบ่งพุทธิพิสัยออกเป็น 6 ระดบั แต่ละระดบัไดจ้ากกิจกรรมเกียวกบัการ
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รับรู้ ตงัแต่ระดบัตาํจนถึงความกา้วหนา้ ในระดบัสูงขึนไป การจดัระบบตามลาํดบัขนัของพุทธิพิสัย
ดงันี  

ระดบั 1 : ความรู้ความจาํ (Knowledge) หมายถึง สามารถจาํและเล่ากลบัถึงความรู้ทีได้
เรียนมา   

ระดบั 2 : ความเขา้ใจ (Comprehension) คือ เขา้ใจ และอธิบายขอ้มูลได ้

ระดบั3:นาํไปใช ้(การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในสถานการณ์ใหม่) การนาํไปใช้ (Application)  

คือสามารถนาํขนัตอน ระบบ กฏ ไปใชใ้นสถานการณ์เฉพาะ 

ระดบั 4 : การวิเคราะห์ (ระบุความสัมพนัธ์ และเหตุจูงใจ) การวิเคราะห์ (Analysis) คือ
การแยกส่วนต่างๆ ของเรืองทีเป็นความรู้หรือข้อมูล  ให้เห็นความสัมพนัธ์ของส่วนหรือ
องคป์ระกอบต่างๆ 

ระดบั 5 : การสังเคราะห์ (การเชือมโยงขอ้เท็จจริงโดยเหตุผลหรือรูปแบบใหม่) การ
สังเคราะห์ (Synthesis) คือ การรวบรวมส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนัเพือสร้างสิงใหม่ ทีครบถว้นและ
สอดคลอ้ง 

ระดบั 6 : การประเมิน (ใช้เกณฑ์และสถานการณ์เพือวินิจฉัยและการตดัสินผล) การ
ประเมินค่า (Evaluation) คือ การตดัสินหรือเปรียบเทียบโดยการวจิารณ์ บนพืนฐานของเกณฑ์ทีเป็น
มาตรฐาน 

อยา่งไรก็ตาม Bloom’s Taxonomy มีวิวฒันาการอยา่งต่อเนืองในการจาํแนกพฤติกรรม
ยอ่ย มีการปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบับริบทใหม่ๆ ในฉบบัปรับปรุงของแอนเดอร์สัน และแครทโฮล  
(2001) รายละเอียดดงัตาราง  1 

ตารางที 1  เปรียบเทียบ  Bloom’s  Taxonomy  1956  และ  2001 

New Version (Bloom’s Taxonomy  2001) Old Version (Bloom’s Taxonomy  1956) 
สร้างสรรค(์Creating) ประเมิน(Evaluation) 

การประเมิน(Evaluating) สังเคราะห์(Synthesis) 
การวเิคราะห์(Analysing) วเิคราะห์(Analysis) 
การประยกุตใ์ชA้pplying นาํไปใช(้Application) 

เขา้ใจความหมาย(Understanding) ความเขา้ใจ(Comprehension) 
ความจาํ(Remembering) ความรู้ (Knowledge) 

สรุปการเปลียนแปลงดังกล่าวได้ว่า มีการเปลียนแปลงในระดับคาํศพัท์และระดับ
โครงสร้าง การเปลียนแปลงในระดบัคาํศพัท์ จุดประสงค์การศึกษาของหลกัสูตรทีอิงมาตรฐาน 
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(standards – based curriculum) จะระบุ ในลกัษณะวา่ ผูเ้รียนควรรู้และทาํอะไรได ้(เป็นกริยา) ใน
สิงใด (เป็นคาํนาม) แต่ในปี 1956 บลูม (Bloom) ใชค้าํนามในการอธิบายความรู้ประเภทต่างๆ ต่อมา
ในฉบับปรับปรุง ปี 2001 พฤติกรรมย่อยจึงระบุเป็นกริยา และมีการปรับเปลียนคาํว่าความรู้ 
(knowledge) เป็นความจาํ (remember) ในฉบบัปรับปรุงไดจ้ดัความรู้เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
ขอ้เท็จจริง (factual) มโนทศัน์ (concept) กระบวนการ (procedural) และความรู้ทีเกิดจากตนเอง 
(metacognition) ขนัพฤติกรรมหลกัในกรอบเดิม 2 ขนั คือความเขา้ใจ (comprehension) เปลียนเป็น
เขา้ใจความหมาย (understand) และการประเมิน (evaluation) เป็นสร้างสรรค ์(create) 

2. วตัถุประสงค์ของการเปลยีนแปลง  คือ 

1.กรอบแนวคิดเดิมผูพ้ฒันาส่วนใหญ่เป็นผูอ้อกขอ้สอบในวิทยาลยั/มหาวิทยาลยั กรอบ
แนวคิดเดิมจึงให้ตวัอย่างขอ้สอบในแต่ละขนัของพฤติกรรม แต่ฉบบัปรับปรุงจดัทาํเพือให้ครูผูส้อน
ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาใช้เพือประโยชน์ในการออกแบบรายวิชาวางแผนการสอน และ
การประเมินใหส้อดคลอ้งกนัทงั 3 ดา้น  

2.ให้ตวัอย่างภาระงานการประเมินทีอธิบายความหมายของแต่ละพฤติกรรมให้ชดัเจน 
มิใช่ใชข้อ้สอบเป็นตวัอธิบายความหมาย 

3.ยุติขอ้ทีเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์ทีกาํหนดว่าผูเ้รียนตอ้งพฒันาตามลาํดบัขนัจาก
พืนฐานสะสมขึนไป โดยไม่สามารถกา้วไปสู่การใชค้วามคิดระดบัสูงได ้ ถา้ไม่ไดผ้า่นขนัทีตาํกวา่
ถดัไป ซึงแอนเดอร์สัน และแครทโฮล (Anderson and Krathwohl) เสนอวา่จากการศึกษาสนบัสนุน
เฉพาะใน 3 ขนัของ บลูม (Bloom) คือ ขนัความเขา้ใจ ขนัการนาํไปใช ้และขนัการสังเคราะห์ตอ้ง
สังสมเป็นลาํดบั แต่ทงัสองคนก็ยงัยืนยนัในกรอบแนวคิดทีปรับปรุงใหม่วา่ในภาพรวมแลว้จะตอ้ง
พฒันาเป็นลาํดบั และใชค้าํถามทงั 4 คาํถามจุดประกายความคิดของครูใน การนาํกรอบแนวคิดใหม่
นีไปใชใ้นหอ้งเรียน คาํถามทงั 4 ประกอบดว้ย 

3.1 คาํถามดา้นการเรียนรู้ : อะไรคือสิงสาํคญัทีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ภายในเวลาเรียน
ทีจาํกดัทีจดัในชนัเรียนและภาคเรียน 

3.2 คาํถามดา้นการสอน : เราจะวางแผนและจดัการเรียนการสอนอยา่งไรทีจะทาํให้
ผูเ้รียนจาํนวนมากๆ มีผลลพัธ์ของการเรียนรู้ในระดบัสูง 

3.3 คาํถามดา้นการประเมิน : เราจะเลือกหรือออกแบบเครืองมือการประเมินและใช้
วธีิการประเมินอยา่งไรทีจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้งวา่ผูเ้รียนกาํลงัเรียนรู้ไดดี้เพียงใด 

3.4 คาํถามดา้นความสอดคลอ้ง : เราจะเชือมนัไดอ้ย่างไรว่าจุดประสงค์การเรียน  

การสอนและการประเมินผลมีความสอดคลอ้งซึงกนัและกนั 
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จุดประสงคก์ารเรียนของบลูม (Bloom's Taxonomy) สามารถใช้เป็นแนวทางการจดัการ
เรียนการสอนไดท้งัการสอนโดยตรง (direct instruction) และการเรียนรู้การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 

(constructivist learning approach for instruction) โดยทีผลผลิตของการเรียนการสอน ก็คือความ
เปลียนแปลงของผูเ้รียนในดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย และจิตพิสัย  (Bloom and Others,1956; 

Krathwohl, Bloom and Masia,1964; Harrow,1972; Beauchamp,1981; Gagne’ and Briggs, 
1974) ถา้หากการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดประสงคที์ตงัไวแ้ต่แรกแลว้ก็แสดงว่าการเรียนการ
สอนนนัไดบ้รรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย  ผลผลิตทีไดจ้ากการเรียนการสอนในแต่ละครังยงับอกให้
ทราบถึงความรู้พืนฐานของผูเ้รียนทีจะเรียนในเรืองต่อไปอีกดว้ย ส่วนขอ้มูลป้อนกลบัก็คือ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลหลงัจากการเรียนการสอนไดผ้่านไปแล้ว ก็วิเคราะห์ผลผลิตทีได้เปรียบเทียบกบั
จุดมุ่งหมาย เพือปรับปรุงแกไ้ขต่อไป  

 

แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

1. ทฤษฎกีารสร้างความรู้  (Constructivism  Theory) 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism  Theory) เป็นทฤษฎีทีช่วยให้นกัการศึกษาเกิด

ความรู้ความเขา้ใจวา่คนเราเรียนรู้อย่างไร และการเรียนรู้เกิดขึนไดอ้ย่างไร ทฤษฎีนีอธิบายวา่เมือ
บุคคล แต่ละคนได้รับประสบการณ์ จะสร้างกฎเกณฑ์และรูปแบบของการคิดและเข้าใจที
สอดคลอ้งรับกนัไดก้บัประสบการณ์ของตนเอง การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการของการปรับรูปแบบ
โครงสร้างความรู้ความคิดใหเ้ขา้กบัประสบการณ์ใหม่ในแต่ละบุคคล นกัการศึกษานิยมแบ่งทฤษฎี
การสร้างความรู้ออกเป็น Cognitive Constructivism ของ Piaget และSocial Constructivism  ของ  

Vygotsky ในการจดัการเรียนการสอนตามแนวการสร้างความรู้ของ  Piaget จะหมายถึง การสร้าง
สถานการณ์ที ทาํให้ผูเ้รียนเกิดโครงสร้างความรู้ความคิดใหม่ การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบั
สิงแวดลอ้มรอบตวัจะช่วยทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสนาํขอ้มูลและสารสนเทศทีไดรั้บนนัมาเชือมโยงกบั
ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิม การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัจึงเป็นกลไกสําคญัทีทาํให้เกิดการซึม
ซบัขอ้มูลและสารสนเทศทีไดรั้บใหม่เขา้กบัความรู้เดิม เพือปรับเปลียนโครงสร้างความรู้ความคิด
เดิม เกิดเป็นโครงสร้างความรู้ความคิดใหม่ขึน ทีเรียกว่าผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้เอง ทงันีจะตอ้ง
คาํนึงถึงองคป์ระกอบสําคญัทีช่วยให้เกิดการสร้างองคค์วามรู้ คือการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน
กบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูส้อน ผูเ้รียนกบัสือ เป็นตน้ ในการจดัการเรียนการสอนเพือสร้างสถานการณ์
ให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันจึงเป็นสิงท้าทายนักการศึกษาทีต้องการปฏิรูปการเรียนรู้  
สถานการณ์ทีนิยมนาํมาใช้ คือ การให้นกัเรียนแกปั้ญหาซึงเป็นสถานการณ์ทีทาํให้ผูเ้รียนเกิดภาวะ
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ไม่สมดุล การพยายามแกปั้ญหาทาํให้ผูเ้รียนพยายามคน้ควา้ แสวงหาขอ้มูลต่างๆ ทีเกียวขอ้งทีจะ
ช่วยคลีคลายปัญหา หรือหาคาํตอบนนัได ้นาํไปสู่การตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงต่างๆ รอบตวั การ
จดัการศึกษาทีไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดของ Piaget นี ไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยการแกปั้ญหา การ
เรียนรู้ดว้ยโครงงาน เป็นตน้ ส่วน Vygotsky (1978 : 84-91) ให้แนวคิดเกียวกบัเขตของการเชือมสู่
การพฒันา (Zone of Proximal Development : ZPD) ซึงเป็นช่องวา่งระหวา่งระดบัการพฒันา
ปัจจุบนัทีผูเ้รียนเป็นอยู่จากการเรียนรู้และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง กบัระดบัทีผูเ้รียนจะมีศกัยภาพ
พฒันาไปถึงได ้ภายใตก้ารแนะนาํของครู หรือผูมี้ประสบการณ์ หรือผูใ้หญ่ หรือจากการร่วมมือกบั
เพือนทีมีความสามารถมากกวา่ Vygotsky ใหค้วามสาํคญักบัเครืองมือทางปัญญาวา่เป็นสิงทีช่วยใน
การแกปั้ญหา และเป็นเครืองมือทีช่วยใหก้ระทาํการใดๆ ได ้(บุปผชาติ  ทฬัหิกรณ์, 2552: 10-12)  

2. แนวคิดทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

ทฤษฎีการสร้างความรู้นีมีความเชือวา่ ผูเ้รียนจะเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เมือเขารู้จกัสิงนนัดว้ย
ตนเองอยา่งตืนตวั เขาจะตอ้งจดักระทาํกบัขอ้มูลใหม่ดว้ยความรู้ทีมีอยู ่และถา้ขอ้มูลใหม่ไม่มีอะไร
เกียวขอ้งกบัความรู้เดิม จะเกิดความขดัแยง้ขึนในใจ และจะตอ้งหาทางแกไ้ข (ชนาธิป  พรกุล 
2554:72) การสร้างความรู้ เป็นปรัชญาทีพูดถึงความจริงเกียวกบัการสร้างความรู้ของบุคคล บุคคล
สร้างความรู้ขึนมาจากความพยายามทีจะตอบสนองและทําความเข้าใจกับเหตุการณ์หรือ
ปรากฎการณ์ต่างๆ ทีเขาพบ ความรู้นีจะถูกสะสมไวใ้นใจจนกลายเป็นความเชือหรือความเขา้ใจ
เกียวกบัเรืองนนัๆ (Saunder, 1992: 136-141) สอดคลอ้งกบัริดชาร์ดสัน (Richardson, 1994 : 1) ที
กล่าววา่ การสร้างความรู้เป็นทฤษฎีการเรียนรู้หรือการสร้างความหมายของสิงทีรับรู้ ทฤษฎีนีเชือวา่
มนุษยส์ามารถสร้างความรู้เกียวกบัสิงต่างๆ ทีอยูร่อบตวัไดด้ว้ยตวัเอง เพราะมนุษยมี์ศกัยภาพใน
การสร้างความรู้จากประสบการณ์ทีเป็นจริง นอกจากนี วรรณจรีย ์  มงัสิงห์  (2541: 1-4) กล่าววา่ 
การสร้างความรู้เป็นปรัชญาแขนงญาณวิทยา (Epistemology) ทีอธิบายว่าความรู้ไม่ใช่ความจริง 

ความรู้เป็นเพียงคาํอธิบายทีดีทีสุด ในขณะทีฟอสนอต (Fosnot,1996: ix) กล่าววา่ การสร้างความรู้  

เป็นทฤษฎีเกียวกบัความรู้และการเรียนรู้ ซึงพยายามทีจะอธิบายว่าความรู้คืออะไร และไดม้า
อยา่งไร โดยอาศยัพืนฐานทางจิตวิทยา ปรัชญา และมานุษยวิทยา และยงักล่าวถึงการสร้างความรู้
ของคนๆ หนึงอาจจะแตกต่างจากอีกคนหนึงโดยกล่าวว่า “สิงทีบุคคลหนึงเรียกว่า Cognitive  

development constructivism อีกคนหนึงอาจจะเรียกวา่ Piagetian constructivism และอีกคนหนึง
อาจจะเรียกว่า Personal constructivism ในทาํนองเดียวกนั สิงทีคนหนึงเรียกว่า Sociocultural 

constructivism คนอืนๆ อาจจะเรียกว่า Social constructivism หรือ Contexual constructivism”  

(Fosnot, 1993 : 1015)   
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จากแนวคิดของนักการศึกษาขา้งตน้ พอสรุปไดว้่า การสร้างความรู้ เป็นทงัทฤษฎีที
เกียวกบัความรู้และการเรียนรู้ของบุคคล และเป็นแนวความคิดหรือปรัชญาเกียวกบัความรู้และ    

การเรียนรู้ของบุคคลดว้ย  

จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษา  และนักจิตวิทยาต่างๆ เกียวกบัความรู้และ                      
การเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ พบว่านกัการศึกษามีแนวคิดเกียวกบัเรืองเหล่านีแตกต่างกนั 

ดงัเช่น บรูคส์และบรูคส์ (Brooks and Brooks, 1993 : 7) ไดก้ล่าวถึงความรู้และการเรียนรู้วา่ ความรู้
เป็นสิงชวัคราวทีถูกสร้างขึนโดยอาศยัสือกลางทางสังคมและวฒันธรรม ไม่มีความเป็นปรนยั ส่วน
การเรียนรู้เป็นกระบวนการกาํกบัตนเองทีบุคคลใชเ้พือแกปั้ญหาทีเกิดจากความขดัแยง้ทางความคิด  

โดยใชป้ระสบการณ์ทีเป็นรูปธรรม การสนทนาในขณะทาํงาน และการสะทอ้นความคิดเห็นให้แก่
กนัและกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กลาเซอร์สฟิลด์ (Glasersfeld , อา้งถึงใน Murphy 1997 : 112)  
ทีอธิบายการเรียนรู้ว่า ไม่เกียวกบัสิงเร้าและการตอบสนอง แต่การเรียนรู้เกิดจากการกาํกบัตนเอง  
(self-regulation) และการสร้างมโนทศัน์จากการสะทอ้นความคิดซึงกนัและกนั นอกจากนียงัได้
อธิบายความรู้และการเรียนรู้ในอีกมุมมองหนึงว่า บุคคลสร้างความรู้โดยอาศยัการรับรู้ผ่าน
ประสาทสัมผสัและการสือสารในขณะทีตนเองมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม ทาํใหมี้การปรับเปลียน
หรือจดัระบบประสบการณ์เดิมของตนเองใหม่ ดงันนัความรู้จึงไม่สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึง
ไปสู่อีกบุคคลหนึงได้ ซึงบุคคลอาจจะสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงทีได้รับ จากการลงมือ
ปฏิบติั ดว้ยตนเองหรือจากการติดต่อสือสารกบับุคคลอืน (Selley, 1999: 3-6) 

จากแนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าว แสดงให้เห็นวา่ ความรู้เป็นสิงทีบุคคลสร้างขึนได้
ดว้ยตนเองโดยอาศยัสือกลางทางสังคมและวฒันธรรม จากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มรอบตวั 

ความรู้จึงมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และไม่สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึงไปสู่อีกบุคคล
หนึงได ้ส่วนการเรียนรู้เป็นกระบวนการทีเกิดจากการกาํกบัตนเองและการสะทอ้นความคิดซึงกนั
และกนั เพือสร้างความหมาย หรือความเขา้ใจเกียวกบัสิงทีรับรู้ใหม่เชือมโยงกบัประสบการณ์เดิม
ของตนเอง ดงันนัความหมายหรือความเขา้ใจทีบุคคลแต่ละคนสร้างขึนจึงอาจจะแตกต่างกนัตาม
ประสบการณ์ทีไดรั้บ 

นกัการศึกษาหลายท่านไดน้าํแนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้มาใชก้นั
อยา่งแพร่หลายโดยเฉพาะทางดา้นการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Murphy, 1997 : 12-15)       

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้พบว่า            
นกัการศึกษานาํแนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ไปใชใ้นความหมาย ดงันี 

1. การเรียนรู้เกียวขอ้งกบัการสร้างความหมายและตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน 

โดยทวัไปนกัเรียนจะสร้างความหมายจากสิงทีตนเองรับรู้ตามประสบการณ์เดิมของตน ความหมาย
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ทีนักเรียนสร้างขึนอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกบัความหมายทีผูเ้ชียวชาญในสาขานนัๆ 
ยอมรับก็ได ้ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ถือว่าความหมายทีนกัเรียนสร้างขึนนนัไม่มีคาํตอบทีถูก
หรือผดิ แต่เรียกความหมายทีนกัเรียนสร้างขึนแลว้ไม่สอดคลอ้งกบัความหมายทีผูเ้ชียวชาญยอมรับ
ในขณะนนัว่า “มโนทศัน์ทีคลาดเคลือน” การจดัการเรียนการสอนตามแนวความคิดนีจึงเนน้ให้
นกัเรียนและบุคคลทีแวดลอ้มนกัเรียนตรวจสอบความหมายทีนกัเรียนสร้างขึนในขณะทีมีการเรียน
การสอน ถ้าพบว่านักเรียนมีมโนทศัน์ทีคลาดเคลือน ครูในฐานะทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก 

(facilitator) ในการเรียนของนกัเรียนจะตอ้งจดักิจกรรมทีทาํให้นักเรียนมีโอกาสได้พิจารณาและ
ตรวจสอบ มโนทศัน์ของตนเองอีกครัง ครูอาจจะตอ้งจดักิจกรรมในทาํนองเดียวกนันีอีกหลายครัง
จึงจะแกไ้ขมโนทศัน์ทีคลาดเคลือนของนกัเรียนได ้

2. การเรียนรู้ขึนอยูก่บัความรู้เดิมของนกัเรียน ออสบอร์นและวิททรอค (Osborne  and 

Wittrock,  1983 : 489-508 ) ไดอ้ธิบายถึงอิทธิพลของความรู้เดิมทีมีต่อการเรียนรู้ไว ้ สรุปไดว้า่                     
การเรียนรู้ไม่ไดขึ้นอยูก่บับริบททางสังคม วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเท่านนั  แต่
การเรียนรู้ยงัขึนอยู่กบัความรู้เดิม แรงจูงใจ ความคิดและอารมณ์ของนกัเรียนอีกดว้ย เพราะสิง
เหล่านีจะมีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้สิงเร้า และวิธีการทีนกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงเร้านนั  มาร์ติน
และคณะ (Martin  et  al.,1994 : 44-45) กล่าวถึงเรืองนีไวใ้นทาํนองเดียวกนัวา่ ความรู้ทีติดมากบัตวั
นกัเรียนจะมีอิทธิพลต่อการทีนกัเรียนจะเลือกเรียนอะไร และใชว้ิธีการเรียนรู้อยา่งไร การจดัการ
เรียนการสอนตามแนวคิดนีจึงเน้นความสําคญัเกียวกบัความรู้เดิมของนักเรียน ดงัที ซาโฮริค  

(Zahoric, 1995 : 14-22) ไดก้ล่าวถึงเรืองนีวา่ในการจดัการเรียนการสอนนนัถือเป็นความรับผิดชอบ
ของครูทีจะตอ้งตรวจสอบความรู้เดิมของนกัเรียนก่อนทีจะให้นกัเรียนเรียนรู้สิงใหม่ ทงันีเพือที
ผูเ้รียนจะสามารถเชือมต่อขอ้มูลใหม่กบัโครงสร้างความรู้ทีมีอยูเ่ดิมเพือสร้างความรู้ทีมีความหมาย
ด้วยวิธีการของตนเอง ตามหลกัการของการสร้างโครงสร้างความรู้ ทีกล่าวว่า ผูเ้รียนทีประสบ
ความสําเร็จสามารถสร้างความรู้โดยการเชือมโยงขอ้มูลใหม่กบัความรู้เดิมไดอ้ย่างมีความหมาย  
(American  Psychological  Association, 1997) 

3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทีนกัเรียนแกปั้ญหาหรือสืบสอบเพือลดความขดัแยง้ทาง
ความคิดของตนเอง ดงัทีวิลสัน (Wilson, 1996: 59-61) กล่าวถึงการจดัการเรียนการสอนตามแนวนี  
สรุปไดว้่า ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดมี้ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาตามสภาพทีเป็นจริง โดย  
ซอนเดอร์ (Saunder, 1992: 136-141) ได้เสนอแนะแนวทางในการจดัการเรียนการสอนไวว้่า                     
ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติัและทาํการสืบสอบด้วยตนเอง เครืองมือสําคญัทีผูเ้รียน
นาํมาใชใ้นการสืบสอบ คือ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะการคิดระดบัสูง และวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ดงัที วรรณทิพา รอดแรงคา้ (2541 : 51) ไดแ้สดงความคิดเห็นเกียวกบัเรืองนีไว ้
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สรุปไดว้่า การเรียนรู้ตามทฤษฎีนีนกัเรียนจะไดรั้บประสบการณ์ในการตงัสมมติฐาน  การทาํนาย 

การจดักระทาํกบัวสัดุอุปกรณ์  การนาํเสนอปัญหา  การแสวงหาคาํตอบ  การสร้างจินตนาการ       

การสืบเสาะหาความรู้และการคิดประดิษฐสิ์งต่างๆ  

4.  การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม นกัการศึกษาหลายท่านอธิบายการเรียนรู้ตาม
แนวคิดนีวา่เกิดจากการปฏิสัมพนัธ์กนัทางสังคม ตวัอยา่งเช่น เคอรี (Curry, 2003: 3) กล่าวถึงเรืองนี
ว่า การเรียนรู้เป็นความร่วมมือกนัระหว่างนกัเรียนกบัครู นกัเรียนกบันกัเรียน และนกัเรียนกบั
บุคคลทีแวดลอ้มนกัเรียน ในการเจรจาต่อรองเกียวกบัความหมายทีสร้างขึน ซึง ซาเวอร์รีและดฟัฟี  

(Savery and Duffy, 1995 : 1-38) ไดอ้ธิบายถึงผลทีเกิดจากความร่วมมือกนัทางสังคมไว ้สรุปไดว้า่  
ความรู้ไม่สามารถถ่ายโอนจากบุคคลหนึงไปสู่อีกบุคคลหนึงได ้แต่การแลกเปลียนและสะทอ้น
ความคิดเห็นให้แก่กนั การให้เหตุผลกบัความคิดเห็นของตนเอง หรือโตแ้ยง้ความคิดเห็นของผูอื้น 

ทาํใหน้กัเรียน มีโอกาสไดพ้ิจารณากระบวนการคิดของตน เปรียบเทียบกระบวนการคิดของตนเอง
กบัของผูอื้นทาํใหมี้การเจรจาต่อรองเกียวกบัการสร้างความหมายของสิงต่างๆ ซึงจะช่วยให้นกัเรียน
สามารถปรับเปลียนความเขา้ใจของตนเองเกียวกับเรืองทีเรียนได้ สอดคล้องกบั American  

Psychological Association (1997) ทีกล่าวถึง ปัจจยัหลกัของแนวคิดการเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั
เกียวกบัหลกัการธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้ จดัเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ ทีผูเ้รียน
แสวงหาเพือบรรลุเป้าหมายทีมีความหมายสําหรับตน และความหมายหรือความเขา้ใจทีเกิดขึน  
เป็นผลจากการกลนักรองของกระบวนการรับรู้ ความคิด และความรู้สึกของแต่ละบุคคล รวมทงัการ
มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น ซึงผูเ้รียนมีการควบคุมและการประเมินการคิดของตนเอง  หรือความสามารถ
ของบุคคลทีไดรั้บการพฒันา เพือควบคุมกาํกบักระบวนการทางปัญญา หรือกระบวนการคิด มี
ความตระหนกัในงานและสามารถใชย้ทุธวธีิในการทาํงานจนสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์  

5. การเรียนรู้เป็นกระบวนการกาํกบัตนเองของนกัเรียน นกัการศึกษาเชือว่าการกาํกบั
ตนเองเป็นองคป์ระกอบสําคญัของการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ ดงัที เคอรี (Curry, 2003 : 3)  

อธิบายการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ไวว้่า ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ นักเรียนจะต้อง
รับผิดชอบเกียวกบัการเรียนรู้ของตนเองดว้ยการทาํให้การเรียนรู้นนัเป็นการเรียนรู้ทีมีความหมาย 

คือ เขา้ใจเรืองทีเรียนอยา่งลึกซึง (Deep understanding) จนสามารถสร้างความหมายของสิงนนัๆ ได้
ดว้ยตนเอง รวมทงัสามารถนาํความรู้และกระบวนการเรียนรู้ไปใชใ้นบริบทอืนได ้ สอดคลอ้งกบั
เอนนิส (Ennis, 1994 : 124) ซึงมีความเห็นเกียวกบัเรืองนีวา่เป็นความรับผิดชอบของนกัเรียนที
จะตอ้งทาํความเขา้ใจมโนทศัน์เฉพาะของเรืองทีเรียนวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร เพือให้เกิดการ
เรียนรู้ในลกัษณะทีเป็นองค์รวม ในเรืองเดียวกนันีเมอร์ฟี (Murphy, 1997: 118) มีความเห็น
สอดคลอ้งกบัวิลสัน (Wilson, 1996: 59-61)  สรุปไดว้า่การเรียนรู้ตามแนวคิดนีเป็นกระบวนการที
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นกัเรียนจะตอ้งกาํกบัตนเอง ตงัแต่การวางแผนการเรียน วิเคราะห์และรับรู้วิธีดาํเนินงานของตนเอง
แลว้ปรับเปลียน แกไ้ขงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว ้

จากทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปแนวคิดเกียวกบัทฤษฎีการสร้างความรู้ ไดด้งันี 

1. การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทีผูเ้รียนสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดยอาศยักระบวนการ
กาํกบัตนเอง เพือหาแนวทางลดความขดัแยง้ทางความคิดของตนเอง  

2. การเรียนรู้ขึนอยูก่บัการทีผูเ้รียนใชก้ระบวนการทางปัญญาในการจดักระทาํกบัขอ้มูล  
เพือทาํความเขา้ใจกบัประสบการณ์ใหม่ทีไดรั้บอยา่งมีความหมาย 

3. การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม มีบทบาทสาํคญัต่อการสร้างความรู้ 

3. ทฤษฎทีางจิตวทิยาของการสร้างความรู้ 

แนวคิดเกียวกบัการสร้างความรู้จะมีหลายแนวคิดแต่แนวคิดเกียวกบัการสร้างความรู้ของ
บุคคลผ่านกระบวนการทางสังคมไดรั้บความสนใจและถูกนาํมาพฒันาอยา่งแพร่หลาย (Murphy, 

1997: 128) แนวคิดเกียวกบัการเรียนรู้นีมีพืนฐานมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาทีสําคญั 2 ทฤษฎี คือ 

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) และทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี 

(Vygotsky) 

4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  แนวความคิดของเพียเจต์เป็นพืนฐาน
สําคญัของการสร้างความรู้ (Cognitive development constructivism) เพียเจตเ์ชือวา่ การทีบุคคลมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มอย่างต่อเนืองมาตงัแต่แรกเกิดจะมีผลทาํให้ระดบัสติปัญญาของบุคคล
นนัพฒันาอยูต่ลอดเวลา เพียเจตมี์แนวคิดเกียวกบัพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลวา่ เกียวขอ้งกบั
กระบวนการพืนฐาน 2 กระบวนการ คือ (Driscoll, 1994 : 179; Hamachek, 1995: 150 และสุรางค ์

โคว้ตระกลู,  2537: 34) 

1. การจดัระบบโครงสร้างความรู้ (Organization) เป็นกระบวนการทีบุคคลใชร้วบรวม 

จดัระบบ เรียบเรียงประสบการณ์และความคิดของตนเองอยา่งอตัโนมติัและต่อเนืองเป็นขนัตอน 

2. การปรับขยายโครงสร้างความรู้ (Adaptation) เป็นกระบวนการปรับตวัให้เขา้กบั
สิงแวดล้อมทีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์ด้วย  เพียเจต์เชือว่าการปรับตัวของบุคคล ประกอบด้วย
กระบวนการทีสาํคญั 2 กระบวนการ คือ 

2.1 การดูดซบั (Assimilation) เป็นกระบวนการทีเกิดขึนเมือบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบั
สิงแวดลอ้มและตีความขอ้มูลทีรับรู้ใหม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้างความรู้เดิมของตนเอง 

2.2  การปรับให้เหมาะ (Accommodation) เป็นกระบวนการทีเกิดขึนเมือบุคคลมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มและปรับโครงสร้างความรู้เดิมของตนเองให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทีรับรู้
ใหม่ซึงขดัแยง้กบัความรู้เดิมนนั 
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ในดา้นการเรียนรู้ของบุคคล เพียเจต ์(Piaget  อา้งถึงใน McCown and  Roop, 1992 : 49-

50;  Woolfolk,  1993 : 28-29) มีความเชือวา่การทีบุคคลมีพฒันาการทางสติปัญญาชา้เร็วแตกต่าง
กนันนั ขึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 4 อยา่ง คือ 

1. วุฒิภาวะ (Maturation) เพียเจตเ์ชือวา่การมีพฒันาการทางร่างกายอวยัวะรับสัมผสั
และระบบประสาททีมีความพร้อม มีความสาํคญัต่อพฒันาการทางสติปัญญาของบุคคล 

2. ประสบการณ์ (Experience) เพียเจตเ์ชือวา่การทีบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม
อย่างต่อเนืองตลอดเวลา ทาํให้เกิดการสังสมของประสบการณ์ในบุคคลนันๆ เพียเจต์ไดแ้บ่ง
ประสบการณ์ของบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ ประสบการณ์ทีเนืองมาจากการปฏิสัมพนัธ์กบั
สิงแวดล้อมทางธรรมชาติ (Physical environment) และประสบการณ์ทีเกียวขอ้งกบัการคิดหา
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (Logical - mathematical environment) 

3. การถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (Social transmission) เป็นประสบการณ์ทีบุคคล
ไดรั้บและเรียนรู้เมือมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มรอบตวั ทงัทีเป็นสิงแวดลอ้มดา้นบุคคลประเพณี
และวฒันธรรม ฯลฯ เพียเจต์เชือว่าประสบการณ์ทางสังคมทีบุคคลแต่ละคนไดรั้บจะส่งผลต่อ
พฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลนนั 

4. กระบวนการพฒันาสมดุล (Equilibration) เป็นกลไกในการปรับโครงสร้างความรู้
ของบุคคลให้อยูใ่นภาวะสมดุล เมือบุคคลเกิดความขดัแยง้ทางความคิดบุคคลจะพยายามลดความ
ขัดแย้งดังก ล่ าวโดยหา เหตุผลให้กับความคิดทีขัดแย้งกันหรือหาข้อมูล เพิม เ ติมฯลฯ
กระบวนการพฒันาสมดุลจึงเป็นกระบวนการกาํกบัตนเอง (Self-regulation) ทีเกิดขึนอยา่งต่อเนือง
และทาํใหเ้กิดภาวะสมดุลระหวา่งโครงสร้างความรู้เดิมกบัขอ้มูลทีรับรู้ใหม่ 

จากแนวคิดของเพียเจตด์งักล่าว สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการ
เรียนรู้แตกต่างกนั ดงันนัการจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ  
และความแตกต่างระหวา่งบุคคลในดา้นต่างๆ ของแต่ละบุคคลดว้ย  

5. ทฤษฎวีฒันธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี 
แนวคิดของไวกอตสกีเป็นพืนฐานสําคญัของการเรียนรู้ตามแนวการสร้างความรู้ทาง

สังคม (Social constructivism) ไวกอตสกีเชือวา่ องคป์ระกอบสําคญัทีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ
บุคคล คือ การสร้างสือกลาง (Mediation) และการมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ทางสังคมและ
วฒันธรรม ตามแนวคิดของไวกอตสกี บุคคลสามารถสร้างกระบวนการจาํสิงทีตนเองรับรู้ได ้โดย
ใชส้ัญลกัษณ์หรือเครืองหมายทีเป็นขอ้ตกลงทางสังคมและถูกถ่ายทอดมาทางวฒันธรรม เช่น ภาษา 
กิริยาท่าทาง สัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ เป็นสือกลาง (Mediator) ให้ระลึกถึงสิงนนัๆ ได ้ ซึง
ความจาํของบุคคลนีจะมีผลโดยตรงต่อความรู้สึกและกระบวนการคิดของเขา เมือรับรู้สิงเร้าใหม่ 
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นอกจากนี ไวกอตสกียงัได้ให้แนวคิดเกียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัสิงแวดล้อม
รอบตวัโดยเฉพาะสิงแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมวา่  ช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้
ของบุคคล การช่วยเหลือและชีแนะจากผูที้มีความชาํนาญมากกวา่จะทาํให้บุคคลสามารถแกปั้ญหา
ทีไม่สามารถแกด้ว้ยตนเองได ้ประสบการณ์จากการแกปั้ญหาดงักล่าวจะทาํให้บุคคลเกิดการเรียนรู้
และสามารถแกปั้ญหานนัไดโ้ดยลาํพงัในเวลาต่อมา  ซึงไวกอตสกี เรียกการเรียนรู้ลกัษณะนีว่า 
สแกฟโฟล์ดิง (scaffolding) เปรียบเสมือนหลกั หรือ  ฐานเชือมโยง และนาํไปสู่การเรียนรู้ในอีก
เรืองหนึง เมือการเรียนรู้นนัประสบผลสาํเร็จ (Vygotsky, 1978: 86-87; Gredler, 1997: 239-241)  

เมือบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มรอบตวัและรับรู้สิงเร้าบางอยา่ง เขาจะเชือมโยงสิง
ทีรับรู้นนักบัความรู้เดิมทีมีอยู่ พฤติกรรมของบุคคลไม่ไดเ้กิดจากการรับรู้สิงเร้าแต่เกิดจากการคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบของบุคคลนัน การเรียนรู้ตามแนวคิดนีจึงเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กับ
สิงแวดลอ้มรอบตวัโดยอาศยัสือกลางทางสังคมและวฒันธรรมทีมนุษยส์ร้างขึน ในดา้นการเรียนรู้
ของบุคคล ไวกอตสกีไดเ้สนอแนวคิดเกียวกบัการพฒันาขอบเขตของการเรียนรู้ไว  ้ (Zone  of  

proximal development)  สรุปไดว้า่ นกัเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง
ขึนได้ด้วยการรับคาํชีแนะ หรือทาํงานร่วมกับผูที้มีความชํานาญเกียวกับเรืองนันๆ มากกว่า            
ไวกอตสกีอธิบายการพฒันาขอบเขตของการเรียนรู้ว่าเป็นการลดช่วงห่างระหวา่งระดบัพฒันาการ
ทางสติปัญญาทีนกัเรียน มีอยูใ่นขณะนนั ซึงดูไดจ้ากปัญหาทีนกัเรียนสามารถแกไ้ดด้ว้ยตนเอง กบั
ระดบัศกัยภาพทางสติปัญญาของนกัเรียนซึงดูไดจ้ากปัญหาทีนกัเรียนไม่สามารถแกไ้ดโ้ดยลาํพงั 

แต่สามารถแกปั้ญหานนัได ้ถา้ไดรั้บการชีแนะและไดร่้วมงานกบัผูใ้หญ่หรือเพือนทีมีความชาํนาญ
มากกวา่ การไดร่้วมงานหรือไดรั้บการชีแนะจากผูที้มีความชาํนาญมากกวา่ ช่วยให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถแกปั้ญหานนัไดด้ว้ยตนเองในเวลาต่อมา (Vygotsky, 1978: 86-87; Driscoll, 

1994: 224-239) 

จากแนวคิดการพฒันาขอบเขตของการเรียนรู้นี ไวกอตสกีเนน้การพฒันาความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนกัเรียนโดยการรับคาํชีแนะและการร่วมงานกบัผูที้มีความชาํนาญเกียวกบัเรือง
นนัๆ มากกวา่ ซึงก็คือการให้สแกฟโฟล์ดิง (Scaffolding) แก่ผูเ้รียน และการเรียนแบบร่วมมือร่วม
ใจ (Collaborative learning) จึงเป็นกลยทุธ์สาํคญัทีนกัการศึกษานาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน
ตามแนวการสร้างความรู้ เรนชอว์ (Renshaw, 1999 : 13) ไดเ้สนอแนวทางในการนาํแนวคิดการ
พฒันาขอบเขตของการเรียนรู้สําหรับครูนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพไว้ สรุปได้
ดงันี 

1. สิงทีผูเ้รียนทาํไดใ้นปัจจุบนัดว้ยความช่วยเหลือและชีแนะจากครู ผูป้กครองและเพือน 

เขาจะทาํสิงเหล่านนัไดด้ว้ยตนเองในอนาคต 
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2. การเจริญเติบโตและการพฒันาเป็นการเปลียนแปลงจากการควบคุมและชีแนะจาก
ภายนอก มาเป็นการกาํกบัและชีแนะจากภายในตนเอง 

3. การสอนเป็นกระบวนการทางสังคม ทีเปิดโอกาสให้นกัเรียนคิดใหม่ ทาํใหม่และ
สัมผสักบัความรู้สึกใหม่ๆ 

4. ครูทีมีประสิทธิภาพจะคาํนึงถึงขนัพฒันาการต่อไปของนกัเรียน และจดัการเรียน    

การสอนทีมุ่งส่งเสริมใหน้กัเรียนไปถึงขนัพฒันานนั 

จากการศึกษาทฤษฎีของเพียเจตแ์ละไวกอตสกี พบวา่ทงั 2 ท่านมีมุมมองเกียวกบัการ
เรียนรู้แตกต่างกนั คือ เพียเจต์อธิบายการเรียนรู้ในแง่ของกระบวนการซึงเกิดขึนภายในตวัของ
บุคคลว่า เมือบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มแลว้บุคคลจะเกิดการเรียนรู้อย่างไร การพฒันา
กระบวนการทางปัญญาและความคิดของบุคคลเกิดขึนไดอ้ยา่งไร เพียเจตเ์นน้ให้เห็นถึงความสําคญั
ของประสบการณ์ใหม่กับความรู้เดิมทีมีอยู่ ขณะทีไวกอตสกีมองการเรียนรู้ว่า เกิดจาก                

การปฏิสัมพนัธ์กนัทางสังคมโดยอาศยัสือกลางทางวฒันธรรมทีมนุษยส์ร้างขึน การช่วยเหลือดว้ย
การชีแนะและการทาํงานร่วมกบัผูที้มีความชาํนาญมากกวา่จะช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนรู้
ของนกัเรียนไดเ้พียเจตแ์ละไวกอตสกี มีความเห็นทีคลา้ยๆ กนัวา่ประสบการณ์หรือความรู้เดิมของ
นกัเรียนและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มมีความสําคญัต่อพฒันาการทางสติปัญญาของนกัเรียน  

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนจึงตอ้งคาํนึงถึงความพร้อมและประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเป็น
สาํคญั 

6. ทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มาจากคาํศพัท์ภาษาองักฤษว่า Constructivism ตวั

ทฤษฎีเองไม่มีรายละเอียดเกียวกบัวธีิการจดัการเรียนการสอน  Henrique (1997)  ไดศึ้กษาทฤษฎีคอนสรัคติ
วสิท ์และตีความทฤษฎีนี โดยพิจารณาจากมุมมองดา้นปรัชญา ดา้นจิตวิทยา ดา้นญาณวิทยาและดา้น การ
เรียนการสอนและจาํแนกทฤษฎีคอนสตรัคติวสิท ์ได ้4 แนวคิด ไดแ้ก่ 

1. แนวคิดคอนสตรัคติวิสท์ แบบกระบวนการทางสมองในการประมวลผล (Information 

Processing  Approach) 

2. แนวคิดอินเตอร์เอกทีฟคอนสตรัคติวสิท ์(Interactive Constructivist Approach) 

3. แนวคิดคอนสตรัคติวสิท ์เชิงสังคม (Social Constructivist Approach) 

4. แนวคิดเรดิคอลคอนสตรัคติวสิท ์(Redical Constructivist Approach) 

แนวคิดคอนสตรัคติวิสท์ทงั 4 แนวคิดมีขอ้ตกลงเบืองตน้ทีอยู่ภายใตท้ฤษฎีคอนสตรัคติวิสท ์ 
เหมือนกนั สรุปได ้3 ประการคือ 
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1. การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทีเกิดขึนภายในตวับุคคล ผูเ้รียนเป็นผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ของตน  
ไม่มีบุคคลใดสามารถเรียนรู้แทนกนัได ้

2. ความรู้ ความเขา้ใจและความเชือทีมีอยูเ่ดิมส่งผลต่อการเรียนรู้ 

3. ความขดัแยง้ทางความคิดเอืออาํนวยใหบุ้คคลเกิดการเรียนรู้ เพือลดความขดัแยง้ทางความคิด 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิท ์ แสดงใหเ้ห็นจุดเปลียนทางดา้นการศึกษา กล่าวคือ เปลียนจากรูปแบบ
การศึกษาทีอยู่บนพืนฐานตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ซึงเน้นในเรืองเชาวปั์ญญา (Intelligence)  

จุดประสงค ์(Domains  of  objective) ระดบัความรู้  (Level of Knowledge) และการให้แรงเสริม (Reinforcement) มา
เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาทีเนน้ทฤษฎีความรู้ความคิด (Cognitive theory) ซึงเป็นพืนฐานสําคญัของ
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท ์(Constructivist learning) ทีมีความเชือทีวา่ผูเ้รียนสามารถสร้าง
ความรู้ของตนเอง (Construct their own knowledge) จากการมีปฎิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม (Gagnon and Collay, 

2001:1)  

ขอ้ตกลงเกียวกบัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิท ์

1. ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้  เมือทาํกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้เกียวกบัสัญลกัษณ์ หรือสร้างความหมาย เมือผูเ้รียนปฏิบติักิจกรรม 

3. ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้เกียวกบัสังคม เมือตอ้งการนาํความหมายทีตนเองสร้างขึนไป 
มีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอืน 

แกนอนและคอลเลย ์(Gagnon and Collay, 2001 : 2) ไดก้ารออกแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสท ์(Constructivist learning design) ประกอบดว้ยสาระสําคญั 6 เรืองไดแ้ก่ สถานการณ์ 
(Situation) การจดักลุ่ม (Grouping) การเชือมโยง (Bridge) การซกัถาม (Questions) การจดัแสดงผลงาน 
(Exhibit) และการสะทอ้นความรู้สึกในการปฏิบติังาน (Reflection) ในการออกแบบครังนีมุ่งกระตุน้ให้
ครูผูส้อนวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้และสะทอ้นกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน (Reflection about 

the process of student learning) โดยทีครูจะจดัสถานการณ์เพือให้นกัเรียนเลือกอธิบายกระบวนการในการ
จดักลุ่ม (Grouping) นักเรียนหรือสืออุปกรณ์ สําหรับใช้ในการอธิบายสถานการณ์พยายามสร้างความ
เชือมโยง (Bridge) ระหวา่งสิงทีเป็นความรู้เดิมของนกัเรียนกบัสิงทีนกัเรียนตอ้งการจะเรียนรู้ คุณลกัษณะ
ของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท ์มีดงันี 1) ผูเ้รียนสร้างความรู้ ความเขา้ใจในสิงทีเรียนรู้ดว้ยตนเอง 2) 
การเรียนรู้สิงใหม่ขึนกบัความรู้เดิมและความเขา้ใจทีมีอยูใ่นปัจจุบนั 3) การมีปฏิสัมพนัธ์ต่อสังคมมี
ความสําคญัต่อการเรียนรู้ 4) การจดัสิงแวดลอ้ม กิจกรรมทีคลา้ยคลึงกบัชีวิตจริงทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความหมาย 

จากการศึกษาแนวคิดของนกัการศึกษาต่างๆ เกียวกบัความรู้และการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวสิท ์มีรายละเอียดดงันี 
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บรูคส์และบรูคส์ (Brooks and Brooks ,1993 : 7) กล่าวสรุปไดว้า่ ความรู้เป็นสิงชวัคราวทีถูก
สร้างขึนโดยอาศยัสือกลางทางสังคมและวฒันธรรม ไม่มีความเป็นปรนยั ส่วนการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
กาํกบัตนเองทีบุคคลใชเ้พือแกปั้ญหาทีเกิดจากความขดัแยง้ทางความคิด โดยใชป้ระสบการณ์ทีเป็นรูปธรรม  

การสนทนาในขณะทาํงานและการสะทอ้นความคิดเห็นใหแ้ก่กนัและกนั 

ซาโฮริค (Zahoric, 1995 :11-12) อธิบายสรุปไดว้า่ ความรู้ไม่ใช่สิงทีอยูภ่ายนอกตวัของบุคคล 

ความรู้ถูกสร้างขึนในขณะทีบุคคลพยายามให้ความหมายกบัประสบการณ์ของตนเอง  ความรู้  เป็นขอ้สรุป
อยา่งสมเหตุสมผลจากขอ้มูลทีมีอยูใ่นขณะนนั ส่วนการเรียนรู้ ซาโฮริคมองวา่เป็นกระบวนการทีไม่หยุดนิง 
การทีบุคคลได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ทาํให้ความรู้ของบุคคลเปลียนแปลงไป การ
เปลียนแปลงความรู้ ของบุคคลเกิดจากกระบวนการทีสําคญั 2 อยา่ง คือ กระบวนการดูดซบั (Assimilation)  

และการปรับให้เหมาะสม (Accommodation) กระบวนการดูดซับเกิดขึน เมือสิงทีบุคคลรับความรู้ใหม่ทีมี
โครงสร้างสอดคลอ้งกบัโครงสร้างความรู้เดิมทีมีอยู ่กระบวนการปรับให้เหมาะสมเกิดขึน เมือสิงที
บุคคลรับความรู้ใหม่มีโครงสร้างแตกต่างจากโครงสร้างความรู้เดิมทีมีอยู่ ทาํให้มีการปรับเปลียน
โครงสร้างความรู้เดิมใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างความรู้ทีรับเขา้มาใหม่ 

เซลเลย ์(Selley, 1999 :3-6) อธิบายสรุปไดว้า่ การสร้างความรู้เป็นกระบวนการทีเกิดขึนภายในตวั
บุคคลจากการตีความซึงไดรั้บจากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองหรือจากการติดต่อสือสารกบับุคคลอืนจาก
แนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ความรู้เป็นสิงทีมีอยูใ่นตวับุคคลบุคคลสร้างความรู้
หรือความหมายของสิงทีรับรู้ขึนมาดว้ยตนเอง โดยอาศยัสือกลางทางสังคมและวฒันธรรมในขณะทีมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มรอบตวั ความรู้จึงมีการเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลาทงันีขึนอยูก่บัประสบการณ์ที
แต่ละคนไดรั้บ  ส่วนการเรียนรู้นนัเป็นกระบวนการทีบุคคลสร้างความหมายหรือความเขา้ใจเกียวสิงทีรับรู้
ใหม่และแตกต่างจากสิงทีเคยรับรู้มาก่อน ดงันนัความหมายหรือความเขา้ใจทีบุคคลแต่ละคนสร้างขึน
อาจแตกต่างกนัตามประสบการณ์ ภาษาและสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตน  การตรวจสอบตลอดจน
การประนีประนอมและความแตกต่างกนัเกียวกบัความหมายทีสร้างขึนจะช่วยให้บุคคลสามารถ
ติดต่อและสือสารกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

แนวคิดการเรียนรู้ตามกรอบทฤษฎคีอนสตรัคติวสิท์ 

1. การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎคีอนสตรัคติวสิท์ 

นกัการศึกษานาํแนวคิดตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิทไ์ปใชเ้กียวกบัการเรียนรู้ ดงันี 

1. การเรียนรู้เกียวขอ้งกบัการสร้างความหมายและตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน 

โดยทวัไปนกัเรียนจะสร้างความหมายจากสิงทีตนเองรับรู้ตามประสบการณ์เดิมของตน ความหมายที
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นกัเรียนสร้างขึน อาจจะสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกบัความหมายทีผูเ้ชียวชาญในสาขานนัๆ ยอมรับก็ได ้

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสท์ถือว่าความหมายทีนักเรียนสร้างขึนนันไม่มีคาํตอบทีถูกหรือผิด แต่เรียก
ความหมายทีนักเรียนสร้างขึนแล้วไม่สอดคลอ้งกบัความหมายทีผูเ้ชียวชาญยอมรับในขณะนันว่า 
มโนทศัน์ทีคลาดเคลือน การจดัการเรียนการสอนตามแนวความคิดนีจึงเนน้ให้นกัเรียนและบุคคลทีแวดลอ้ม
นกัเรียนตรวจสอบความหมายทีนกัเรียนสร้างขึนในขณะทีมีการเรียนการสอนหากพบวา่นกัเรียนมีมโนทศัน์
ทีคลาดเคลือน ครูในฐานะทีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) ในการเรียนของนกัเรียนจะตอ้งจดั
กิจกรรมทีทาํให้นกัเรียนมีโอกาสไดพ้ิจารณาและตรวจสอบมโนทศัน์ของตนเองอีกครัง โดยครูอาจจะตอ้ง
จดักิจกรรม  ในทาํนองเดียวกนันีอีกหลายครังจึงจะแกไ้ขมโนทศัน์ทีคลาดเคลือนของนกัเรียนได ้ ซึงสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของออสบอร์นและวิททรอค (Osborne  And  Wittrock , 1983 : 489-508) สรุปไดว้า่ นกัเรียนตอ้ง
รับผิดชอบในการตรวจสอบความรู้ทีตนเองสร้างขึนว่าสอดคล้องหรือคลาดเคลือนจากความรู้         
ทีผูเ้ชียวชาญในสาขานนัๆ หรือไม่ 

2. การเรียนรู้ขึนอยูก่บัความรู้เดิมของนกัเรียน ออสบอร์นและวิททรอค (Osborne and  Wittrock  

1983 :489-508) อธิบายถึงอิทธิพลของความรู้เดิมทีมีต่อการเรียนรู้สามารถสรุปไดว้่า การเรียนรู้
ไม่ไดขึ้นอยูก่บับริบททางสังคม วฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพเท่านนั แต่การเรียนรู้ยงัขึนอยูก่บั
ความรู้เดิม แรงจูงใจ ความคิดและอารมณ์ของนกัเรียนอีกดว้ย เพราะสิงเหล่านีจะมีอิทธิพลต่อการเลือกรับรู้
สิงเร้าและวิธีการทีนกัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงเร้านนั มาร์ตินและคณะ (Matin et al,  1994 : 44- 45) กล่าวถึง
เรืองนีไวใ้นทาํนองเดียวกนัวา่ ความรู้ทีติดมากบัตวันกัเรียนจะมีอิทธิพลต่อการทีนกัเรียนจะเลือกเรียน
อะไรและใชว้ธีิการเรียนรู้อยา่งไร การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดนีจึงเนน้ความสําคญัเกียวกบั
ความรู้เดิมของนกัเรียน ดงัที ซาโฮริค (Zahoric, 1995 :14-22) กล่าวถึงเรืองนีไวว้า่ ในการจดัการเรียนการ
สอนนันถือเป็นความรับผิดชอบของครูทีจะต้องตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนก่อนทีจะให้นักเรียน
เรียนรู้สิงใหม่ 

3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทีนกัเรียนแกปั้ญหาหรือสืบสอบเพิมเติมเพือลดความขดัแยง้ 
ทางความคิดของตนเอง นกัการศึกษาหลายท่านอธิบายถึงการเรียนรู้ในมุมมองนี เช่น วิลสันและโคล 

(Wilson and Cole , 1991 : 59-61) กล่าวถึง การจดัการเรียนการสอนตามแนวคิดนีวา่ ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ไดมี้ประสบการณ์ในการแกปั้ญหาตามสภาพทีเป็นจริง ส่วนซอนเดอร์ (Sauanders,  1992 :136-

141) เสนอแนวทางในการจดัการเรียนการสอนไวว้า่ ควรส่งเสริมให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัและทาํการสืบ
สอบด้วยตนเอง เครืองมือสําคญัทีบุคคลนาํมาใช้ในการสืบสอบคือ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ทกัษะการคิดระดบัสูง วธีิการทางวทิยาศาสตร์  

4. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม นกัการศึกษาหลายท่านอธิบายการเรียนรู้ตามแนวคิดนีวา่ 
เกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กนัทางสังคม ซึงซาเวอร์รีและดฟัฟี (Savery and Duffy ,1995 :1-38) อธิบายถึงผล



 

63 

ทีเกิดจากความร่วมมือกนัทางสังคมไวว้า่ ความรู้ไม่สามารถถ่ายโอนจากบุคคลหนึงไปสู่อีกบุคคลหนึงได ้แต่
การแลกเปลียนและสะทอ้นความคิดเห็นให้แก่กนัและการให้เหตุผลกบัความคิดเห็นของตนเองหรือ
โตแ้ยง้ความคิดเห็นของผูอื้น ทาํใหน้กัเรียนมีโอกาสไดพ้ิจารณากระบวนการคิดของตนเปรียบเทียบ
กบักระบวนการคิดของผูอื้น ทาํให้มีการเจรจาต่อรองเกียวกบัการสร้างความหมายของสิงต่างๆ ซึงจะช่วย
ใหน้กัเรียนสามารถปรับเปลียนความเขา้ใจของตนเองเกียวกบัเรืองทีเรียนได ้

5. การเรียนรู้เป็นกระบวนการกาํกบัตนเองของนกัเรียน นกัการศึกษาเชือวา่การกาํกบัตนเอง
เป็นองคป์ระกอบสําคญัของการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท ์ดงัที เคอรี  (Curry, 2540 : 

68) อธิบายไวว้า่ แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสทน์นันกัเรียนจะตอ้งรับผิดชอบเกียวกบัการเรียนรู้ของ
ตนเอง ดว้ยการทาํให้การเรียนรู้นนัเป็นการเรียนรู้ทีมีความหมาย  คือ  เขา้ใจเรืองทีเรียนอย่างลึกซึง  (Deep   

understanding) จนสามารถสร้างความหมายของสิงนันๆ ได้ด้วยตนเองรวมทงัสามารถนาํความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ไปใชใ้นบริบทอืนได ้ 

เมอร์ฟี (Murphy, 1997 : 34-38) และวิลสันและโคล (Wilson and Cole, 1991 : 59-61) มี
ความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท ์เป็นกระบวนการทีนกัเรียน
จะตอ้งกาํกบัตนเอง ตงัแต่การวางแผนการเรียนรู้ วเิคราะห์ รับรู้วิธีดาํเนินงานของตนเองปรับเปลียน
และแก้ไขงานให้เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไวจ้ากทีกล่าวมาขา้งต้น สามารถสรุปแนวคิดเกียวกับ       

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิทไ์ดด้งันี 

1. นกัเรียนเป็นผูส้ร้างความรู้หรือความหมายของสิงทีรับรู้ขึนมาดว้ยตนเอง โดยนกัเรียนแต่ละคน
อาจจะสร้างความหมายของสิงทีรับรู้แตกต่างกนัตามความรู้เดิมของแต่ละคน 

2. การสร้างความรู้ของนกัเรียน เป็นกระบวนการทีเกิดขึนอยา่งต่อเนืองและเกียวขอ้ง
กบักระบวนการอืนๆ อยา่งนอ้ย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการกาํกบัตนเอง กระบวนการทาง
สังคมและกระบวนการสืบสวน 

1.1 รูปแบบการเรียนรู้ตามกรอบทฤษฎคีอนสตรัคติวสิท์ 

รูปแบบการเรียนรู้ตามกรอบทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ หรือแบบจาํลองการสรรคส์ร้าง
ความรู้ (The Constructivist Learning Model : CLM) มีพืนฐานแนวคิดทีวา่ ผูเ้รียนเรียนรู้ไดดี้ทีสุด ก็
ต่อเมือผูเ้รียนไดส้ร้างความรู้ดว้ยตนเอง แบบจาํลองนาํเสนอดว้ยการให้ผูเ้รียนสร้างความรู้จาก
ความรู้เดิมและความเขา้ใจในโครงสร้างความรู้ใหม่ จากประสบการณ์จริง ในรูปแบบการเรียนรู้นี
ผูเ้รียนจะไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนให้สํารวจถึงความเป็นไปได ้การคิดหาวิธีการแกปั้ญหา การ
ทบทวนแนวความคิดใหม่ๆ การเรียนรู้ร่วมกันกับผูอื้น การคิดทบทวนการแก้ปัญหา และการ
นาํเสนอวธีิการแกปั้ญหาทีคิดคน้ขึน แบบจาํลองนีมีความเชือวา่ความรู้นนัเป็นเรืองเฉพาะของแต่ละ
คนและสิงแวดลอ้ม การใชแ้บบจาํลองมีประเด็นทีเกียวขอ้งทีซบัซ้อน หรือคาํถามทีเอืออาํนวยซึง
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กนัและกนั และเมือเวลาทีตอ้งการพฒันาความคิดระดบัสูง รูปแบบการเรียนรู้ใหค้วามคิดทีเกียวขอ้ง 
ดงันี 

1. ความรู้ไม่สามารถส่งผา่นจากบุคคลไปยงับุคคลอืนๆ ไดโ้ดยตรง 

2. ผูเ้รียนสร้างความรู้ของตนเองได้ด้วยการปฏิบติัด้วยตนเองด้วยประสบการณ์
โดยตรง 

3. แต่ละบุคคลความรู้เป็นหนึงเดียว 

4. ความรู้ของบุคคลเป็นผลสืบเนืองจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสังคมและสิงแวดลอ้ม 

กลาเซอส์ฟิลด์ (Murphy, 1997: ciring Glasersfeld 1999) อธิบายเกียวกบัความรู้และการ
เรียนรู้ในอีกมุมหนึงสรุปไดว้า่ บุคคลสร้างความรู้โดยอาศยัการรับรู้ผา่นประสาทสัมผสัและการสือสารใน
ขณะทีตนเองมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม ทาํให้มีการปรับเปลียนหรือจดัระบบประสบการณ์เดิมของ
ตนเองใหม่ ดงันนัความรู้จึงไม่สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึงไปสู่อีกบุคคลหนึงได ้ กลาเซอร์ฟิลด ์

อธิบายการเรียนรู้วา่ไม่เกียวกบัสิงเร้าและการตอบสนอง แต่การเรียนรู้เกิดจากการกาํกบัตนเอง (self -  regulation) 

และการสร้างมโนทศัน์จากการสะทอ้นความคิดซึงกนัและกนั 

2. หลกัการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ 

หลกัการจดัการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ (Constructivist Teaching and Learning) จาก 

การพฒันาและวจิยัเกียวกบัการนาํระบบของสมอง และความสัมพนัธ์ของสมองกบัการเรียนรู้ ทาํให้
ไดแ้นวทางการจดัการเรียนรู้ทีพฒันาผูเ้รียนโดยองค์รวม ซึงก็คือการพฒันาทงัร่างกาย สติปัญญา  
ความคิด วธีิคิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทกัษะการปฏิบติังาน และการปฏิบติัตนเพือสร้างสรรคส์ังคม
ในทีสุด การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ มีพืนฐานจากความเชือทีวา่ ความรู้เป็นผลจาก
การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ซึงหมายความวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการจดั การกบัความรู้ใหม่  
เรืองใหม่ โดยการบูรณาการกบัความรู้ความเขา้ใจทีมีอยู่เดิม การเรียนรู้เป็นผลจากบริบทในการ
เรียนการสอน แนวคิด ความเชือ และเจตคติของผูเ้รียน เคนและเคน (Caine and Caine, 1991, อา้ง
ถึงใน วชัรา เล่าเรียนดี, 2553: 74–75) ไดเ้สนอหลกัการจดัการเรียนรู้ทีให้ความสําคญักบัสมอง การ
ทาํงานของสมอง และความรู้ของผูเ้รียน ซึงเป็นแบบแผนทีครูนาํมาพิจารณาในการดาํเนินการสอน  
ดงันี 

1. สมอง เปรียบเสมือนผูด้าํเนินการ หรือผูจ้ดัการ ซึงจะจดัการกบัขอ้มูลแต่ละประเภท
แตกต่างกนั เช่น ขอ้มูลพฒันาความคิด อารมณ์ และความรู้ด้านภาษา ซึงหมายความว่าการจดั      

การเรียนการสอน จะตอ้งพฒันาการเรียนหลายๆ วธีิ เช่นกนั 

2. การเรียนรู้จะตอ้งใชอ้วยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดงันนัการจดัการเรียนรู้จึงไม่ควร
เนน้เฉพาะการพฒันาดา้นสติปัญญาเพียงอยา่งเดียว  
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3. การแสวงหาความหมายต่างๆ เป็นเรืองเกิดขึนภายในแต่ละบุคคล การสอนทีมี
ประสิทธิภาพ ควรใหค้วามสาํคญักบัตวับุคคลแต่ละคนดว้ย ซึงนนัก็คือความเขา้ใจของผูเ้รียนแต่ละ
คนนนั จะขึนอยูก่บัประสบการณ์ทีบุคคลนนัมีหรือไดรั้บ 

4.  การแสวงหาความหมายจะเกิดขึนจากการสร้างรูปแบบ ซึงหมายถึงการสอนทีมี
ประสิทธิภาพ จะเชือมโยงแนวคิด และขอ้มูลยอ่ยๆ กบัความคิดรวบยอด และเรืองใหม่ทีเรียน 

5. สมองอารมณ์มีความสําคญัต่อการสร้างแบบแผนของการทาํความเขา้ใจ นนัคือ    

การเรียนรู้มีอิทธิพลมาจากสมองอารมณ์ ความรู้สึก และเจตคติ 

6. สมองจดัการกบัความรู้ใหม่ และการสอนในเวลาเดียวกนั บุคคลจะมีปัญหาใน      

การเรียน ถา้การสอนทีเหมาะสมถูกละเลย 

7. การเรียนรู้จะเกียวขอ้งกบัการเขา้ใจ ใส่ใจ และการรับรู้ นนัคือ สภาพแวดลอ้มใน
การเรียน วฒันธรรม และบรรยากาศมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 

8. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทีตงัใจ และไม่ตงัใจ ผลคือผูเ้รียนตอ้งการเวลาใน       

การจดัการกบัสิงทีเขาเรียน และวธีิเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร 

9.  มนุษยมี์วิธีจดจาํ อยู ่2 วิธี คือ ระบบความจาํทีเกียวกบัช่องวา่งกบัเวลา และระบบ
ของการเรียนเพือจดจาํ นนัก็คือ การสอนทีเผชิญกบัการท่องจาํ จะไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิด
ประสบการณ์ และความเขา้ใจทีลึกซึง คงทน 

10. มนุษยเ์ขา้ใจ และจาํได้ดีเมือทกัษะนนัปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ และรวมทงัที
เชือมโยงกบัเวลา การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นวธีิการเรียนทีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

11. การเรียนรู้พฒันาได้ด้วยความท้าทาย และไม่เป็นการบังคับให้เรียน การจัด        

การเรียนรู้จึงควรสร้างความทา้ทาย แต่ไม่ทาํใหเ้กิดความกลวั 

12. สมองแต่ละคนมีลกัษะเฉพาะตวั การสอนจึงควรหลากหลายเพือเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดเ้ลือกวธีิทีเหมาะสมกบัตนเองมากทีสุด 

สรุปไดว้า่หลกัการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้นนัมีความสัมพนัธ์ของสมอง
กบัการเรียนรู้ ทาํใหไ้ดแ้นวทางการจดัการเรียนรู้ทีพฒันาผูเ้รียนโดยองคร์วม ซึงก็คือ การพฒันาทงั
ร่างกาย สติปัญญา ความคิด วธีิคิด การเรียนรู้ตลอดชีวติ ทกัษะการปฏิบติังานและการปฏิบติัตนเพือ
สร้างสรรคส์ังคม 

3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

นักทฤษฎีการสร้างความรู้เชือว่า คนเราสร้างความรู้ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างตืนตัว 
(active) ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติจริง และมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มรอบตวั ทงัทีบา้น ชุมชน 
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และโลก การนําทฤษฎีการสร้างความรู้ไปใช้ในชันเรียน ครูจะต้องคาํนึงถึงสิงสําคัญต่อไปนี 
(ชนาธิป พรกุล, 2554 : 89) 

การเห็นคุณค่าของความคิดเห็นของผูเ้รียน เมือครูส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิด ครูตอ้งยอมรับใน
สิงทีผูเ้รียน าความคิดนนัไม่เหมาะสม หรือไม่มีเหตุผล เป็นหนา้ทีของครูทีตอ้งสอน วิธีคิด การ
ยอมรับ และเห็นคุณค่าของครูเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้คิด 

การใช้คาํถามการคิดระดบัสูง เพือดึงความคิดของผูเ้รียนออกมา  โดยปกติผูเ้รียนมี
ความคิดของตนอยู่แลว้ การใช้คาํถามในระดบัต่างๆ ของครูเป็นการลว้งความคิด ในสมองของ
ผูเ้รียนออกมา  ผูเ้รียนตอ้งใชท้กัษะการคิดในระดบัต่างๆ ในการเรียบเรียงคาํตอบ ซึงยุทธศาสตร์ใน
การคิดของผูเ้รียนจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามหลกัการในกลยุทธ์การคิด (Strategic 

thinking) ของแนวคิดการเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (American Psychological Association, 1997) 
การเห็นคุณค่าของกระบวนการคิดมากกวา่คาํตอบ หลงัจากผูเ้รียนตอบคาํถามและไดรั้บ

การยอมรับจากครู ผูเ้รียนจะกลา้แสดงกระบวนการคิดของตน  ซึงเป็นการขยายประสบการณ์และ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ คาํถามทีครูใชใ้ห้ผูเ้รียนแสดงกระบวนการคิด ไดแ้ก่ อะไรทาํ
ให้นกัเรียนคิดว่า ทาํไมนกัเรียนจึงคิดว่า คาํอธิบายของผูเ้รียนเปิดโอกาสให้ครูมองเห็น  บางสิง
บางอยา่งทีอยูภ่ายในความคิดของผูเ้รียนซึงเป็นขอ้มูลสาํคญัเกียวกบัตวัผูเ้รียน 

เมอร์ฟี (Murphy, 1997 : 78-83) รวบรวมแนวคิดของนกัการศึกษาต่างๆ ในการจดัการ
เรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิท ์สรุปไดด้งันี 

1. กระตุน้ใหผู้เ้รียนใชมุ้มมองทีหลากหลายในการนาํเสนอความหมายของมโนทศัน์ 
2. ผูเ้รียนเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายการเรียนของตนเองหรือจุดมุ่งหมายของ

การเรียน  การสอนเกิดจากการเจรจาต่อรองระหวา่งผูเ้รียนกบัครูผูส้อน 

3. ครูผูส้อนแสดงบทบาทเป็นผูชี้แนะ  ผูก้าํกบั  ผูฝึ้กฝน  ผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนของผูเ้รียน  

4. จดับริบทของการเรียน เช่น กิจกรรม โอกาส เครืองมือ สภาพแวดลอ้มทีส่งเสริมวิธีการคิด
และการกาํกบัและรับรู้เกียวกบัตนเอง 

5. ผูเ้รียนมีบทบาทสาํคญั ในการสร้างความรู้และกาํกบัการเรียนรู้ของตนเอง 

6. จดัสถานการณ์การเรียน สภาพแวดลอ้ม ทกัษะ เนือหาและงานทีเกียวขอ้งกบันกัเรียนตามสภาพ 
ทีเป็นจริง 

7. ใชข้อ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิเพือยนืยนัสภาพการณ์ทีเป็นจริง 

8. ส่งเสริมการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยการเจรจาต่อรองทางสังคมและการเรียนรู้ร่วมกนั 

9. พิจารณาความรู้เดิม ความเชือและทศันคติของนกัเรียนประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

10. ส่งเสริมการแกปั้ญหา ทกัษะการคิดระดบัสูงและความเขา้ใจเรืองทีเรียนอยา่งลึกซึง 
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11. นาํความผดิพลาด ความเชือทีไม่ถูกตอ้งของนกัเรียนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

12. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคน้หาความรู้ วางแผนและการดาํเนินงานเพือให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
ของตนเอง 

13. ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้งานทีซบัซอ้น ทกัษะและความรู้ทีจาํเป็นจากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 
14. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งมโนทศัน์ของเรืองทีเรียน 

15. อาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผูเ้รียนโดยให้คาํแนะนาํหรือให้ทาํงานร่วมกบัผูอื้น 

เป็นตน้ 

16. วดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามสภาพทีเป็นจริงขณะดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนจาก
แนวคิดของนกัการศึกษาดงักล่าว  

การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองใชก้บัประเด็นทีซบัซ้อน หรือคาํถามทีใชห้ลกั
เหตุผลต่อเนืองกนั  หรือเมือตอ้งการพฒันาความคิดระดบัสูง 

การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองแบ่งออกเป็น 3 ขนั ไดแ้ก่ : 1. การทาํความรู้
ใหก้ระจ่าง  2. การเลือกรับและทาํความเขา้ใจสารสนเทศใหม่ และ 3. การยนืยนัและใชค้วามรู้ใหม่ 

4. ขันตอนการเรียนรู้ตามรูปแบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองใช้กบัประเด็นทีซับซ้อน หรือ คาํถามทีใช้
หลกัเหตุผลต่อเนืองกนั หรือเมือตอ้งการพฒันาความคิดระดบัสูง  

การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง มีแนวคิด ดงันี:  

1. ความรู้ไม่สามารถถ่ายโอนจากบุคคลหนึงไปยงัผูอื้นไดโ้ดยตรง 

2. ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองจากประสบการณ์ทีไดรั้บ 

3. แต่ละคนต่างมีองคค์วามรู้ทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ 

4. ความรู้ส่วนบุคคลจะไดรั้บการยืนยนัความถูกตอ้งผา่นการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและ
การประยกุตใ์ชภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มของผูเ้รียนเอง 

การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแบ่งออกเป็น 3 ขนั (สุเทพ อ่วมเจริญ 2555: 

142) ไดแ้ก่:  

1. การทาํความรู้ทีมีอยูใ่หก้ระจ่างแจง้ 

2. การระบุการไดรั้บและการเขา้ใจขอ้มูลใหม่ 
3. การยนืยนัความถูกตอ้งและการใชข้อ้มูลใหม่ 
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ขนัตอนที 1 การทาํความกระจ่างชดัในความรู้ 

เด็กและผูใ้หญ่ต่างมีความคิดดังเดิมและมีความจาํเป็นทีจะตอ้งเลือกหรือปรับเปลียน   

มโนทศัน์ (แนวคิด) ดงักล่าว ความคิดของเด็ก (ผูเ้รียน) นนัทา้ทายความรู้ทางวิชาการทีถูกตอ้ง 

ชกัชวนใหเ้ด็ก (ผูเ้รียน) ละทิงหรือเปลียนแนวคิดและยอมรับความรู้ทางวชิาการทีถูกตอ้ง 

กลยทุธ์สาํหรับขนัตอนที 1  

สัมภาษณ์หรืออภิปรายกลุ่ม 

แบ่งกลุ่มขอ้มูลหรือจาํแนกขอ้มูล 

แบ่งกลุ่มขอ้มูล - เรียงลาํดบัขอ้มูลตามลกัษณะบางประการ (เช่น มวล) 
จาํแนกขอ้มูล - จดักลุ่มวตัถุโดยใชล้กัษะทางคุณภาพหรือปริมาณ (สี รูปร่าง ขนาด) 
แผนทีความคิดหรือแผนผงัมโนทศัน์ - ระดมสมองทีเกียวขอ้งกบัหวัขอ้หลกั 

เหตุการณ์ทีขดัแยง้ – เหตุการณ์ทีไม่สมเหตุสมผล 

ขนัตอนที 2  การเลือกรับและทาํความเขา้ใจสารสนเทศใหม่ 
การวางแผนแบบร่วมกนั : 

การวางแผนเครืองมือทีสร้างแรงจูงใจทีเขม้แขง็   

ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลวา่จะตอ้งเรียนรู้อะไรจากหวัขอ้บา้ง 

อภิปรายเป็นกลุ่มเกียวกบัเรืองทีตอ้งเรียนรู้   
ใหข้อบข่ายสาระสาํคญัในเรืองทีเรียนรู้ 

กลยทุธ์สาํหรับขนัตอนที 2 

นกัจดัการขนัสูง (advance organizers) – ขอ้มูลใหม่เชือมโยงเขา้กบัความรู้เก่าทีมีอยู่
แลว้ไดอ้ยา่งไร 

การรู้คิด (meta-cognition) – ผูเ้รียนกาํกบัติดตามการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเป็น
ผูน้าํในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

เทคนิควิทยาศาสตร์ (techno-sciencing) – ใชกิ้จกรรมเป็นฐานประกอบคาํอธิบาย – 

ตดัสินใจดว้ยตนเอง – ปรัชญาส่วนบุคคล  การใชค้วามคิดอุปมาอุปมยั– ใชแ้นวคิดทีคุน้เคยนาํแนวคิด
แบบอุปมาอุปมยัมาใช ้

ขนัตอนที 3 การตรวจสอบทบทวนและใชค้วามรู้ใหม่ 
ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลเพือสร้างองคค์วามรู้   
ความรู้ใหม่ทีสร้างขึนของคนส่วนใหญ่สร้างขึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม   

ความรู้ถูกทําให้กระจ่างและยืนย ันความถูกต้องเมือผู ้เรียนนําความรู้ใหม่ไป
ประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ ความรู้ไดรั้บจะถูกปรับแต่งตามขอ้มูลยอ้นกลบัทีไดรั้บ 
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กลยทุธ์สาํหรับขนัตอนที 3  
การเรียนรู้แบบร่วมมือ สร้างและออกแบบ ใช้โมเดลหรือแบบจาํลองนําเสนอ

แนวคิด ช่วยในการสร้างความเข้าใจ และยงัสาธิตมโนทศัน์ของความเข้าใจ หลักการ และ
กระบวนการทีเป็นเลิศเทคนิคทีใชใ้นการแสวงหาความรู้และการยนืยนัความถูกตอ้งของความรู้ 

การทดลอง/ การออกแบบและเทคโนโลยี  
ใชว้ธีิสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

วธีิการแบบบูรณาการ  
สร้างความเชือมโยงระหวา่งหวัขอ้คาํถามกบัแนวคิดอืนๆ 

สาขาวชิา (แนวคิดหลกั) 
การประยกุตใ์ชก้บัชีวติจริงช่วยเพิมความเชือมโยงสอดคลอ้ง 

4.1 การประเมินผลการเรียนตามทฤษฎกีารสร้างความรู้ 

ในการประเมินผลการเรียนตามแนวการสร้างความรู้ เนน้การประเมินทีเป็นพฒันาการ
ของนกัเรียนและให้ความสําคญักบักระบวนการเรียนรู้ทีเกิดขึนมากกว่าผลลพัธ์ซึงเป็นความรู้ใน
เนือหาวิชาเฉพาะ  การประเมินจะเน้นการวัดความสามารถซึงเป็นคุณสมบัติหลายๆด้าน                 
ประกอบดว้ยความสามารถในการตงัปัญหา และแกปั้ญหา ความสามารถในการสือสาร และทาํงาน
ร่วมกบัผูอื้น  ความสามารถทางดา้นเหตุผล  ความสามารถในการปฏิบติังาน  ความเขา้ใจในมโนคติ
ทีลึกซึง ตลอดจนเจตคติทีดีต่อการเรียน (Watts and Fofili, 1998 : 175) นอกจากนี ผูว้ิจยัยงัพบ
ขอ้เสนอแนะทีเป็นหลกัสําหรับใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้เกียวกบัการสร้างความรู้ตามแนว
การสร้างความรู้ คือ (Jonassen, 1991: 28 - 32) 

1. การประเมินผลการเรียนรู้ควรมีความหมายเป็นอิสระจากเป้าหมายมากขึน กล่าวคือ  
ในการประเมินไม่ควรมองทีเป้าหมายก่อนว่าตอ้งการให้เกิดความกา้วหน้าเพียงใด หรือไม่ตอ้งมี
เกณฑไ์วอ้า้งอิงผลการประเมินก่อนทีจะมีการประเมิน เพราะการรู้เป้าหมายก่อนอาจทาํให้เกิดความ
ลาํเอียงในการประเมินได ้

2. สิงทีควรประเมินจากการเรียนรู้ คือ กระบวนการไดม้าซึงความรู้และทกัษะการคิด
ในระดบัสูง อนัไดแ้ก่ ทกัษะการคิดเชิงเหตุผล และการรู้คิดของนกัเรียน ความสามารถในการนาํ
ความรู้ทีมีไปถ่ายโยงกบัสถานการณ์ใหม่ หรือบูรณาการความรู้ทีมีอยู่ในการสร้างผลงาน การ
ประเมินควรทาํใหท้งัครูและนกัเรียนรับรู้เกียวกบัความกา้วหนา้ในเมตาคอคนิชนัของนกัเรียน 

3. เนืองจากหลกัการสาํคญัอยา่งหนึงของการสร้างความรู้ตามแนวการสร้างความรู้ คือ 
เน้นการศึกษาทีเป็นจริง (authentic tasks) ซึงหมายถึงงานทงัหลายทีมีประโยชน์และสัมพนัธ์กบั
ชีวิตจริง เป็นงานทีซับซ้อนมากด้วยบริบท และเป็นงานทีผสมผสานเนือหาต่างๆของหลกัสูตร  
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ดงันันปัญหาหรือสถานการณ์ทีนาํมาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ก็ควรเป็นปัญหาทีมากด้วย
บริบทมีความซบัซอ้นสอดคลอ้งกบัชีวติจริงเช่นเดียวกบัทีใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การประเมินผลควรผสมผสานอยู่กับการเรียนการสอนหรือเป็นส่วนหนึงของ
กระบวนการเรียนรู้  ทีเรียกวา่การประเมินผลตามสภาพจริงซึงเป็นการประเมินความสามารถของ
นกัเรียนขณะทีนกัเรียนแสดงหรือทาํกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการประเมินทีทาํให้ครูสามารถทราบ
ขอ้มูลเกียวกบัการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่าการตอบแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ซึงอาจวดัได้
เพียงความสามารถในการจาํเท่านนั 

5. การประเมินไม่ควรใช้ผูป้ระเมินเพียงคนเดียว ควรให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน โดยการแสดงความรู้ ความคิดเห็น และประเมินความกา้วหน้าของตนเอง เนืองจากไม่มี
ใครสามารถประเมินการสร้างความรู้ของนักเรียนได้ดีทีสุดเท่ากับตวันักเรียนเอง และการให้
นกัเรียนเป็นผูป้ระเมินตนเองยงัเป็นการฝึกให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง  
สามารถใชก้ารประเมินเป็นเครืองมือในการควบคุมการเรียนรู้และวเิคราะห์ตนเองไดม้ากขึน 

6. ในกรณีทีจาํเป็นตอ้งประเมินผลลพัธ์ของการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการแลว้ ควร
ใชแ้ฟ้มสะสมงานมากกวา่การใชผ้ลงานเพียงชินเดียวในการประเมิน โดยแฟ้มสะสมงาน ทีใชค้วร
จะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทงัในการตีความงานทีได้รับมอบหมายและขนัตอนในการ
พฒันางานของนกัเรียนอยา่งชดัเจน 

สรุปไดว้า่ การประเมินผลการเรียนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เนน้การประเมินทีเป็น
พฒันาการของนกัเรียนและให้ความสําคญักบักระบวนการเรียนรู้ทีเกิดขึนมากกว่าผลลพัธ์ซึงเป็น
ความรู้ในเนือหาวิชาเฉพาะ การประเมินจะเนน้การวดัความสามารถซึงเป็นคุณสมบติัหลายๆ ดา้น  
อนัประกอบดว้ยความสามารถในการกาํหนดปัญหา และแกปั้ญหา ความสามารถในการสือสาร 
และทาํงานร่วมกบัผูอื้น ความสามารถทางดา้นเหตุผล  ความสามารถในการปฏิบติังาน ความเขา้ใจ
ในมโนคติทีลึกซึง ตลอดจนมีเจตคติทีดีต่อการเรียน 

จากศึกษาหลกัการ และแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ ผูว้ิจยันาํมาเป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เพือให้ผูเ้รียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้เกียวกบัทกัษะการวิจยั และทกัษะ      

การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท์างฟิสิกส์ โดยเน้นการจดัการเรียนรู้ทีผูเ้รียนเป็นเจา้ของการเรียน 

รับผิดชอบการเรียนของตนเอง โดยมีการวิเคราะห์การปฏิบติั การวางแผนการปฏิบติั  ลงมือปฏิบติั
จริง และแก้ไขปัญหา ตรวจสอบและนาํเสนอผลงานด้วยตนเอง และมีการทาํงานร่วมกบัผูอื้น 
รวมทงัมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้ม ทงัในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สามารถนาํความรู้ใหม่จาก
ผลการวิจยัทีได ้ไปใช้ในการเรียนรู้เรืองอืนๆ  ประยุกต์ใช้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้และพฒันา
งานวจิยัต่อไป โดยอาศยัการกาํกบัตนเองเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดการเรียนรู้ 
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แนวคิดเกยีวกบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวจัิยเป็นฐาน 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้การวิจยัเป็นฐานนนั มีผูเ้รียกแตกต่างกนั เช่น การสอนแบบ   

การเนน้การวจิยั การเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการวิจยั การสอนแบบวิจยั  การเรียนการสอนทีมี
การวจิยัเป็นฐาน และการจดัการเรียนรู้แบบใชก้ารวิจยัเป็นฐาน เป็นตน้  ในการศึกษาครังนีผูว้ิจยัได้
ทาํการศึกษาเรียกแนวคิดการจดัการเรียนรู้นีวา่ “การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

1. ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบใช้การวจัิยเป็นฐาน 

สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ และทศันีย์ บุญเติม (2547) ไดใ้ห้ความหมายเกียวกบัการจดัการ
เรียนรู้แบบใชก้ารวจิยัเป็นฐานไวว้า่ เป็นการสอนเนือหาวชิา เรืองราว กระบวนการ ทกัษะ และอืนๆ  
โดยใชรู้ปแบบการสอนชนิดทีผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เนือหาหรือสิงต่างๆ ทีตอ้งการสอนนนัโดยอาศยั
พืนฐานกระบวนการวิจัย ซึงคล้ายคลึงกับความหมายของการสอนทีเน้นกระบวนการวิจัย  
(Research-Based  Instruction) ที อาชญัญา รัตนอุบล (2547) ไดใ้ห้ความหมาย วา่หมายถึง การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ทีสนบัสนุนใหน้กัเรียนใชก้ารวจิยั เพือเป็นส่วนหนึงของ การเรียนรู้ในเรืองทีตน
สนใจ  หรือตอ้งการแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนภายใตข้อบเขตเนือหาทีเรียน  โดยมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้
มีโอกาสฝึกการคิด และจดัการหาเหตุผลในการตอบปัญหาตามโจทยที์นักเรียนตงัไว  ้ โดย
ผสมผสานองคค์วามรู้แบบ สหวทิยาการและการศึกษาจากสถานการณ์จริงหรือใชก้ารวิจยัเป็นส่วน
หนึงของกระบวนการเรียนรู้ ของ ทิศนา แขมณี (2548) ทีไดนิ้ยามไวว้่า เป็นการจดัให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้และใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่ หรือคาํตอบทีเชือถือไดโ้ดย
ใชก้ระบวนการสืบสอบในศาสตร์ทีเกียวขอ้งกบัเรืองทีศึกษาวิจยัใน การดาํเนินการสืบคน้ พิสูจน์  
ทดสอบ เก็บรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล 

Clark (1997) ไดใ้ห้ความหมายและแนวคิดเกียวกบัการสอนแบบเนน้วิจยัหรือการสอน
แบบใช้วิจยัเป็นฐานไวส้รุปไดว้่า ในอดีตการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามีการทาํการ
วิจยัเฉพาะในการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คือการทาํวิทยานิพนธ์  การทาํภาคนิพนธ์ และในระดบั
ปริญญาตรี มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นผูช่้วยวิจยัของอาจารย  ์ และได้รับการพฒันานํา
กระบวนการวิจยัมาเชือมโยงกบัการเรียนการสอนทีเดิมจะมีแต่การสอนแบบบรรยายได้เริมมี     

การจดัการเรียนการสอนทีประยุกต์ให้มีการทดลอง การสัมมนา ซึงจะสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดสื้บ
สอบความรู้และเกิดการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

Gersten et al. (1995) เสนอความหมายทีเชือมโยงกบัการวิจยัว่าเป็นการสอนโดยให้
กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วยการให้ผูเ้รียนมีบทบาทเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัของ
อาจารยแ์ละไดฝึ้กหดัทาํวิจยัมาถ่ายทอดให้ผูเ้รียนเกิดขอ้คน้พบและสร้างขอ้สรุปจนเป็นองคค์วามรู้
ใหม่ได ้



 

72 

ในการเชือมโยงการสอนกบัการวิจยัคือ ประกอบดว้ย Evans (1998) กล่าววา่การสอนที
ใชว้ิจยัเป็นฐานน่าจะมีความหมายรวมใน 4 ประเด็นหลกั outcome คือผลการวิจยั ก่อให้เกิดเนือหา
ในหลกัสูตร Process คือ กระบวนวิจยั เป็นวิธีการทาํให้เกิดการเรียนรู้ Tools คือเรียนรู้การใช้
เครืองมือวิจยัและ Context คือ บริบทหรือสิงรอบๆ ทีเอือให้เกิดการพฒันา การเรียนรู้ รวมทงั
วฒันธรรมวจิยัในตวัผูเ้รียน 

จากคาํนิยามข้างต้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  (Research-Based 

Learning) จึงหมายถึง การนาํกระบวนการวิจยัหรือผลการวิจยัมาเป็นพืนฐานในการจดัการเรียนรู้ 
โดยนาํเอากระบวนการวิจยัมาเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ เพือให้นกัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะ
กระบวนการวจิยัและการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยผูส้อนหรือครูใชว้ิธีการสอนทีหลากหลายอนั
นาํไปสู่การสร้างคุณลกัษณะทีพึงประสงคใ์หเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน  

2. แนวคิดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวจัิยเป็นฐาน 

 
แผนภาพที  6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการเรียนรู้กบัการวจิยั 

ทีมา : ไพฑูรย ์สินลารัตน์, (2547),การเรียนการสอนทมีีการวจัิยเป็นฐาน,พิมพค์รังที 3                     
(กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 

แนวคิดของหลกัการสอนทีเนน้การวิจยัเป็นฐาน ไพฑูรย ์สินลารัตน์  (2547) ไดเ้สนอไว ้      
2 ประการ ประกอบกนัคือ  

1. เนือหาทีไดจ้ากการวจิยั 

2. กระบวนการวจิยั 

เนือหาทีไดจ้ากการวิจยั หมายความว่า ผลของงานวิจยัต่างๆ ซึงมีคาํตอบแล้วแต่ยงัไม่
แน่ใจหรือยงัสงสัย เมือยงัไม่มีคาํตอบก็จะมีคาํถามสําหรับให้ทาํการวิจยัคน้ควา้ต่อไป ฉะนนัในแง่
ของการสอนในเชิงวจิยันนั สิงทีไดจ้ากผลการวจิยัจะเป็นคาํตอบส่วนหนึงและนาํไปสู่คาํถามต่อไป
อีกส่วนหนึง ถ้าผูส้อนนําคาํตอบมาวิเคราะห์จนกระทงัตงัคาํถาม หลังจากนันให้ผูเ้รียนไปหา
คาํตอบเอง ผูเ้รียนจะไดก้ระบวนการวจิยัพร้อมกนั โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนรู้จกัทีจะไปตงัคาํถาม
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ยกประเด็นปัญหา และวธีิทีจะไดม้าซึงคาํตอบเอง เมือไดม้าซึงคาํตอบแลว้ นาํมาวิเคราะห์ พิจารณา
และประเมินหาคาํตอบต่อไป 

สมหวัง  พิธิยานุว ัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม  (2547) ได้ใช้แนวคิดของการสอนแบบ 

Research-Based Learning (RBL) คือ การสอนวธีิหนึง โดยเป็นการสอนและการทาํวจิยัไปพร้อมกนั 
ผสมผสานกลมกลืนกนั เพือให้ผูเ้รียนได้ทงัศาสตร์ ทงัคุณลกัษณะทีพึงประสงค์การสอนแบบ 
Research-Based Learning มีโครงสร้างทีสัมพนัธ์กนัระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในการสอน อนั
ไดแ้ก่ หลกัการ วตัถุประสงค ์เนือหา ขนัตอนการสอน การประเมินผล รวมทงักิจกรรมสนบัสนุน
อืนๆ ดงัแผนภาพที 7 

 
แผนภาพที 7 แนวคิดของการสอนแบบใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

ทีมา : สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ และทศันีย ์บุญเติม, การสอนแบบ Research Based Learning.วารสาร
วธีิวทิยาการวจัิย 6 (มกราคม-มิถุนายน 2537) : 1-14. 
 

จากขอ้มูลขา้งตน้ไดข้อ้สรุปวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐานเป็นการจดัการ
เรียนรู้โดยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาการคิดระดบัสูง เป็นการสอนและการทาํวิจยัไปพร้อมกนัผสมผสาน
กลมกลืนกนั โดยเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้นือหาความรู้และกระบวนการวิจยั  ทาํให้ผูเ้รียนไดท้งัความรู้ใน
เนือหาสาระ รู้จกักระบวนการทาํงาน และมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์การจดัการเรียนรู้โดยใชก้าร
วิจยัเป็นฐานทีมีมาจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ทีเน้นการเรียนรู้ทีเป็นกระบวนการที
เกิดขึนภายในตวับุคคล ซึงมีพืนฐานมาจากการเรียนการสอนแบบสืบสวน (Inquiry Teaching 

Method) และการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem-Based  Learning) 
3. รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวจัิยเป็นฐาน 

ไพฑูรย  ์สินลารัตน์ (2547) ได้จดัรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการวิจยั ทีเน้นการ
เรียนรู้ด้วยการหาคาํตอบ แก้ปัญหา แสวงหาความรู้ และคิดคน้สิงใหม่โดยใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ ซึงมีขนัตอนการเรียนการสอน ดงัแสดงรายละเอียดตามตารางที  2 

 

 

 



 

74 

ตารางที 2 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีการวจิยั 

ขนัที 1 ตีความปัญหา/การกาํหนดปัญหา : การเรียนรู้ร่วมกนั/การเรียนรู้แบบแกปั้ญหา 
สาํรวจปัญหา     

จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 
เลือกปัญหา     

กาํหนดคาํถามการวจิยั  

กาํหนดตวัแปร     

1.1 ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายเพือสาํรวจปัญหา 
1.2 ผูเ้รียนร่วมกนัจดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา 
1.3 ผูเ้รียนร่วมกนัเลือกปัญหาทีจะศึกษา 
1.4 ผูเ้รียนร่วมกนักาํหนดคาํถามการวจิยั 

1.5 ผูเ้รียนร่วมกนักาํหนดตวัแปร 
 

ขนัที 2 วางแผน: การเรียนรู้ร่วมกนั 

กาํหนดสมมติฐาน 

ออกแบบการวจิยั  

2.1 ผูเ้รียนร่วมกนักาํหนดสมมติฐาน โดยมีผูส้อนชีแนะแนวทาง 

2.2 ผูเ้รียนร่วมกนัออกแบบการวจิยั โดยมีผูส้อนชีแนะแนวทาง 

ขนัที 3 ดาํเนินการตามแผน : การเรียนรู้ร่วมกนั 

รวบรวม      

วเิคราะห์      

สรุป      

3.1 ผูเ้รียนร่วมกนัเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.2 ผูเ้รียนช่วยกนัวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.3 ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปผล 

ขนั 4 การนาํผลการวจิยัไปใชแ้กปั้ญหาเพือการพฒันา : การเรียนรู้ร่วมกนั/การเรียนจากสถานการณ์จริง 

ทดลองใช ้     
พฒันา       

4.1 ผูเ้รียนร่วมกนันาํผลการวจิยัไปทดลองปฏิบติั 

4.2 ผูเ้รียนร่วมกนันาํขอ้มูลยอ้นกลบัทีไดม้าพฒันาการทาํงาน 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้การวิจยัเป็นฐานนัน สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ และทศันีย ์ 
บุญเติม (2547) ยงัไดใ้หแ้นวทางไว ้4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยั คือการให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัทาํวิจยัใน
ระดบัต่างๆ เช่น การทาํการทดลองในห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ การศึกษารายกรณี  (Case Study) 
การทาํโครงงาน การทาํวิจยัเอกสาร การทาํวิจยัแบบจิว (Baby Research) การทาํวิทยานิพนธ์ เป็น
ตน้ 

2. การสอนโดยให้ผูเ้รียนร่วมทาํโครงการวิจยักบัอาจารยห์รือผูช่้วยในโครงการวิจยั
(Under Study Concept) 

3. การสอนโดยให้ผูเ้รียนศึกษางานวิจยั  เพือเรียนรู้องค์ความรู้ หลกัการและทฤษฎีทีใช้
ในการวิจยัเรืองนนัๆ วิธีการตงัโจทยปั์ญหา วิธีการแกปั้ญหา ผลการวิจยั และการนาํผลการวิจยัไป
ใชแ้ละศึกษาต่อไป 

4. การสอนโดยใช้ผลการวิจยัประกอบการสอน เป็นการให้ผูเ้รียนได้รับรู้ว่า ทฤษฎี 
ขอ้ความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ของตนในปัจจุบนัเป็นอยา่งไร และเป็นการสร้างศรัทธาต่อผูส้อนรวมทงั
ทาํใหผู้ส้อนไม่เกิดความเบือหน่ายทีตอ้งสอนเนือหาเดิมๆ ทุกปี 
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ทิศนา  แขมมณี  (2548) ได้กล่าวถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
กระบวนการวจิยัวา่กระบวนการวจิยั คือวธีิวิจยัเพือให้ไดม้าซึงผลการวิจยั และผลการวิจยัก็คือผลที
ไดม้าจากการดาํเนินงาน ดงันนัแนวทางในการใชก้ารวิจยัในการเรียนการสอน จึงประกอบดว้ยการ
ใชผ้ลการวจิยั และใชก้ระบวนการวจิยัในการเรียนการสอน ดงัตารางในแผนภาพที  8 

 
แผนภาพที 8 แนวทางการใชก้ระบวนการวจิยัในการเรียนการสอน 

ทีมา : ทิศนา  แขมมณี, (2545) ,ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพือจัดกระบวนการเรียนรู้ทีมี 
ประสิทธิภาพ. (กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั),10     

แนวทางการใชก้ารวจิยัในการจดัการเรียนรู้ มี 4 แนวทาง คือ 

แนวที 1 ครูใช้ผลการวิจยัในการจดัการเรียนรู้ เช่น นําเนือหาทีเป็นผลการวิจยัมาให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ หรือมาเล่าใหผู้เ้รียนฟัง เป็นการเรียนรู้เพิมเติมนอกจากบทเรียน 

แนวที 2 ผูเ้รียนใช้ผลการวิจยัในการจดัการเรียนรู้ คือ  ผูเ้รียนเป็นคนไปอ่านงานวิจยั 
ศึกษาคน้ควา้งานวิจยั ทาํให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการเป็นผูบ้ริโภคงานวิจยั ซึงครูตอ้งทาํหน้าทีเลือก
งานวิจยัทีเหมาะสมกบัระดบัชนัและวยัของผูเ้รียน หรือครูอาจจาํเป็นตอ้งทาํหน้าทีย่อยงานวิจยัให้
ความหมายเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 

แนวที 3 ครูใช้กระบวนการวิจยัในการจดัการเรียนรู้ คือ ครูออกแบบการจดัการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการวิจยั เขา้ไปช่วยทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในเนือหาสาระทีตอ้งการ ซึงครู
สามารถใชก้ระบวนการวจิยัครบทุกขนัตอน หรือใชบ้างขนัตอนตามความเหมาะสมกบัเนือหาสาระ
การเรียนรู้ วตัถุประสงคแ์ละขอ้จาํกดัทีมี  

แนวที 4 นกัเรียนใชก้ระบวนการวิจยัในการเรียนรู้ คือ ผูเ้รียนลงมือวิจยัเอง โดยครูช่วย
ใหน้กัเรียนดาํเนินการตามขนัตอนการวจิยัต่างๆ อยา่งมีคุณภาพมากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้

จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน ซึงเป็น
กระบวนการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ทงัดา้นเนือหาสาระวชิาพฒันาหลกัสูตร โดยนาํกระบวนการวิจยัมา
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เป็นขนัตอนในการเรียนรู้ กล่าวคือ ให้ผูเ้รียนได้ใช้กระบวนการวิจยัในการแสวงหาความรู้ใน
รายวชิาพฒันาหลกัสูตร 

4. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวจัิย 
ทิศนา แขมมณี (2547 : 56) กล่าวถึงกระบวนการวจิยัวา่มีดว้ยกนั 6 ขนั ไดแ้ก่ 

ขนัที 1 การระบุปัญหา  
ขนัที 2 การตงัสมมติฐาน  
ขนัที 3 พิสูจน์ทดสอบสมมติ 

ขนัที 4 รวบรวมขอ้มูล  
ขนัที 5 วเิคราะห์ขอ้มูล และ 

ขนัที 6 สรุปผล ซึงในการจดัการเรียนการสอน  
บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้โดยกระบวนการวิจยั แต่ละขนัตอนของกระบวนการวิจยั 

นาํเสนอไดด้งัตารางที 3  

ตารางที 3  บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการวจิยั 

กระบวนการวจิยั บทบาทครู 
1. ระบุปัญหาการวจิยั ครูสอน จะทาํอยา่งไรผูเ้รียนจึงจะสามารถระบุปัญหาการวจิยัไดช้ดัเจน 

- ครูควรและฝึกทักษะการสังเกตปัญหา ตังคาํถาม รวบรวมข้อมูล  
วเิคราะห์ปัญหา  และระบุปัญหาทีแทจ้ริง 

2. ตงัสมมติฐาน ครูจะทาํอยา่งไรผูเ้รียนจึงจะสามารถตงัสมมติฐานได ้

- ครูควรควรสอนให้ผูเ้รียนรู้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล หาสาเหตุ คาดเดา
คาํตอบของปัญหาอยา่งมีหลกัการและมีหลกัฐานรองรับและตงัสมมติฐานที
เหมาะสม 

3. พิสูจน์ ทดสอบ  สมมติฐาน ครูทาํอยา่งไรผูเ้รียนจึงจะสามารถพิสูจน์ ทดสอบสมมติฐานได ้

- ครูควรสอนและฝึกให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้กระบวนการและวิธีการใน    
การออกแบบ 

4. รวบรวมขอ้มูล ครูจะทาํอยา่งไร ผูเ้รียนจึงจะสามารถรวบรวมขอ้มูลได ้

- ครูควรสอนและฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัวิธีการแสวงหาแหล่งขอ้มูล วิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล และวธีิการสร้างเครืองมือทีเหมาะสมกบัศาสตร์ของเรือง
ทีวจิยั 

5. วเิคราะห์ขอ้มูล ครูจะทาํอยา่งไร ผูเ้รียนจึงจะสามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได ้

- ครูควรสอนและฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัวธีิการทีเหมาะสมกบัศาสตร์ของเรือง
ทีวิจยัในการวิเคราะห์ขอ้มูล การใช้สถิติต่างๆ การกาํหนดเกณฑ์ประเมิน  
และการนาํเสนอขอ้มูล 
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กระบวนการวจิยั บทบาทครู 
6. สรุปผล ครูจะทาํอยา่งไร  ผูเ้รียนจึงจะสามารถสรุปผลได ้

- ครูควรสอนและฝึกให้ผูเ้รียนรู้จักวิธีการสรุปขอ้มูล   และการตอบ
สมมติฐาน 

การเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการวิจัยหรือใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึงของการเรียนรู้         
โดยทวัๆ ไป ครูมกัจดัให้ผูเ้รียนดาํเนินการตามขนัตอนของการวิจยัทงั 6 แต่จุดอ่อนทีพบคือ ครูมกั
ไม่สอนหรือฝึกทักษะกระบวนการทีจําเป็นต่อการดําเนินการให้แก่ผู ้เรียน ตัวอย่างเช่น ครู
มอบหมายให้ผูเ้รียนไปสืบคน้ขอ้มูลความรู้ หรือไปเก็บขอ้มูล หรือสรุปขอ้มูล โดยไม่ไดส้อนหรือ
ฝึกทกัษะหรือสิงทีจาํเป็นต่อการทาํสิงนนั จึงไดก้ล่าวไดว้า่เป็นการสังมากกวา่การสอน การสังเป็น
เพียงการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีโอกาสใช้กระบวนการเหล่านนั ซึงผูเ้รียนจะทาํไดม้ากน้อยหรือดี
เพียงใดนนั ขึนอยูก่บัศกัยภาพของผูเ้รียนเป็นสําคญั ครูไม่ไดส้อนเพราะการสอนหมายถึง การช่วย
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เพิมพูนขึนจากระดบัทีเป็นอยู่ ดงันันหากครูจะสอนกระบวนการวิจยั ครู
จะตอ้งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เกียวกบักระบวนการดงักล่าวครูจาํเป็นตอ้งช่วยเสริมทกัษะที
จาํเป็นต่อการดาํเนินงานในแต่ล่ะขนัตอน ซึงทกัษะเหล่านีส่วนใหญ่จะเป็นทกัษะทีเรียกว่า ทกัษะ
กระบวนการ ซึงอาจเป็นทกัษะกระบวนการทางสติปัญญา เช่น ทกัษะกระบวนการคิด หรือทกัษะ
กระบวนการทางสังคม เช่น ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ ทกัษะการทาํงานร่วมกนั 

5. ขันตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวจัิยเป็นฐาน  

กองการวจิยัทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้าํแนกประเภทของการจดัการเรียนรู้
โดยใชก้ระบวนการวจิยัเป็นขนัตอนต่างๆ ดงันี (กระทรวงศึกษาธิการ,2545) 

ขนัที 1: วางแผนการจดัการเรียนรู้ 

เป็นขนัตอนทีครูศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและปัจจยัต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้ ได้แก่ การวิเคราะห์เชือมโยงมาตรฐานหลกัสูตร มาตรฐานและขอบข่ายสาระ การ
เรียนรู้กลุ่มวิชา  มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชนั  เพือกาํหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจน
การวิเคราะห์และนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยคาํนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี คือ 
ธรรมชาติของนักเรียน ประสบการณ์และพืนฐานความรู้เดิม วิธีการเรียนรู้ ของนกัเรียน เพือเป็น
ขอ้มูลทีนาํไปใชใ้นการกาํหนดเป้าหมายของการวางแผนออกแบบกิจกรรม เพือนาํไปจดัการเรียนรู้
ใหส้อดคลอ้งกบัความถนดั ความสนใจ และวธีิการเรียนรู้ของนกัเรียนและสภาพจริง 

ขนัที 2: จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

เป็นขนัตอนทีครูนาํกิจกรรมต่างๆ ทีกาํหนดไวใ้นแผนการเรียนรู้มาสู่การปฏิบติัจริง  
โดยเนน้นกัเรียนเป็นสําคญั เพือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และมีคุณลกัษณะตามเป้าหมายทีตอ้งการ 
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รวมทงัสามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้ โดยครูและนักเรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันครูก็ประเมินผลการเรียนรู้และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกียวกับ
คุณลกัษณะของนกัเรียนทีเกิดขึนระหวา่งกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวธีิและแบบวดัต่างๆ 

ขนัที 3: ประเมินผลการเรียนรู้  
เป็นการตรวจสอบว่านักเรียนมีผลการเรียนรู้ ทักษะ และพฤติกรรม  คุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลกัษณะอืนๆ ตามทีคาดหวงัหรือไม่มากน้อยเพียงใด ผลทีไดจ้ากการ
ประเมินนีส่วนหนึงจะได้มาจากการประเมินไปพร้อมๆ กบัการจดักิจกรรมเรียนรู้ โดยวิธีการ
สังเกตการณ์ปฏิบติังาน สัมภาษณ์และตรวจผลงานการจดัทาํแฟ้มสะสมงานของนกัเรียน ซึงเป็น
การประเมินตามสภาพจริงและส่วนหนึงเป็นการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนดว้ย 

5.1 การเรียนรู้โดยใช้วจัิยเป็นฐาน (Research - Based  Learning : RBL)  
การเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน (Research - Based Learning) หรืออาจเรียกวา่ การเรียน

การสอนแบบใชว้ิจยัเป็นฐาน (Research - Based Instruction) เนืองจากทงั 2 ชือ เป็นการเรียน การ
สอนทีนาํกระบวนการวิจยั หรือผลการวิจยัมาใช้เป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้เช่นเดียวกนั 
เพียงแต่มีมุมมองทีต่างกนั กล่าวคือหากมองในบทบาทนกัเรียน เน้นบทบาทนกัเรียนให้แสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเองเป็นสาํคญั บทบาทครูเป็นเพียงผูใ้หค้าํปรึกษาเท่านนัการเรียนการสอนดงักล่าวจะ
ใชค้าํวา่ Research - Based Learning ซึงส่วนใหญ่จะใชก้บัผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา และหากมอง
ในบทบาทครูเน้นดา้นการจดัการเรียนการสอนจะใชค้าํวา่ Research - Based Instruction ซึงครูมี
บทบาทสําคญัในการเตรียมการสอน การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ และในการวิจยัครังนี ไดศึ้กษากบั
นกัเรียนในระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน นกัเรียนในระดบันีตอ้งการการแนะนาํจากครูในการแสวงหา
ความรู้อย่างมาก ครูจึงมีบทบาทสําคญัในการชีแนะแนวทางเพือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ทกัษะกระบวนการวจิยั 

การเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน (Research - Based Learning : RBL) เป็นการจดัการเรียนรู้
แบบเน้นกระบวนการวิจัย ทีมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนมีเครืองมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จ ักสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างมีความหมาย ตงัขอ้คาํถาม หรือมองเห็นปัญหา พร้อมทงัหา
คาํตอบไดด้ว้ยตนเอง จากการแสวงหาขอ้มูลทีหลากหลาย  วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว จน
ไดค้าํตอบทีมีเหตุผล เชือถือได ้ซึงผูส้อนตอ้งฝึกฝนทกัษะการวิจยัทีจาํเป็น หรือเกียวขอ้งกบัสิงที
เรียนใหก้บัผูเ้รียนตามความเหมาะสม (ทิศนา  แขมมณี, 2553: 144) สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ และทศันีย ์ 
บุญเติม (2546: 24) ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2546: 31) และลดัดา ภู่เกียรติ (2552: 142) ไดใ้ห้แนวคิดไว้
สอดคลอ้งกนัวา่ การสอนตอ้งใหน้กัเรียนเรียนรู้วธีิเรียน และวธีิแสวงหาความรู้หรือเรียนวิธีการวิจยั
มากกวา่เรียนตวัความรู้ หรือเนือหาวิชาสําเร็จรูป และตอ้งเนน้ทีคุณภาพในการแสวงหาความรู้ดว้ย
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ตนเองเป็นประเด็นสําคญั ส่วนหน้าทีครูนนัคือ การทาํทงัการสอนและการวิจยัควบคู่ไปพร้อมๆ  
กนั ทงันีเนืองจากเนือหาวิชาการมีมากมาย และมีความรู้เกิดขึนตลอดเวลา นกัเรียนตอ้งเรียนรู้ทีจะ
แสวงหาความรู้อยา่งต่อเนืองและใฝ่รู้ 

นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2551) ไดส้รุปสาระจากบทความของ Monash University (2005) 
University of Warwick (2005) National Staff Development Councils (2005) วา่การเรียนการสอน
โดยใช้วิจยัเป็นฐานเกิดประโยชน์แก่ผูเ้กียวขอ้งใน 2 ประเด็นคือ 1. ประโยชน์ต่อผูเ้รียน ผูเ้รียนมี
โอกาสไดพ้ฒันาทกัษะทางปัญญา ไดแ้ก่ ทกัษะการอ่าน จากการคน้ควา้ ทกัษะการเขียน ทกัษะการ
พดู ทกัษะการอภิปราย ทกัษะการคิดชนัสูง คิดไตร่ตรอง คิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดใชเ้หตุผลในการ
แกปั้ญหา ทกัษะทางสังคม ทกัษะในการทาํงานร่วมกนั การติดต่อประสานงาน การวางแผนการ
ดาํเนินการวิจยั การประเมินผลการดาํเนินงาน การไดเ้รียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ไดเ้รียนรู้วิธีการวิจยั
หรือวิธีการแสวงหาความรู้และได้เรียนรู้กระบวนการ /ขันตอน/วิธีทีตนเองเกิดการเรียนรู้                 
2. ประโยชน์ต่อผูส้อน ผูส้อนใชเ้วลาเตรียมการสอนนอ้ยลงเพราะไม่ตอ้งเตรียมเนือหาสาระความรู้  
เพียงแต่เตรียมเรืองวิธีการเรียนรู้ ดา้นการรู้จกัและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ผูส้อนมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูเ้รียนมากขึน รู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียนมากขึน มีผลระยะยาวทาํให้ปัญหาพฤติกรรมเบียงเบนในชัน
เรียนลดลง ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนและการพฒันาตนเอง และผูส้อนมีความรู้เพิมมากขึน  

นอกจากนี อาชญัญา รัตนอุบล (2546: 62) ไดอ้ธิบายแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้าร
วจิยัเป็นฐานวา่ ไดป้ระยุกตจ์ากการใชส้ัญญาแห่งการเรียนรู้  (Learning  contract)  ตามแนวคิดของ  
Malcolm Knowles โดยได้เสนอแนวคิดเกียวกับการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง  (Self-Directed  
Learning) ลกัษณะการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเองเป็นคุณลกัษณะของผูที้มีความพร้อมในการเรียนรู้   
ซึงมีองคป์ระกอบสาํคญั 8 ประการ คือ 1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 2. มโนมติของตนเองในดา้น
การเป็นนกัเรียนทีมีประสิทธิภาพ 3. มีความคิดริเริมและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 4. มีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ของตน 5. มีความรักในการเรียน 6.  มีความคิดสร้างสรรค ์7. มองอนาคตในแง่ดี และ 
8. สามารถใชท้กัษะการศึกษาหาความรู้และทกัษะการแกปั้ญหา  

ดังนัน การจัดการเรียนการสอนทีใช้วิจัยเป็นฐานจึงเป็นแนวทางสําคัญทางหนึงที
สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการใชก้ระบวนการวิจยัในการแสวงหาความรู้ โดยใชก้ารวิจยัเป็น
ส่วนหนึงของการเรียนรู้และพฒันาเป็นทกัษะพืนฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผูเ้รียน และจาก
การทบทวนเอกสารทีเกียวขอ้งจะเห็นไดว้า่ การเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน  
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6. รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวจัิยเป็นฐาน  
มาเรียม นิลพนัธ์ุ และคณะ  (2549: 9) กล่าวถึงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนด้วย

วิธีการวิจยั (Research-Based Learning) วา่เป็นรูปแบบทีเนน้กระบวนการเรียนรู้ดว้ยการหาคาํตอบ  
แกปั้ญหา แสวงหาความรู้ และคิดคน้สิงใหม่ โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผูเ้รียนตอ้งมีการ  
ตกผลึกทางความรู้เป็นพืนฐานสาํหรับการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบนี  รูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ดว้ยวธีิการวจิยัมีขนัการเรียนการสอนดงันี 

ขนัท ี1 ตีความปัญหา/การกาํหนดปัญหา : การเรียนรู้ร่วมกนั/การเรียนรู้แบบแกปั้ญหา 
 สาํรวจปัญหา 1.1 ผูเ้รียนร่วมกนัอภิปรายเพือสาํรวจปัญหา 
 จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหา  1.2 ผูเ้รียนร่วมกนัจดัอนัดบัความสาํคญัของปัญหา 
 เลือกปัญหา 1.3 ผูเ้รียนร่วมกนัเลือกปัญหาทีจะศึกษา 
 กาํหนดคาํถามการวจิยั 1.4 ผูเ้รียนร่วมกนักาํหนดคาํถามการวจิยั 

 กาํหนดตวัแปร 1.5 ผูเ้รียนร่วมกนักาํหนดตวัแปร 

ขนัท ี2  วางแผนงาน : การเรียนรู้ร่วมกนั 

 กาํหนดสมมติฐาน 2.1 ผูเ้รียนร่วมกนักาํหนดสมมติฐาน โดยมีผูส้อน
  เป็นผูชี้แนะแนวทาง 

 ออกแบบการวจิยั 2.2 ผูเ้รียนร่วมกนัออกแบบการวิจยั โดยมีผูส้อน
  เป็นผูชี้แนะแนวทาง 

ขนัท ี3  ดาํเนินการตามแผน : การเรียนรู้ร่วมกนั 

 รวบรวม 3.1 ผูเ้รียนช่วยกนัเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 วเิคราะห์ 3.2 ผูเ้รียนช่วยกนัวเิคราะห์ขอ้มูล 
 สรุป 3.3 ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปผล 

 
ขันที 4  การนาํผลวิจยัไปใชแ้กปั้ญหาเพือการพฒันา : การเรียนรู้ร่วมกนั/การเรียนจาก

สถานการณ์จริง 

 ทดลองใช ้ 4.1 ผูเ้รียนร่วมกนันาํผลการวจิยัไปทดลองปฏิบติั 
 พฒันา 4.2 ผูเ้รียนร่วมกนันาํขอ้มูลยอ้นกลบัทีไดม้า 

   พฒันาการทาํงาน 

หมายเหตุ 
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1. รูปแบบเหมาะสมกบัทุกประเภทวิชาทีเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการหาคาํตอบ  
แกปั้ญหา แสวงหาความรู้ และคิดคน้สิงใหม่ 

2. รูปแบบนีสามารถใชก้บัหน่วยการเรียนรู้ใดหน่วยการเรียนรู้หนึง โดยไม่จาํเป็นตอ้งใช้
ตลอดทงัภาคการศึกษา 

3. การเรียนการสอนแนวนีใชเ้วลามากกวา่ 1 คาบ ( 2-5 คาบ ) 
4. การนาํไปใชต้อ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัระดบัชนัและสาขาวชิา 
5. รูปแบบนีอาจจดักระทาํเป็นแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ขึนอยู่กบัจาํนวนผูเ้รียน ใน

กรณีทีจดักระทาํเป็นรายกลุ่ม ผูเ้รียนจะไดฝึ้กทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนั  

7. แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวจัิย  
แนวทางการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจยั ประกอบด้วย  ผลการวิจยั 

และกระบวนการวจิยั กล่าวคือ กระบวนการวิจยั เป็นวิธีเพือให้ไดม้าซึงผลการวิจยั และผลการวิจยั 
ก็คือ ผลทีได้มาจากการดําเนินการ ดังนันแนวทางการใช้การวิจัยในการเรียนการสอน จึง
ประกอบดว้ย การใชผ้ลการวจิยั และการใชก้ระบวนการวจิยัในการเรียนการสอน ดงันี  

แนวทางท ี1 ครูใชผ้ลการวจิยัในการเรียนการสอน 
แนวทางท ี2 ผูเ้รียนใชผ้ลการวจิยัในการเรียนรู้ 

แนวทางท ี3 ครูใชก้ระบวนการวจิยัในการเรียนการสอน 

แนวทางท ี4 ผูเ้รียนใชก้ระบวนการวจิยัในการเรียนรู้ 

ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ผลทีได้รับจากการจดัการเรียนการสอนตามแนว
ทางการใชก้ารวจิยัในการเรียนการสอน ซึงประกอบดว้ย บทบาทครู บทบาทผูเ้รียน และผลทีไดรั้บ
ในแต่ละแนวทางของการใชก้ารวจิยัในการเรียนการสอน มีรายละเอียดในตารางที 4 
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ตารางที 4 แนวทางการใชก้ารวจิยัในการเรียนการสอน โดยเนน้กระบวนการวจิยั 4  แนวทาง 

แนวทางการใช้การ
วจิยั 

ในการเรียนการสอน 

บทบาทครู บทบาทผู้เรียน ผลทไีด้รับ 

แนวทางที 1 ครูใช้
ผลการวจิยัในการเรียน
การสอน 

ครูใชผ้ลการวจิยั
ประกอบการเรียน   
การสอนเนือหาสาระ
ต่างๆ ช่วยใหผู้เ้รียน
ขยายขอบเขตของ
ความรู้ไดค้วามรู้ที
ทนัสมยัและคุน้เคยกบั
แนวคิดการวจิยั 

     

1. ครูสืบคน้แหล่งขอ้มูลที
เกียวขอ้งกบัสาระทีสอน 

2. ครูศึกษางานวจิยั/ขอ้มูล
ข่างสาร/องคค์วามรู้ที
เกียวขอ้งกบัเนือหาสาระ 

3. ครูเลือกผลงานวจิยัที
เกียวขอ้งกบัสาระทีสอนและ
วยัของผูเ้รียน 

4. ครูนาํผลการวจิยัมาใช ้

5. ครูและผูเ้รียนร่วมกนั
อภิปรายเกียวกบัผลการวจิยั/
กระบวนการวจิยั/ความสาํคญั
ของการวจิยั 

6. ครูวดัและประเมินผล
การเรียนรู้เกียวกบั
ผลการวจิยั/กระบวนการวจิยั
ควบคู่กบัการเรียนรู้สาระ
ปกติ 

1. เรียนรู้เนือหาสาระ
โดยมีผลการวจิยัประกอบ
ทาํใหผู้เ้รียนคุน้เคยกบัเรือง
ของการวจิยั การแสวงหา
ความรู้ การใชเ้หตุผล ฯลฯ 

2. อภิปรายประเด็น         
ต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบั
ผลการวจิยั/
กระบวนการวจิยั/
ความสาํคญัของการวจิยั 

 

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วธีิการ
นาํผลการวจิยัมาต่อเติม
ความรู้ของตนเองจากที
ครูผูส้อนเลือกมา
ประกอบการเรียนการ
สอน 
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ตารางที 4 แนวทางการใชก้ารวจิยัในการเรียนการสอน โดยเนน้กระบวนการวจิยั 4  แนวทาง (ต่อ) 
แนวทางท ี2   

ผู้เรียนใช้ผลการวจิยัใน
การเรียนรู้ 

การใหผู้เ้รียนสืบคน้
และศึกษางานวจิยัที
เกียวขอ้งกบัสาระที
เรียนดว้ยตนเอง 

1. ครูสืบคน้แหล่งขอ้มูล
และศึกษางานวจิยัทีเกียวขอ้ง
กบัสาระทีสอน 

2. ครูกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด
ความสนใจใฝ่รู้ เกิดขอ้สงสยั
อยากรู้ อยากแสวงหาคาํตอบ
ของขอ้สงสยั 

3. ครูใหค้าํแนะนาํ
เกียวกบัแหล่งขอ้มูล และ
งานวจิยัทีผูเ้รียนจะตอ้ง
สืบคน้เพือการศึกษาหา
ความรู้ รวมทงัคดัเลือก 

งานวจิยัทีเหมาะสมกบัวยั
ของผูเ้รียน 

4. ครูอาจจาํเป็นตอ้งสรุป
งานวจิยัใหเ้หมาะสมกบั
ระดบัของผูเ้รียน 

5. ครูแนะนาํวธีิการอ่าน/
ศึกษา/วเิคราะห์รายงานวจิยั
ตามความเหมาะสมกบัระดบั
ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบต่างๆ ของ
งานวจิยั วตัถุประสงค ์
วธีิดาํเนินการวจิยั ขอบเขต  
ขอ้จาํกดั ผลการวจิยั อภิปราย
ผลการวจิยั การอา้งอิง ฯลฯ 

6. ครูเชือมโยงสาระของ
งานวจิยักบัสาระของการ
เรียนการสอน 

7. ครูและผูเ้รียนร่วมกนั
อภิปรายเกียวกบัผลการวจิยั/
กระบวนการวจิยั/ความสาํคญั
ของการวจิยั 

1. แสวงหา สืบคน้ขอ้มูล
เกียวกบัการวจิยัทีเกียวขอ้ง
กบัสาระทีเรียนรู้ตามความ
สนใจของตน 

2. ศึกษารายงานวจิยั   
ต่างๆ โดยฝึกทกัษะการ
เรียนรู้ทีจาํเป็น เช่นทกัษะ
การอ่านงานวจิยั การสรุป
ผลการวจิยั การนาํเสนอ
ผลการวจิยั การอภิปราย
ผลการวจิยั 

3. นาํเสนอสาระของ
งานวจิยัอยา่งเชือมโยงกบั
สาระทีกาํลงัเรียนรู้ 

4. อภิปรายประเด็นต่างๆ 
ทีเกียวขอ้งกบัผลการวจิยั/
กระบวนการวจิยั/
ความสาํคญัของการวจิยั 

5. ประเมินตนเอง
เกียวกบัทกัษะการอ่าน
รายงานวจิยั และการเรียนรู้
เกียวกบัผลการวจิยั/
กระบวนการวจิยั 

ผูเ้รียนรู้จกัศึกษา 
คน้หา และคดัสรร
ผลงานวจิยัทีเกียวกบัสิง
ทีตนกาํลงัศึกษาหา
ความรู้ เป็นการขยายผล
ของความรู้ในขอบเขตที
กวา้งและลึกทาํให้
ผูเ้รียนรู้กวา้งและรู้ลึก
มากยงิขึน 
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ตารางที 4 แนวทางการใชก้ารวจิยัในการเรียนการสอน โดยเนน้กระบวนการวจิยั 4  แนวทาง (ต่อ) 
แนวทางการใช้การ

วจิยั 

ในการเรียนการสอน 

บทบาทครู บทบาทผู้เรียน ผลทไีด้รับ 

 8. ครูวดัและประเมินผล
ทกัษะการอ่านรายงานวจิยั 
และการเรียนรู้เกียวกบั
ผลการวจิยั/กระบวนการวจิยั 
ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้สาระ
ตามปกติ 

  

แนวทางท ี3 ครูใช้
กระบวนการวจิยัใน
การเรียนการสอน 

ครูใชก้ระบวนการวจิยั
อาจจะเป็นบางขนัตอน
ในการจดัการเรียนการ
สอนโดยพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของ
สาระการเรียน        
การสอนและวยัของ
ผูเ้รียน 

 

1. ครูพิจารณา
วตัถุประสงคแ์ละสาระทีจะ
ใหแ้ก่ผูเ้รียนและวเิคราะห์วา่
สามารถใชข้นัตอนการวจิยั
ขนัตอนใดไดบ้า้งใน การ
สอน ซึงอาจจะใช้
กระบวนการวจิยับางขนัตอน
หรือครบทุกขนัตอน 

2. ครูออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการวจิยั/ขนัตอน
การวจิยัทีกาํหนด เพือการ
เรียนรู้สาระทีตอ้งการตาม
แผน 

3. ครูดาํเนินกิจกรรมโดย
ใชก้ระบวนการวจิยั/ขนัตอน
การวจิยัทีกาํหนดในการสอน 

4. ครูฝึกทกัษะทีจาํเป็นต่อ
การดาํเนินการตาม
กระบวนการวจิยัใหแ้ก่ผูเ้รียน 
(ทกัษะการระบุปัญหา ใหค้าํ
นิยาม ตงัสมมติฐาน คดัเลือก
ตวัแปร การสุ่มตวัอยา่ง
ประชากร การสร้างเครืองมือ    

1. เรียนรู้ตามขนัตอนของ
กระบวนการวจิยัทีครู
กาํหนด 

2. ฝึกทกัษะ
กระบวนการวจิยัทีจาํเป็น
ต่อการดาํเนินการตาม
ขนัตอนการวจิยัทีครู
กาํหนด 

3. อภิปรายประเด็น
เกียวกบักระบวนการวจิยัที
ตนเองมีประสบการณ์และ
ผลการวจิยัทีเกิดขึน 

4. ประเมินตนเองในดา้น
ทกัษะกระบวนการวจิยั
และผลการวจิยัทีไดรั้บ 

ผูเ้รียนเขา้ใจวธีิการ
ทาํงานวจิยัตามขนัตอน
ทีครูผูส้อนกาํหนดให ้
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ตารางที 4 แนวทางการใชก้ารวจิยัในการเรียนการสอน โดยเนน้กระบวนการวจิยั 4  แนวทาง (ต่อ) 
แนวทางการใช้การ

วจิยั 

ในการเรียนการสอน 

บทบาทครู บทบาทผู้เรียน ผลทไีด้รับ 

 การพิสูจน์ทดสอบ การ
รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์  
สงัเคราะห์ และสรุป
ผลการวจิยั การอภิปรายผล 
และการใหข้อ้เสนอแนะ) 

5. ครูสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ ทกัษะ
กระบวนการวจิยัของผูเ้รียน 
และพิจารณาวา่ควรจะเสริม
ทกัษะดา้นใดใหก้บัผูเ้รียน 

6. ครูและผูเ้รียนร่วมกนั
อภิปรายเกียวกบั
กระบวนการวจิยั และ
ผลการวจิยัทีเกิดขึน 

7. ครูวดัและประเมินผล
ทกัษะกระบวนการวจิยัควบคู่
ไปกบัผลการเรียนรู้สาระ
ตามปกติ 

  

แนวทางท ี4   ผู้เรียน
ใช้กระบวนการวจิยัใน
การเรียนรู้ 

 ครูใหผู้เ้รียนทาํวจิยั
โดยใช้
กระบวนการวจิยั (ครบ
ทุกขนัตอน)ในการทาํ
วจิยัเพือแสวงหา
คาํตอบ หรือความรู้
ใหม่ตามความสนใจ
ของตน 

 

1. ครูพจิารณาและ
วเิคราะห์วตัถปุระสงคแ์ละ
สาระการเรียนรู้วา่มีส่วนใดที
เอือใหผู้เ้รียนสามารถทาํวจิยั
ได ้

2. ครูออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทีเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนทาํวจิยัได ้

3. ครูกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิด
ความสนใจใฝ่รู้ 

4. ครูฝึกทกัษะ
กระบวนการวจิยัใหแ้ก่ผูเ้รียน  

1. คิดประเด็นวจิยัทีตน
สนใจ 

2. ฝึกทกัษะ
กระบวนการวจิยัทีจาํเป็น
ต่อการดาํเนินการ เช่น   
การระบุปัญหาวิจยั 

วตัถุประสงค ์  
การตงัสมมติฐาน  
การออกแบบการวจิยั   
การเก็บรวบรวมและการ 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

การสรุปและอภิปรายผล 

ผูเ้รียนมีทกัษะการวจิยั
ตามกระบวนการ              
ทีถกูตอ้งครบทุก
ขนัตอน ทาํใหไ้ด ้        
องคค์วามรู้ใหม่ทีเชือถือ
ได ้โดยสิงทีผูเ้รียน
ไดรั้บการพฒันาตาม
แนวทางทีผูเ้รียนใช้
กระบวนการวจิยัในการ
เรียนรู้  มีดงันี 

1. ผูเ้รียนไดห้วัขอ้หรือ
ประเด็นปัญหาการวจิยั 
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ตารางที 4 แนวทางการใชก้ารวจิยัในการเรียนการสอน โดยเนน้กระบวนการวจิยั 4  แนวทาง (ต่อ) 
แนวทางการใช้การ

วจิยั 

ในการเรียนการสอน 

บทบาทครู บทบาทผู้เรียน ผลทไีด้รับ 

 (ทกัษะการระบุปัญหา ให้
คาํนิยาม ตงัสมมติฐาน 
คดัเลือกตวัแปร การสุ่ม
ตวัอยา่งประชากร การสร้าง
เครืองมือ  การพิสูจน์ทดสอบ 
การรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์  
สงัเคราะห์ และสรุป
ผลการวจิยั การอภิปรายผล 
และการใหข้อ้เสนอแนะ)   

5. ครูใหผู้เ้รียนทาํวจิยั 

6. ครูสงัเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้ และทกัษะ
กระบวนการวจิยัของผูเ้รียน 

7. ครูและผูเ้รียนร่วมกนั
อภิปรายเกียวกบั
กระบวนการวจิยั และ
ผลการวจิยัทีเกิดขึน 

8. ครูวดัและประเมินผล
ทกัษะกระบวนการวจิยัควบคู่
ไปกบัผลการเรียนรู้สาระ
ตามปกติ 

3. ปฏิบติัการวจิยัตาม
กระบวนการวจิยัที
เหมาะสม 

4. บนัทึกความคิดและ
ประสบการณ์ รวมทงั
ขอ้สงัเกตต่าง ๆ ทีตน
ประสบจากการดาํเนินงาน 

5. อภิปรายประเด็น
เกียวกบักระบวนการวจิยั 
และผลการวจิยัทีเกิดขึน 

6. ประเมินตนเองในดา้น
ทกัษะกระบวนการวจิยั 

2. ผูเ้รียนเขียน
สมมติฐานทีชดัเจนและ
ทดสอบได ้

3. ผูเ้รียนมี
กระบวนการดาํเนินการ
วจิยัเพือทดสอบ
สมมติฐานทีถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

4. ผูเ้รียนมีผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลจากการ
ลงภาคสนามเก็บขอ้มูล
จริง 

5. ผูเ้รียนสามารถเขียน
รายงานการวจิยัฉบบั
สมบูรณ์ได ้

8. กลวธีิในการเชือมโยงการเรียนการสอนกบัการวจัิย  
8.1 บริบทและประเด็นสําคัญ 

การวิจยัและงานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ความเทียงตรงและการเผยแพร่องค์ความรู้เป็น
พืนฐานสําหรับมหาวิทยาลยัทีเน้นการวิจยั จุดประสงคข์องการเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐานก็คือ
ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลยัจะดาํเนินการช่วยเหลือนักศึกษาโดยการเชือมโยงองค์ความรู้และ    
การปฏิบติัเขา้กบัการวจิยัและการเรียนรู้ของนกัศึกษาเอง 
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ประโยชน์ทีผูเ้รียนจะไดรั้บไดแ้ก่: 

1. เห็นคุณค่าของการฝึกฝนตนเอง การลงมือปฏิบติัและจริยธรรม 

2. มนัใจเนือหาหลกัสูตรรวมถึงผลการวจิยัทีทนัสมยั 

3. เขา้ใจวา่สิงทีเลือกศึกษานนัส่งผลดีอยา่งไรต่อสังคม 

4. ทกัษะในการศึกษาและประเมินงานวิจยัทีเอือประโยชน์ในแก่ผูเ้รียนทงัการใช้ชีวิต
และการทาํงาน 

5. ให้โอกาสและส่งเสริมวิธีการเรียนการสอน และการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
เรียนรู้โดยการตงัคาํถามและการทดลองทีส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

การเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน เป็นแนวคิดทีมีความหลากหลายในแง่ของกลยุทธ์การ
เรียนการสอนทีเกียวขอ้งกบัการวิจยัและการสอน การเรียนรู้โดยใช้การวิจยัเป็นฐานทีดีนันอาจ
ประกอบดว้ย  

1. ผลการวจิยัทีใหข้อ้มูลแก่หลกัสูตร 

2. วธีิตามกระบวนการวจิยัในการเรียนสอนและการเรียนรู้ 

3. การเรียนรู้การใชเ้ครืองมือในการวจิยั 

4. การพฒันาบริบทการวจิยัแบบองคร์วม  
กลยทุธ์เหล่านีจะเป็นแนวทางในการนาํการเรียนรู้โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐานมาประกอบเขา้

กับหลักสูตรการสอน ซึงอาจมีความซําซ้อนในเรืองของประเภทและข้อเสนอแนะเรืองความ
เหมาะสมในวิธีการฝึกฝนของแต่ละบริบทการเรียนรู้อยู่บ้าง  แต่ก็มีตัวเลือกทีจะทําให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดหากกาํหนดใหเ้หมาะสมกบับริบทการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

8.2 กลวธีิทปีระสบความสําเร็จในการเชือมโยงการสอนกบัการวจัิย 

1. นาํการวจิยัส่วนบุคคลมาใชใ้นการออกแบบหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

1.1 นาํงานวจิยัปัจจุบนัมาใชเ้ป็นจุดเนน้ตลอดหลกัสูตร 

1.2 ยกตวัอย่างประสบการณ์จริงในการแกไ้ขปัญหาในงานวิจยัของผูส้อน
เพือช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงแนวคิดและทฤษฎีอยา่งชดัเจน 

1.3 ทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงคุณค่าของการฝึกตนการลงมือปฏิบติัและจริยธรรม
ในการทาํงานวจิยัโดยเปิดโอกาสใหมี้การอภิปรายถึงงานวจิยัทีกาํลงัดาํเนินอยูข่องแต่ละคน 

2. ใชง้านวจิยัล่าสุดในสาขาเป็นบริบททางประวติัศาสตร์ในการสอนในชนัเรียน 

2.1 อภิปรายถึงผลของงานวิจยัในปัจจุบนัโดยรวมทงัจุดดอ้ยของทฤษฎีใน
อดีตและจุดเนน้ในปัจจุบนั 



 

88 

2.2 แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติขององค์ความรู้ทีมีการเปลียนแปลง มีพลวตั
และธรรมชาติของพฒันาการ พร้อมดว้ยมุมมองทางประวติัศาสตร์ทีแสดงให้เห็นว่านโยบายและ
การปฏิบติัในปัจจุบนันนัพฒันาขึนมาไดอ้ยา่งไร 

3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกียวขอ้งกบัประเด็นการวิจยัร่วมสมยั ให้
ผู ้เ รียนศึกษางานปัญหาวิจัยสมัยใหม่หรือแนะนําวิธีแก้ปัญหาทีเกิดขึนจริงในปัจจุบันตาม             
พนืฐานความรู้ของตนเอง  โดยกิจกรรมอาจมีดงันี  

3.1 ตรวจสอบรายงานทีให้ข้อมูลเกียวกับคาํถามวิจยัในปัจจุบนัทีอยู่ใน
ระบบโดยเปรียบเทียบรายงานจากสือของการศึกษาทีเป็นทางการ 

3.2 วิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัยและการโต้แย ้งทีนําเสนอในบทความจาก
วารสารทีนาํเสนอผลงานวจิยัล่าสุด 

3.3 จดัการวเิคราะห์วรรณกรรมในระดบัเล็กทีนาํไปสู่ขอ้สรุปเกียวกบัระดบั
องคค์วามรู้ในปัจจุบนัและคาํถามต่อเนืองอืนๆ ทีจะตอ้งพิจารณา 

4. สอนระเบียบวธีิการวจิยั เทคนิคและทกัษะต่างๆ ทีปรากฏอยูใ่นหลกัสูตร 

4.1 พฒันาความเขา้ใจในระเบียบวธีิวจิยัของผูเ้รียนในระหวา่งการเรียนใน 

หอ้งปฏิบติัการ 

4.2 ออกแบบหลักสูตรเกียวกับระเบียบวิธีการวิจยัทีให้โอกาสในการใช้
ทกัษะการวจิยัเพือทาํการวจิยัปัญหาทีแทจ้ริง 

4.3 ออกแบบการประเมินผลรายวิชาทีให้นักศึกษามีโอกาสทีจะเรียนรู้
วธีิการและทกัษะหลากหลายทีเกียวขอ้งกบัประเด็นในการวจิยัร่วมสมยัทีสาํคญั 

5. จดักิจกรรมในเชิงวจิยัขนาดเล็กใหบ้รรจุอยูใ่นการเรียนการสอน 

ผูเ้รียนในทุกระดบัชนัสามารถไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมในเชิงวิจยัขนาด
ยอ่มทีทางกลุ่มไดจ้ดัขึน ซึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมในการวจิยัภายในทีมวิจยัมากกวา่การมุ่งทาํ
การวจิยัแบบส่วนบุคคล 

5.1 ให้ผูเ้รียนทาํการวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจยัจากโครงการทีอิงโลกแห่ง
ความเป็นจริงทีมีอยู ่

5.2 ตงัคาํถามการวิจยัให้แก่ผูเ้รียนเพือให้ไดท้บทวนวรรณกรรมขนาดเล็ก 
ตดัสินใจเกียวกบัวธีิการรวบรวมขอ้มูล เขียนถึงผลลพัธ์ทีเกิดขึนและนาํไปสู่ขอ้สรุป 

5.3 จดัหลกัสูตรเขม้ ทีเน้นโครงการหลกัทีใช้ทกัษะการวิจยัและความรู้ที
ไดรั้บมาในภาคการเรียนก่อนหนา้ 

6. ใหผู้เ้รียนมีส่วนเกียวขอ้งกบัโครงการวจิยัของภาควชิา 
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6.1 ใหผู้เ้รียนดาํเนินโครงการของตนเองทีอยูภ่ายในโครงการขนาดใหญ่  

6.2 มอบหมายให้ผูเ้รียนทาํหน้าทีเป็นผูช่้วยนกัวิจยัให้กบัผูเ้รียนระดบัสูง
กวา่หรืออาจารย ์

6.3 จดัใหเ้ยยีมชมชมศูนยก์ารวจิยัของมหาวทิยาลยั 

7. สนบัสนุนใหผู้เ้รียนรู้สึกมีส่วนร่วมในวฒันธรรมการวจิยัของแผนการ 
7.1 แจง้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใหท้ราบถึงประโยชน์ของงานวิจยัและจุด

แขง็ของทีมงานในแผนกทีพวกเขากาํลงัศึกษาอยู ่
7.2 อา้งอิงถึงผลประโยชน์และความสาํเร็จ รวมทงั – หากเป็นไปได ้– จดัให้

มีการเสวนากบันกัศึกษาเกียวกบัการทาํงานของพวกเขา 
7.3 กระตุ้นให้ผู ้เ รียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้เข้าร่วม         

การสัมมนางานวิจยัโดยเขา้เยียมนักวิชาการ ส่งเอกสารในทีประชุมและเป็นเจา้ภาพการประชุม
นกัศึกษา 

8. สอดแทรกคุณค่าของนกัวิจยัในการสอน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเขา้ใจถึงคุณค่าใน
การวิจยั เช่น ความไม่มีอคติ เคารพหลกัฐาน และความคิดเห็นของผูอื้น อดทนต่อความไม่ชดัเจน 
และการวเิคราะห์อยา่งเขม้งวด โดย 

8.1 สร้างแบบอยา่งของคุณสมบติัผูว้จิยัในการปฏิสัมพนัธ์ในชนัเรียน 

8.2 พูดคุยถึงกระบวนการทีนกัวิจยัตอ้งทาํก่อนตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานและ
จาํนวนวรรณกรรมเกียวขอ้งทีตอ้งทบทวน 

8.3 ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ทีช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาคุณสมบติันกัวิจยั 
เช่น อ่านงานวจิยัทีมีความคิดเห็นขดัแยง้แลว้ใหว้เิคราะห์ถึงความเทียงและหาขอ้สรุป 

 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 

1. ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

คาํวา่ รูปแบบ หรือ “แบบจาํลอง” เป็นคาํทีมาจากภาษาองักฤษวา่ “Model” มีความหมาย
วา่เป็นภาพสะทอ้นความคิดสติปัญญาทีช่วยให้เขา้ใจบางสิงทีไม่สามารถมองเห็นไดห้รือไม่ไดรั้บ
ประสบการณ์นนัๆ โดยตรง (Dorin, H., Demmin, P.E., Gabel, D. ,1990) คาํวา่ รูปแบบการเรียน
การสอน มีความหมายต่างๆ ดงันี 
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เซเลอร์และคณะ (Saylor and Others ,1981 : 271) อธิบายวา่ รูปแบบการเรียนการสอน 

หมายถึง แบบหรือแผนของการสอน รูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึงจะมีจุดเนน้ทีเฉพาะเจาะจง
อยา่งใดอยา่งหนึง รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบจึงอาจมีจุดหมาย ทีแตกต่างกนั  

จอยส์และเวล (Joyce and Weil,1980 : 2) ให้ความหมายไวว้า่ รูปแบบการเรียนการสอน  
หมายถึง แผนหรือแบบซึงสามารถใชเ้พือการสอนในห้องเรียนหรือสอนพิเศษเป็นกลุ่มยอ่ย หรือเพือจดั
สือการสอนซึงรวมถึง หนงัสือ ภาพยนตร์ เทปบนัทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และหลกัสูตร
รายวิชา รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบจะเป็นแนวในการออกแบบการสอนทีช่วยให้
ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงคต์ามทีแบบจาํลองนนัๆ กาํหนด  

อารี สัญหฉวี (2540 : 1) กล่าววา่ รูปแบบการเรียนการสอน เป็นโครงสร้างทีใชเ้ป็นแนว
ในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอน และจดัสิงแวดลอ้มทีเอือต่อการเรียนการสอน 

ทิศนา แขมมณี (2545:219) อธิบายความหมายไวว้า่ รูปแบบการเรียนการสอน  หมายถึง 
สภาพหรือลกัษณะของการเรียนการสอนทีครอบคลุมองค์ประกอบสําคญัซึงไดรั้บการจดัไวอ้ย่าง
เป็นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชือต่างๆ โดยประกอบด้วย
กระบวนการหรือขนัตอนสําคญัในการเรียนการสอน รวมทงัวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ที
สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนันเป็นไปตามทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดทียึดถือ ซึง
ไดรั้บการพิสูจน์ทดสอบ หรือยอมรับวา่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเ้ป็นแบบแผนใน การเรียนการ
สอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ฉพาะของแบบจาํลองนนัๆ 

จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบว่านกัการศึกษาไทยใชค้าํวา่ รูปแบบการเรียนการสอน หรือ
แบบจาํลองการสอน หรือแบบจาํลองการจดัการเรียนการสอน จากการวิเคราะห์เนือหา ขอ้ความที
อธิบายความหมายสรุปไดว้า่ คาํเหล่านีไม่มีความหมายแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ในทีนีจึงจะใชค้าํวา่  
“รูปแบบการเรียนการสอน” ซึงในภาษาองักฤษ หมายถึง Model of Teaching หรือ Teaching  

Model หรือ Instructional Model จากการอธิบายความหมายของคาํดงักล่าวนี สรุปความหมายและ
ลกัษณะเฉพาะของรูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีจดัทาํขึน
อย่าง เป็นระบบ  ประกอบด้วยการจัดองค์ประกอบเ กี ยวกบัการสอนอย ่างม ีจ ุดหมาย ที
เฉพาะเจาะจง มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนบรรลุผลสาํเร็จในการเรียนรู้ 

1.1 หลักการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

จากความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน ทีมุ่งกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ มีการจดัองค์ประกอบเกียวกบัการสอนทีมีจุดหมายมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธิในการเรียนรู้ทีพึงประสงค์ จอยซ์และเวลล์(Joyce and Weil, 1996 : 45-67) ไดใ้ห้
หลกัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ดงันี 
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1. รูปแบบการเรียนการสอนตอ้งมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ 

2. รูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึนก่อนนาํไปใช้ จะตอ้งมีการวิจยัเพือ
ทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบคุณภาพเมือนาํไปใช้ในสถานการณ์จริง และนาํขอ้คน้พบจากการ
วิจยัมาแกไ้ขปรับปรุง จอยซ์และเวลล์ให้แนวคิดว่ารูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึนตอ้ง
งานวิจยัรองรับทีเป็นหลกัประกนัว่ามีคุณภาพและนาํไปใช้ไดส้ะดวกและไดผ้ลดี 

3. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน อาจออกแบบให้ใช้ไดอ้ย่างกวา้งขวาง  
หรือเพือวตัถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึงก็ได ้

4.  การพฒันารูปแบบการ เรียนการสอน  จะพ ิจารณาเล ือกรูปแบบจาก
จุดมุ่งหมายหลกั กล่าวคือ ผูใ้ช้รูปแบบการเรียนการสอนตรงตามจุดมุ่งหมายหลกัก็จะทาํให้
เกิดผลสูงสุด ในกรณีทีนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อืนๆ ผลสาํเร็จ
อาจลดน้อยลงไป 

2. ขันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอย่างมีขนัตอนตามที ซีลส์ และกลาสโกว ์(Seels 

and Glasgow, 1990 : 50-52) เสนอไว ้ดงันี 

1. การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) ใช้เทคนิคการประเมินความตอ้งการ
จาํเป็นเพือระบุสิงทีเป็นปัญหา และระบุให้ไดว้่าเป็นปัญหาการเรียนการสอนหรือไม่ 

2. การวิเคราะห์การเรียนการสอนและภาระงาน  (Task and Instructional Analysis)  

รวบรวมสารสนเทศมาตรฐานการปฏิบติัและทกัษะต่างๆ เพือวิเคราะห์และตดัสินใจเกียวกบัสิง
ทีผูเ้รียนมีก่อนทีจะเรียน และพืนฐานทีตอ้งเรียนมาก่อน 

3. ระบุจุดประสงค์และแบบทดสอบ (Objectives and Tests) เขียนจุดประสงค์การวดั
ทีชดัเจนและแบบทดสอบอิงเกณฑ์ทีวดัจุดประสงค์นนัๆ  

4. กลวิธีการสอน (Instructional Strategy) ตดัสินใจเกียวกบักลวิธีการเรียนการสอน
หรือองค์ประกอบของการเรียนการสอน อาจเป็นการนาํเสนอหรือเงือนไขการปฏิบติั 

5. ตดัสินใจเกียวกบัสือการเรียนการสอน (Media Decisions) เลือกสือและวิธีการ
เรียนการสอนทีช่วยให้ผูเ้รียนประสบความสาํเร็จในการเรียนรู้ 

6. พฒันาวสัดุอุปกรณ์ (Materials Development) วางแผนให้เกิดประสิทธิผลดว้ยการ
พฒันาโปรแกรมหรือวสัดุอุปกรณ์ หรือกาํกบัติดตามการใช้วสัดุอุปกรณ์เพือให้มนัใจในผลที
เกิดขึน 
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7. การประเมินความกา้วหน้าระหว่างเรียน (Formative Evaluation) วางกลวิธีในการ
ประเมินผลระหวา่งจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพือปรับปรุงการเรียนการสอน เก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพือสะทอ้นการบรรลุจุดประสงค ์ทบทวน ประเมินความเป็นไปได ้และประเมินซาํ 

8. การนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริงและการปรับปรุง (Implementration Maintenance) 

9. การประเมินสรุป (Summative Evaluation) การเก็บรวบรวมสารสนเทศประกอบ        
การตดัสินใจเกียวกบั ผา่น/ไม่ผาน ได/้ตก เมือเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินทีกาํหนดไว ้

10. การเผยแพร่ขยายผลนาํไปใช้ ( Dissemination Diffusion) การนาํรูปแบบการเรียน
การสอนทีผ่านการพิสูจน์ความมีคุณภาพแลว้ไปใช้กบักลุ่มอืนๆ 

อีกแนวคิดหนึงในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนอาศยัวิธีการเชิงระบบ (System 

Approach) ทีช่วยให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิผล (Effectiveness) และมีความเหมาะสม
อยา่งยงิ (Appropriateness) (Malachowski 2004) ประกอบดว้ยขนัตอนต่างๆ ดงันี  

1. ขนัตอนวเิคราะห์ (Analyze Phase) เป็นการวิเคราะห์และประเมินความตอ้งการจาํเป็น
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้  การรวบรวมภาระงานที
เกียวขอ้งในการจดัการเรียนรู้ สร้างเครืองวดัคุณภาพระดบัการปฏิบติัในการจดัการเรียนรู้   เลือก
วธีิการในการจดัการเรียนรู้ ประมาณการงบประมาณทีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

2. ขนัตอนออกแบบ (Design Phase) ออกแบบการเรียนการสอนและการนาํเสนอ 
(Design instruction and presentations) ประกอบด้วย ออกแบบวิธีการหรือ รูปแบบทีให้บรรลุ
เป้าหมาย เพือจดัการเรียนรู้อย่างไรจึงบรรลุเป้าหมาย พฒันาจุดประสงค์การเรียนรู้สําหรับแต่ละ
ภาระงาน ซึงตอ้งครอบคลุมทังผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัและคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ เขียน
คาํอธิบายและระบุขนัตอนการปฏิบติัของแต่ละภาระงานให้ชัดเจน  พฒันาเครืองมือวดัปฏิบติั 

(Performance tests) ทีครอบคลุมความรอบรู้ภาระงานในการจดัการเรียนรู้ ระบุพฤติกรรมทีเป็น
พืนฐานทีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งมีก่อนทีจะได้รับการจดัการเรียนรู้ จดัลาํดับและโครงสร้างของ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เช่น ภาระงานทีง่ายจดัไวเ้ป็นลาํดบัแรก 

3. ขนัตอนพฒันา (Develop Phase) พฒันาเครืองมือทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

(Develop materials) ประกอบดว้ย จดัทาํรายการกิจกรรมหรือพฤติกรรมการปฏิบติัทีจะช่วยให้ผูเ้รียน 
เรียนรู้ภาระงาน เลือกวิธีการจดัการเรียนรู้ หรือสือในการเรียนรู้ ตรวจสอบวสัดุทีใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ทีมีอยู่ (ไม่จาํเป็นตอ้งผลิตใหม่) พฒันาสิงอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้  อาทิ  
แผนการจดัการเรียนรู้ คู่มือผูจ้ดัการเรียนรู้ และนวตักรรมเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้  รวมถึง
ตวัอย่างชินงาน และแฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี) นาํสิงอาํนวยความสะดวกใน การจดัการเรียนเรียนรู้
สังเคราะห์เขา้กบัโปรแกรมการศึกษาตามหลกัสูตร นาํสิงอาํนวยการความสะดวกในการจดัการ
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เ รียนรู้ทีพฒันาขึนเสนอต่อฝ่ายบริหารเพือตรวจสอบและยืนยนัถึงความสอดคล ้องกบั
จุดประสงค์ของรายวชิา (Objective) และเป้าหมายของหลกัสูตร (Goals) 

4. ขนัตอนนาํไปใช ้ (Implement Phase) นาํสาระและกิจกรรมไปใช ้ประกอบด้วย การ
วางแผนในการบริหารจดัการในการนาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ และดาํเนินการจดัการ
เรียนรู้ตามขนัตอนต่างๆ ทีกาํหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้ 

5. ขนัตอนประเมิน (Evaluate Phase) ประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนและประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียนการสอนประกอบดว้ย ตรวจสอบทบทวนและประเมินภายในกระบวนการการ
ออกแบบจดัการเรียนรู้วา่แต่ละขนัตอน ประสบความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใดและมีสิงใดทีสนบัสนุน  
หรือเป็นอุปสรรคบา้ง ประเมินผลในลกัษณะภายนอก อาทิ การสังเกตวา่ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จาก
ภาระงานต่างๆ และผูเ้รียนสามารถปฏิบติัชินงานได ้พฒันาระบบการจดัการเรียนรู้ให้ไดผ้ลดียิงๆ  
ขึน 

สรุปในการวจิยันีผูว้จิยันาํแนวคิดการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ทีอาศยัวิธีการเชิง
ระบบ และกระบวนการวจิยัและพฒันา ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในครังนี  

3. กระบวนการเรียนรู้ ด้วยแบบจําลอง  John Biggs’ 3-P model 
บิกส์ (Biggs, 1999 :87-89) ไดเ้สนอแนวคิดแบบจาํลอง 3P ประกอบดว้ย Presage-

Process-Product  แบบจาํลอง 3P ของบิกส์เสนอวา่ ตวัแปรก่อนเรียน (presage) ตวัแปรในระหวา่ง
การเรียน (process) และตวัแปรผลลพัธ์ (product) ของการเรียน มีส่วนเกียวขอ้งกบัผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนกัเรียน ทงันี ตวัแปรก่อนเรียนเกียวขอ้งกบัตวันกัเรียนเอง และส่วนทีเกียวขอ้งกบั
สถานศึกษาและผูส้อน 

ตัวแปรก่อนเรียน ทีเกียวขอ้งกบัตวันกัเรียนเอง ไดแ้ก่ ความรู้เดิม ความสามารถ สไตล์ใน
การเรียนทีถนดั ค่านิยม และความคาดหวงั นกัเรียนทีมีประสบการณ์ทางการเรียนรู้มาดีก็จะทาํให้
ได้ผลลัพธ์ทีดี ในทางตรงกนัข้าม ถ้านักเรียนไม่คุ ้นเคยกับสถานการณ์หรือเครืองมือทีใช้ใน        
การเรียนการสอน ก็อาจเกิดความไม่สันทดัได ้ตอ้งพิจารณาดว้ยวา่ นกัเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกนั 
บางคนอาจเรียนเร็ว บางคนเรียนรู้ไดช้า้กวา่ ผูส้อนควรคาํนึงถึงสไตล์การสอน เพราะนกัเรียนแต่ละ
คนชอบไม่เหมือนกนั เวลาทาํแผนการสอน จึงตอ้งรวมเอาหลายๆ วิธีมาใช้ การเรียนการสอนตอ้ง
นาํค่านิยมและความคาดหวงัของนกัเรียนเขา้มาเป็นส่วนประกอบดว้ย ถา้ไม่คาํนึงถึงสิงเหล่านี สิงที
สอนก็อาจน่าเบือสาํหรับนกัเรียนได ้

ตวัแปรก่อนเรียนทีเกียวขอ้งกบัสถานศึกษาและผูส้อน ไดแ้ก่ หลกัสูตร ปรัชญา ปณิธาน
และวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา วธีิการสอน และการประเมินผล สิงเหล่านีส่งผลโดยตรงกบันกัเรียน 
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ส่วนการประเมินผล (ข้อสอบ) ต้องทาํให้นักเรียนได้ใช้ความคิดทีซับซ้อน  และต้องมีข้อมูล
ยอ้นกลบัทีทาํใหเ้จาะจง สาํหรับนกัเรียนแต่ละคน 

ตัวแปรระหว่างการเรียนการสอน ก็คือสิงแวดล้อมนันเอง  อาจเป็นการสือสาร 
ปฏิสัมพนัธ์ อารมณ์ เจตคติ และแรงกระตุน้ในการเรียนรู้ 

ตวัแปรผลลพัธ์  ผลลพัธ์ทีไดจ้ากการเรียนรู้ จะเปลียนเป็นตวัแปรก่อนเรียนของการเรียนรู้
ต่อๆ ไปนนัเอง 

แบบจาํลอง 3P ของ Biggs แสดงความสัมพนัธ์ ดงัแผนภาพที 9 

 
แผนภาพที  9  กระบวนการเรียนรู้ 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) กล่าวถึงรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 3P เพือเพิม
คุณภาพของนักเรียนให้มีผลลพัธ์การเรียนรู้สูงสุด นักวิชาการจะตอ้งพฒันารูปแบบหลกัสูตรที
พฒันานกัเรียน ดว้ยการเรียนการสอนและสือประกอบการเรียนงานภาระงานและประสบการณ์ซึงมี
หลกัดงันี 

1. เป็นจริง, สอดคลอ้งกบัโลกทีเป็นจริงของนกัเรียน 

2. เป็นการสรรรคส์ร้าง, มีการเชือมโยงขนัตอนภายในการพฒันา 
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3. นกัเรียนตอ้งการใชแ้ละยดึหลกัพฒันาองคค์วามรู้ขนัสูง 

4. มีความสอดคล้องในขนัตอนต่างๆ และผลลพัธ์การเรียนรู้และมีความท้าทาย
น่าสนใจและจูงใจผูเ้รียน 

ผลกระทบของการพฒันาตามหลกัการยึดระบบการเรียนรู้ซึงตอ้งการพฒันานกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ที  ลุ่มลึกเพือทีจะประเมินหลักสูตรให้ตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ต้องการก่อน               
การดาํเนินการ (Biggs, 2003 : 6) วเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นของหลกัการของบริบทการเรียนการ
สอนตามหลัก “การเรียนการสอนทีมีคุณภาพและชาญฉลาด...ไม่ใช่เพียงเพือสอนตามกฏและ
หลกัการ ตอ้งปรับหลกัการเหล่านนัให้เหมาะกบับุคลิกภาพและจุดแข็งและบริบทการจดัการเรียน
การสอนของคุณ”  ในการออกแบบหลกัสูตรจะตอ้งมองถึงสิงแวดลอ้ม การเรียนรู้และลาํดบัขนัใน
การพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนในหลกัสูตร 

 

กรอบแนวคิดการประเมินผลการเรียนรู้ตาม  SOLO  taxonomy 

The SOLO taxonomy เป็นชุดของเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ทีเป็นผลงานของ  Biggs  

and Collis (1982). SOLO มาจากคาํวา่ Structure of Observed Learning Outcome, : เป็นระบบทีนาํมา
ช่วยอธิบายว่า ผูเ้รียนมีพฒันาการการปฏิบัติทีซับซ้อนอย่างไร ในการเรียนเพือรอบรู้ทีมีความ
หลากหลายของภาระงานทางวิชาการ โดยทีนิยามจุดประสงคข์องหลกัสูตร ในสภาพทีพึงประสงค์
ของการปฏิบติั เพือประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน แต่ละคนทีปฏิบติัไดจ้ริง 

การประเมินการเรียนรู้  เป็นการวดัและประเมินผลการเรียน (measurement and 

evaluation) หรือประเมินการปฏิบัติ (performance assessment) ทีมุ่งประเมินศักยภาพและ
บุคลิกภาพของผูเ้รียนอนัเป็นผลจากการใช้หลกัสูตร  ในการประเมินดงักล่าวนี หลักสูตรควร
กาํหนดเป็นผลการเรียนรู้หรือสภาพทีพึงประสงคข์องผูเ้รียนเมือผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามหลกัสูตร  

การกาํหนดระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ : SOLO Taxonomy 

SOLO Taxonomy คือ การกาํหนดระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซึงไม่มุ่งเน้น
เฉพาะการสอน และการให้คะแนนจากผลงานเท่านนั แต่ SOLO Taxonomy เป็นกระบวนการทีให้
ความสําคญัวา่ ผูเ้รียนมีวิธีการเรียนรู้ สิงทีสําคญัประการหนึงคือ ครูจะมีวิธีสอนอยา่งไรให้ผูเ้รียน
ไดใ้ชปั้ญญาทีมีความซบัซอ้นและก่อใหเ้กิดพฒันาการมากขึน   

การใช้ SOLO taxonomy จะช่วยให้ทังครูและผูเ้รียนตระหนักถึงองค์ประกอบที
หลากหลายจากหลกัสูตรไดอ้ยา่งแจ่มชดัขึน แนวคิดดงักล่าวถูกนาํไปกาํหนดเป็นนโยบายใชใ้นการ
ประเมินในมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศึกษาหลายแห่ง สืบเนืองจากสามารถนาํไปใชไ้ดใ้นหลาย



 

96 

สาขาวชิา การประเมินความสามารถในการปฏิบติัของผูเ้รียนอยูบ่นพืนฐานของการพฒันาผูเ้รียนใน
แง่ของความเขา้ใจทีซบัซอ้น  

โครงสร้างการสังเกตผลสัมฤทธิทางการเรียน Biggs และ Collis  เสนอวิธีการไว้
ดงัต่อไปนี 1) กาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ทีผูเ้รียนปฏิบติัในบทเรียน (To set learning objectives  

appropriate to where a student should be at a particular stage of their program) และ 2) ประเมินผล
การเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน (To assess the learning outcomes attained by each student) เมือ
เขียนวตัถุประสงค์การเรียนรู้ต้องมันใจว่าคํากริยาทีนํามาใช้เพือการประเมินมีความถูกต้อง
เหมาะสมในแต่ละระดบั ดงันี 

ระดับโครงสร้างขันพืนฐาน  (Pre-structural) นักเรียนได้รับข้อมูลเป็นส่วนๆ ทีไม่
ปะติดปะต่อกนั ไม่มีการจดัการขอ้มูล และความหมายโดยรวมของขอ้มูลไม่ปรากฏ 

ระดบัโครงสร้างเดียว (Uni-structural) ผูเ้รียนเชือมโยงขอ้มูลพืนฐาน ง่ายต่อการเขา้ใจ 
แต่ไม่แสดงความหมายของความเกียวโยงของขอ้มูล  

ระดบัโครงสร้างหลากหลาย (Multi-structural) ผูเ้รียนเชือมโยงขอ้มูลหลายๆ ชนิดเขา้
ดว้ยกนั ความหมายของความสัมพนัธ์ระหวา่งความเกียวโยงของขอ้มูลไม่ปรากฏ  

ระดบัโครงสร้างสัมพนัธ์ (Relational  Level) ผูเ้รียนแสดงความสัมพนัธ์ของความ        
เกียวโยงของขอ้มูลได ้ผูเ้รียนแสดงความสัมพนัธ์ของความเกียวโยงของขอ้มูล และภาพรวมทงัหมดได ้ 

ระดบัโครงสร้างภาคขยายต่อเนือง (Extended Abstract Level) ผูเ้รียนเชือมโยงขอ้มูล
นอกเหนือจากหวัขอ้เรืองทีไดรั้บ ผูเ้รียนสามารถสรุปและส่งผา่นความสําคญั และแนวคิดทีซ่อนอยู่
ภายใตก้รณีตวัอยา่ง  

โครงสร้างการสังเกตผลสัมฤทธิทางการเรียน  สรุปไดด้งัตารางที  5 

ตารางที  5  การจดัระดบั  SOLO  Taxonomy  คาํถามและการตอบสนองทีคาดหวงัจากผูเ้รียน 

การจดัระดบั SOLO คาํถามและการตอบสนองทีคาดหวงัจากผูเ้รียน 

ระดบัโครงสร้างขนัพืนฐาน 
(Pre-structural  level) 

ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลเป็นส่วน ๆ ทีไม่ปะติดปะต่อกนั 

ไม่มีการจดัการขอ้มูล 

ความหมายโดยรวมของขอ้มูลไม่ปรากฏ 
ระดบัโครงสร้างเดียว 
(Uni-structural  level) 

ผูเ้รียนเชือมโยงขอ้มูลพืนฐาน ง่ายต่อการเขา้ใจ 

ไม่แสดงความหมายของความเกียวโยงของขอ้มูล 

ระดบัโครงสร้างหลากหลาย 

(Multi-structural  level) 

ผูเ้รียนเชือมโยงขอ้มูลหลาย ๆ ชนิดเขา้ดว้ยกนั 

ความหมายของความสัมพนัธ์ระหวา่งความเกียวโยงของขอ้มูลไม่
ปรากฏ 

ระดบัโครงสร้างสมัพนัธ์ ผูเ้รียนแสดงความสมัพนัธ์ของความเกียวโยงของขอ้มูลได ้
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ตารางที  5  การจดัระดบั  SOLO  Taxonomy  คาํถามและการตอบสนองทีคาดหวงัจากผูเ้รียน (ต่อ) 
การจดัระดบั SOLO คาํถามและการตอบสนองทีคาดหวงัจากผูเ้รียน 

(Relational Level) นักเรียนแสดงความสัมพนัธ์ของความเกียวโยงของข้อมูล และ
ภาพรวมทงัหมดได ้

ระดบัโครงสร้างภาคขยายต่อเนือง 
(Extended Abstract Level) 

นกัเรียนเชือมโยงขอ้มูลนอกเหนือจากหวัขอ้เรืองทีไดรั้บ 

ผูเ้รียนสามารถสรุปและส่งผ่านความสําคญั และแนวคิดทีซ่อนอยู่
ภายใตก้รณีตวัอยา่ง 

จากตารางแสดงระดบัของความเขา้ใจ และคาํกิริยาทีใช้ เมือประยุกต์ใช้แนวคิดในการ
กาํหนดค่าระดบัคุณภาพตามแนวคิด SOLO taxonomy สรุปไดด้งัแผนภาพที 10 

 
แผนภาพที  10  สรุปมโนทศัน์  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 -ไม่ถูกตอ้ง Incompetent - ไม่ครบถว้น Fail - ไม่สาํเร็จ พลาด ลม้เหลว 

SOLO 1  :  Identify – ระบุ Name – บอกชือ Follow sinple procedure – ปฏิบตัตามขนัตอนง่ายๆ 

SOLO 2  : Combine – รวมกนั Describe – บรรยาย Enumerate – แจงนบั Perform serial skill  

ปฏิบติัตามลาํดบัทกัษะ List รายการ เขียนเป็นขอ้ๆ 

SOLO 3  : Analyze – วิเคราะห์ Apply – ประยุกต ์ Argue – ถกเถียง โตแ้ยง้Compare/ contrast – 
เปรียบเทียบ/เปรียบต่าง Criticize  - วิพากษ์ วิจารณ์ Explain causes – อธิบาย
เหตุผล Relate – โยงความสัมพนัธ์ Justify – ใหเ้หตุผลอธิบาย 

SOLO 4  : Create – สร้างสรรค์ Formulate – คิดคน้สูตร  Generate -- ทาํให้เกิดขึน Hypothesize – 
ตงัสมมุติฐาน Reflect Theorize - สะทอ้นทฤษฎี 

 SOLO Taxonomy มีความเหมาะสมมากทีจะนาํมาใช้ในการให้เหตุผลของการกาํหนด
สมรรถนะในหลกัสูตรและรายวชิาต่าง ๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี 

การกาํหนดระดบัคุณภาพของสมรรถนะตามแนวคิด SOLO Taxonomy การเรียนรู้อยา่ง
ลุ่มลึก  ไม่ใช่เรียนแบบผวิเผนิ 

SOLO  4 :   การพดูอภิปราย  สร้างทฤษฎี ทาํนายหรือพยากรณ์ 

SOLO  3 :  อธิบาย  วเิคราะห์ เปรียบเทียบ 

SOLO  2 : บรรยาย  รวมกนั จดัลาํดบั 

SOLO  1 :   ท่องจาํ  ระบุ , คาํนวณ 

 

SOLO  Taxonomy มีขอ้ตกลงเบืองตน้สรุปได ้ดงัตารางที 6 

ตารางที  6  ขอ้ตกลงเบืองตน้ เกียวกบั  SOLO  Taxonomy 

SOLO Taxonomy มคีวามเหมาะสมกบัการวดัสมรรถนะ Biggs &Collis 1982 

ความเป็นอิสระในบริบทการทาํแผนภาพของSOLO  

(แต่ละสมรรถนะเราตรวจสอบไดจ้ากจุดมุ่งหมายต่างๆ) 
การสรุปแนวคิด/ 
ผลโดยประมาณ 

ความเป็นอิสระของวชิา  
(ขอ้จาํกดัของเราคือ บริบทของศาสตร์/วชิาการ) 

การสรุปแนวคิด/ 
ผลโดยประมาณ 

ขอ้สมมติฐานเกียวกบัการใหน้าํหนกัทีเท่ากนั  
(สมรรถนะจุดมุ่งหมายและหลายจุดมุ่งหมายในหลกัสูตรกาํหนดนาํหนกัเท่ากนั) 

การสรุปแนวคิด/ 
ผลโดยประมาณ 

ผลลพัธ์: ความมุ่งมนั/เจตนา      วาง(นโยบาย/แผนการ)            ผลสมัฤทธิ 

(เรา วเิคราะห์ นโยบาย/แผนการ, แต่ เหตุผล เพือ ผลสมัฤทธิ)     
การนาํไปใช ้
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ประเด็นสาํคญัทีพึงระมดัระวงัในการใช ้ SOLO  Taxonomy 

การปรับใช ้SOLO Taxonomy กบัแนวคิดการสรรคส์ร้างองคค์วามรู้ ตอ้งนึกอยูเ่สมอวา่
ปัญหาทีเกียวขอ้งกบัการสอนและการเรียนรู้ มีอยูม่ากมาย  อาทิ  

ในการสอนครูผูส้อนมีวิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้อยา่งไร ครูผูส้อนตอ้งมีความรู้
เกียวกบั แรงจูงใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ในการเรียนรู้ผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด  จะตอ้งมีสิงสนบัสนุน
อะไรจึงจะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุผลสัมฤทธิในการเรียนรู้ 

การกาํหนดระดับคุณภาพของสมรรถนะนีเป็นการให้ความสําคญัในการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนแต่ละคนตามความสามารถ  (แทน “สิงทีครูมกัระบุวา่นกัเรียนคนนนั คนนี เก่ง / ไม่เก่ง หรือ 
ดี / ไม่ดี) และการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเพือจะนาํไปสู่การเรียนรู้ทีดี การปฏิบติัตามแนวคิด
ดงักล่าวนี สรุปไดว้า่ 

ทาํให้ ILO ชดัเจนยิงขึน (ความมุ่งมนั/เจตนา (Intended) การเรียนรู้ (Learning) ผลผลิต  
(Outcomes) 

การทดสอบสมรรถนะ    ILO’s  การสอน 

ครูผูส้อนตอ้งบอกกระบวนการ ILO ในการบรรลุผลการเรียนรู้ ให้นกัเรียนไดรั้บทราบ
ดว้ย 

 

งานวจัิยทีเกียวข้อง 

1. งานวจัิยในประเทศ 

ทศันีย ์บุญเติม (2546) ทาํวิจยัเรือง การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน เป็น
การวิจยัชันเรียน มีเป้าหมายเพือพฒันาการเรียนการสอนรายวิชา 241755 การพฒันาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์ในระดบัโรงเรียน ซึงเป็นรายวิชาบงัคบัสําหรับนักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาความรู้ ความคิด และความรู้สึกของผูเ้รียนและ
ผูส้อนรายวิชานี เมือทดลองจดัการเรียนการสอนแบบทีอาศยัการวิจยัเป็นฐานตามแนวการคิดการ
สอนแบบ RBL ของสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ และ ทศันีย ์บุญเติม (2537) การหาคาํตอบเกียวกบัความรู้  
ความคิด และความรู้สึกของผูเ้รียนและผูส้อนรายวิชานีใช้การวิเคราะห์เนือหาจากเอกสารการ
สะทอ้นผลการเรียนรู้ทีผูเ้รียนแต่ละคนเขียนขึนโดยอิสระ ผลงานของนกัศึกษา และบทสรุปบนัทึก
ผลการสอนของผูส้อน กระบวนการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนในการวิจยัครังนี ใชแ้นวทาง
ของการวจิยัปฏิบติัการในการปรับปรุงแผนการสอนแต่ละครัง การออกแบบการสอนแต่ละครังเนน้
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ผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยให้โอกาสผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ผูมี้ส่วนร่วม
ในการวิจยัประกอบดว้ยผูว้ิจยัทีทาํหน้าทีเป็นผูส้อนดว้ย และผูที้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 214755  
ในภาคการศึกษาตน้ปีการศึกษา 2545 จาํนวน 21 คน ผลการวิจยัพบว่าผูเ้รียนมีความรู้ เนือหาวิชา 
เป็นทีน่าพอใจ ผูเ้รียนสามารถจดัทาํชินงานได้ตามเกณฑ์ทีผูส้อนกาํหนด ผูเ้รียนไดส้ะทอ้นผลว่า
เกิดความคิดในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณธรรมความเป็นครู ด้านแนวทางการจดัการเรียนรู้ทีเน้น
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดา้นคุณลกัษณะการสอนทีมีประสิทธิผล และอืนๆ รวมทงัไดส้ะทอ้นความรู้สึกวา่
มีความ พึงพอใจกบัแนวทางการสอนในรายวิชานีมาก แมจ้ะรู้สึกวา่มีภาระงานค่อนขา้งมากเกินไป  
แต่ก็มีความพยายามทีจะทาํงานให้ดีทีสุด ในส่วนผูส้อนนนัผลการวิเคราะห์บนัทึกหลงัการสอน
พบวา่ การสอนโดยภาพรวมเป็นทีน่าพอใจ มีรายละเอียดบางจุดทีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข ส่วนใหญ่เป็น
ดา้นเทคนิคการเรียนผา่นเครือข่าย  และการควบคุมเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ใจทิพย ์ณ สงขลา (2546 : 81-88) ไดศึ้กษาการพฒันาการเรียนการสอนแบบเนน้วิจยัเพือ
ความใฝ่รู้ของนิสิตชันปีที 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพือพฒันารูปแบบและ        
สร้างเสริมการเรียนการสอนแบบเนน้วจิยัผา่นเวบ็  และศึกษาผลการเรียนการสอนแบบเนน้วิจยัผา่น
เวบ็ทีมีต่อความใฝ่รู้ของนิสิต เครืองมือทีใชป้ระกอบดว้ยเวบ็เพือการเรียนการสอนแบบเนน้การวิจยั  
แบบสอบถามก่อน  และหลงัเรียนแบบเน้นวิจยัโดยใช้เว็บเป็นสือ  ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ 

อมรวชิช์ นาครทรรพ (2546: 38-58) ไดท้าํการสอนวชิาการศึกษากบัตนเอง ซึงเป็นวิชาที
ให้นิสิตได้ทาํวิจัยในเรืองทีตนเองสนใจ  โดยใช้กระบวนการวิจัย แบบข้องใจ-หมายคาํตอบ-
สอบสวน-ครวญใคร่-ไขความจริง มาเป็นกรอบในการสอนผลการเรียนรู้ของนกัเรียนคือการเห็น
คุณค่าของการสอนแบบวิจยั ดงันี 1. การเรียนรู้กระบวนการวิจยั 2. การเรียนการทาํงานร่วมกนั      
3. การเรียนรู้คุณค่าทางสังคม 4. การเรียนรู้คุณค่าของการเรียนรู้และตามศรัทธาในตนเอง                    
จากผลการวิจยั โดยส่วนใหญ่พบว่า ผูเ้รียนได้รับการพฒันาการเรียนรู้ทงักระบวนการวิจัย  

ผลสัมฤทธิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดแกปั้ญหา 
ช่วยใหผู้เ้รียน และครูผูส้อนเห็นคุณค่าและความสาํคญัของการแสวงหาความรู้ดว้ยกระบวนการวจิยั   

จุฑา ธรรมชาติ (2552) ไดศึ้กษาเรือง การวจิยัและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบใช้
วิจยัเป็นฐานในรายวิชาวิจยัทางการศึกษา มีวตัถุประสงค์เพือพฒันารูปแบบการจดัการเรียน  การ
สอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐานในรายวิชาวิจยัทางการศึกษา  ผลการศึกษา พบวา่ 1)  รูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐานสามารถทาํไดห้ลากหลายวิจยั  และจาํแนกไดห้ลากหลายรูปแบบ  
ไดแ้ก่ การนาํผลการวิจยัมาจดัการเรียนรู้ และการสอนกระบวนการวิจยัให้แก่ผูเ้รียน หรือการใช้
ผลการวจิยัในการจดัการเรียนการสอน การสังเคราะห์การวจิยั  การร่วมทาํโครงการวิจยั และการทาํ
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วิจยัดว้ยตนเอง  2)  ผลการใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิจยัเป็นฐานทีมีต่อคุณลกัษณะทีพึงประสงค์
ของผูเ้รียนใน 4 ดา้น คือ ความรู้พืนฐานการวิจยั ทกัษะการคิดแกปั้ญหาดว้ยการวิจยั เจคติต่อการ
วจิยั คุณลกัษณะของนกัวิจยั พบวา่ การจดัการเรียนรู้ทีผูว้ิจยัออกแบบไวช่้วยส่งเสริม คุณลกัษณะที
พึงประสงคท์งั 4 ดา้นในระดบัมาก 

สิทธิพล อาจอินทร์, ธีรชัย เนตรถนอมศกัดิ (2554) ได้ศึกษาการวิจยัเรือง “การจดั           
การเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐานในรายวิชาการพฒันาหลกัสูตรสําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
5 ปี” เพือ 1) ศึกษากระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Projece  Based  Laerning)  

ในรายวิชาการพฒัาหลกัสูตรของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร  5 ปี 2) พฒันาผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนกัศึกษาทีเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ให้นกัศึกษาร้อยละ  75 มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนร้อยละ 80 ขึนไป 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้
โครงการเป็นฐานรูปแบบการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ(Action Research)กลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักศึกษาชันปีที  4 สาขาวิชาการสอนภาษาญีปุ่นและศิ ลปศึกษา  ตามหลักสูตร5 ปี                 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จาํนวน 53 คน ผลการวิจยัพบวา่ 1) กระบวนการจดัการ
เรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐานในรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร ประกอบดว้ย การวางแผนและจดัทาํ
โครงการศึกษาดา้นหลกัสูตร การไปศึกษาดูงานทีสถานศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาดู
งานและการเขียนรายงานผลโครงการศึกษาดูงาน รวมทงัการนาํเสนอผลการศึกษาดูงาน การจดั
กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าว ส่งผลใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร
ของสถานศึกษา ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมทงัแนว
ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวรวมทงัทราบแนวทางในการนําหลักสูตรไปใช้ และการประเมิน
หลกัสูตร 2) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัศึกษาทีเรียนโดยใชโ้ครงการเป็นฐานมีค่าเฉลียเท่ากบั  
24.72 คิดเป็นร้อยละ 82.40 ซึงสูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดไวร้้อยละ 80 และมีจาํนวนนกัเรียนทีผ่าน
เกณฑ์ทีกาํหนดไว ้จาํนวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 77.36 ซึงสูงกวา่เกณฑ์ทีกาํหนดไวร้้อยละ 75 และ  
3) นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก 

สุเทพ อ่วมเจริญ, ประเสริฐ มงคล, วชัรา เล่าเรียนดี (2555) ได้ศึกษาวิจยัเรือง “การ
พัฒนาการสอนวิชาการพัฒนาหลักสูตร สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร” เพือ 1) พฒันาการสอนวิชา “ระดบับณัฑิตศึกษา” 2) เปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้วิชาการพฒันาหลกัสูตรก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอนและ 3) เพือสอบถามความ
คิดเห็นของนกัศึกษาเกียวกบัการเรียนการสอน  กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศึกษาบณัฑิตศึกษาจาํนวน 30 
คน สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอนทีลงทะเบียนเรียนวิชาการพฒันาหลกัสูตรในปีการศึกษา  2555 
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ระยะเวลาในการสอน 16 สัปดาห์ๆ ละ 3 ชวัโมง กลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย เครืองมือ
วิจยัคือ แบบทดสอบการเรียนรู้วิชา "การพฒันาหลกัสูตร"แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการเรียน
การสอน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ค่าความถีค่าร้อยละ และ
วิเคราะห์เนือหา (Content  Analysis) ผลการวิจยัมีดงันี 1. ผลการศึกษาการพฒันาการสอน "การ
พฒันาหลกัสูตร" ระดบับณัฑิตศึกษา พบวา่กระบวนการสอนทีพฒันาทีพฒันาขึนตามลาํดบัขนัการ
วจิยัเพือพฒันาการเรียนการสอน มีขนัตอนการเรียนการสอน 5 ขนั ดงันี (1) วเิคราะห์การเรียนรู้  (2)  
การวางแผนการเรียนรู้ (3) การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ (4) การสรุปความรู้และการวิพากษ์ความรู้
และ (5) การประเมินการเรียนรู้ 2. ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจดัการเรียนการสอน พบว่า  
คะแนนเฉลียหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลียก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 3)  
นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกขอ้ โดยลาํดบัแรก
คือ บรรยากาศในการเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั  รองลงมาเห็นดว้ยกนั การส่งเสริมให้ผูเ้รียน
วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และกิจกรรมมุ่งฝึกคิดวเิคราะห์ในสิงทีไดเ้รียนตามลาํดบั 

2. งานวจัิยต่างประเทศ 

เวบ็เบอร์ (Weber 2000 : 5-50) ไดศึ้กษาเรืองรูปแบบการสอน 5 ขนัของการสอนแบบ
แกปั้ญหาโดยใชก้ารสอนแบบพหุปัญญา (Five-Phase  o PBL : Multiple  Intelligence  Teaching 

Approach Model for Redesigned Higher Education Classes) ทีสถาบนัวิจยัการศึกษา (Higher  

Education Research Institute) ของ UCLA โดยการสํารวจนกัศึกษาภาคปกติชนัปีที 1 จาํนวน
มากกวา่ 260,000 คน การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พือนาํรูปแบบการสอนแบบแกปั้ญหา (PBL  Model)  
เขา้มาใช้และแก้ปัญหาทีพบ เพือประยุกต์ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา  
(Multiple Intelligence Teaching Approach : MITA) ในการแกปั้ญหาของผูเ้รียนทีเฉือย (Passivity)  

ในชันเรียน ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการสอนแก้ปัญหาซับซ้อนใน การเรียนรู้ตามสภาพจริง  
ประกอบดว้ย 5 ขนั คือ ขนัที 1 ผูส้อนนาํเขา้ปัญหาและสนทนาเพือจะหาคาํสําคญัของปัญหากบั
ผูเ้รียนโดยทวัไป ขนัที 2 ระบุเป้าหมายทีชัดเจน อนัเป็นการเรียนรู้ขนัตาํซึงตอ้งการให้ผูเ้รียน
ทงัหมดไดส้ัมฤทธิผล ขนัที 3 สร้างมิติคุณภาพ ทีเป็นเกณฑ์เฉพาะสําหรับประเมินงานต่างๆ ขนัที 4  
กาํหนดการเรียนรู้และประเมินงานทีสัมพนัธ์กับปัญหาในชีวิตจริง ความสนใจของผูเ้รียนและ
ความสามารถและเนือหาทีตอ้งการ และขนัที 5 ผูเ้รียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ทีได้รับและ
กระบวนการเรียนรู้ เพือสร้างความรู้และปรับโครงสร้างความรู้ ช่วยให้มีความเขา้ใจอยา่งลึกซึงขึน  

มีส่วนร่วมของผูเ้รียนมากขึนกระตุ้นแรงจูงใจผูเ้รียนหรือบูรณการเพิมความรู้เพือแก้ปัญหาที
ซบัซอ้นขึนได ้
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นิโคโลวา เอส. (Nikolova  S,อา้งถึง  วรรวสิา  มณีผล, 2547) ไดศึ้กษาเกียวกบัรูปร่างของ
คาร์บอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน (research based learning model)  
กบั นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบวา่การเรียนการสอนดงักล่าวสามารถสร้างรากฐานอยา่งต่อเนือง
ในการฝึกทกัษะกิจกรรมการเรียนรู้และการติดต่อนอกชนัเรียนระหว่างคณะกบันกัศึกษาทีจบชนั
เรียน ประสบการณ์วจิยัจะเป็นการเชือมโยงการวเิคราะห์ใหเ้ขา้กบันกัศึกษาได ้

เมเยอร์ และคณะ (Meyers and Other. (2002) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง การพฒันาสิงแวดลอ้ม
การเรียนรู้เพือสร้างเสริมผลการเรียนรู้ทีลุ่มลึก ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ การพฒันาสิงแวดลอ้มการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง ของนกัศึกษาชนัปีที 3 เพือช่วยใหผู้เ้รียนมีคุณภาพการเรียนรู้สูงขึนโดยกาํหนด
ขอบข่ายในการสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย Web Based Learning, การบรรยาย, ฝึกปฏิบติั,  

paper-based resource อาทิ เอกสารแนวทางการศึกษาและคู่มือปฏิบติังาน) การเรียนรู้จากห้องเรียน
เสมือนจริง และทีสาํคญัอยา่งยงิชุดของภาระงานการประเมินทีพฒันาความเขา้ใจเชิงคิดวิจารณญาณ 
(critical understanding) ในพืนฐานกระบวนการของระบบงานทีศึกษา งานของเมเยอร์และคณะได้
พฒันากลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้ โดยใช้หลกัการออกแบบหลกัสูตร 3 ประเด็น ดงันี 1) การ
พฒันาสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ทีเป็นทีสนใจและผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ (develop an 

interesting and engaging learning environment) 2) กาํหนดภาระงานในการประเมินทีสะทอ้นภาพ
การคิดวิจารณญาณของผูเ้รียน (set assessment tasks which oblige students to think critically) และ  
3) กาํหนดภาระงาน การประเมินทีเป็นโลกแห่งความเป็นจริงทีสัมพนัธ์กนั และผลสะสมเป็นผล
สืบเนืองกนั (set realistic assessment task which are interlinked and cumulative in effect) 

เมเยอร์ และนลัที (Meyers  and  McNulty. 2009 : 566) เสนอแนวคิดการจดักิจกรรมการ
เรียนตามสภาพจริง เพือช่วยให้คุณภาพของผลการเรียนรู้สูงสุด ในการพฒันารายวิชาต่างๆ ช่วยให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากวสัดุในการเรียนรู้ ภาระงานและประสบการณ์การเรียนรู้  โดยอาศยัหลกัการ
ออกแบบหลกัสูตร 5 ประการ คือ 1) โลกแห่งความเป็นจริงและเรืองทีเกียวขอ้ง 2) โครงสร้าง การ
จัดลําดับและความสัมพนัธ์ภายใน 3) ความต้องการของผู ้เรียนในการใช้และมีส่วนร่วมใน
ความก้าวหน้าของการพฒันาความคิดระดบัสูง 4) การปรับเปลียนในแต่ละขนัตอนและผลการ
เรียนรู้ทีคาดหวงัและ 5) การให้ความทา้ทายในการเรียนรู้ ความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้   
สอดคลอ้งกบัแบบจาํลอง 3P ของ Biggs (Biggs’s 3  Presage-Process-Product) แบบจาํลองนีแสดง
การสร้างความเขา้ใจให้กบัผูเ้รียน แบบจาํลองแสดงถึงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการสอนของผูส้อนและ
กระบวนการการเรียนรู้ของผูเ้รียน ในขนั Presage เป็นการเรียนการสอนโดยทวัๆ ไป เป็นการ
ประยุกต์การเรียนรู้ในการทาํหนา้ทีของสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาดว้ย
ความคาดหวงัในความและพฤติกรรมในการพฒันาบุคลิกภาพอันเนืองมาจากประสบการณ์
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การศึกษา ในขนั Process เป็นการปฏิบติัภาระงาน ภายใตก้ารรับรู้ในบริบทของการสอน แรงจูงใจ
ในการเรียนรู้ และการไขวค่วา้ รวมถึงการตดัสินใจในการปฏิบติัโดยไม่ชกัชา้ ทงัหลายทงัปวงเป็น
การเรียนรู้ตามภาระงาน ในขนั Product ผูเ้รียนเรียนรู้ทีเป็นทงัความคิดในระดบัตาํและระดบัสูง 

 

สรุป 

 

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์เพือพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐานวชิาการพฒันาหลกัสูตร  สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยอาศยัแนวคิด
การจัดการเรียนรู้เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสท์ (constructivism 

theory) หลกัการจดัการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ (constructivist  teaching  and learning) ขนัตอนการ
เรียนรู้แบบสร้างความรู้ดว้ยตนเอง คือ การทาํความกระจ่างชดัในความรู้ การเลือกรับและทาํความ
เขา้ใจสารสนเทศใหม่ และการตรวจสอบทบทวนและใชค้วามรู้ใหม่ ซึงกิจกรรมการเรียนการสอน
ใชก้ระบวนการวจิยัในการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้โดยการใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเพือการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจยัเป็นฐาน 
วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ใช้วิธีดาํเนินการวิจยั ในลกัษณะการวิจยัและ
พฒันา (Research and Development) โดยมีรายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยั ดงันี 

วิธีดาํเนินการวิจยัเพือการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการ
พฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู แบ่งขนัตอนการวจิยัเป็น 4 ขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที 1 การวิเคราะห์หลกัสูตรทีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้
วจิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู (Analysis)      

ขนัตอนที 2 การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 
วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู (Design and Development) 

ขนัตอนที 3 การนาํรูปแบบการสอนทีพฒันาขึนไปทดลองใช้ในรูปแบบการเรียนการ
สอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู (Implementation: l)  

ขนัตอนที 4 การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันา
หลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู(Evaluation: E) 

รายละเอียดระยะดาํเนินการวิจยัเพือการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนมีการดาํเนิน   
การวจิยัดงัต่อไปนี  

 

การวิจัยขันตอนที 1 (Analysis: A) การวิเคราะห์หลกัสูตรทีใชใ้นรูปแบบการเรียนการ
สอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ดงันี 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูล ทีใช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 
วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยวิเคราะห์ หลกัการพฒันาหลกัสูตรของ      

ไทเลอร์ แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของทาบา แบบจาํลองการพฒันาหลกัสูตรของเซเลอร์ อเล็ก
ซานเดอร์และเลวสี และกระบวนการพฒันาหลกัสูตรของวิชยั วงษใ์หญ่ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์หลกัสูตร
ครุศาสตรบณัฑิต รายวิชาการพฒันาหลกัสูตร วิเคราะห์มาตรฐานของคุรุสภา เกียวกบัสาระความรู้ 
สมรรถนะของครูในการพฒันาหลกัสูตร ศึกษาวเิคราะห์เอกสาร งานการวจิยั และวเิคราะห์การเรียน
การสอนวชิาการพฒันาหลกัสูตร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ประกอบดว้ย จิตวิทยาการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียน
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เป็นสาํคญั การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนการสอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน ดงัรายละเอียด
ต่อไปนี 

จากการศึกษาวเิคราะห์งานและภาระงาน (jobs and task) ในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร
และกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู ของคุรุสภา ในสาระความรู้และสมรรถนะของครู มาตรฐาน ที 2 
การพฒันาหลักสูตร และจากการศึกษากระบวนการพฒันาหลักสูตรทีถือว่าเป็นต้นแบบ และ
แนวคิดอืนๆ ทีเป็นการพฒันาจากตน้แบบ ผูว้ิจยัเลือกแนวคิดของ ไทเลอร์ ทาบา เซเลอร์ อเล็กซาน
เดอร์และเลวีส โอลิวา และวิชยั วงษใ์หญ่ ไดข้อ้สรุปวา่กระบวนการพฒันาหลกัสูตร ประกอบดว้ย 
สาระสาํคญั 4 ประเด็น คือ  

1. การวางแผนหลกัสูตร (curriculum planning)  

2. การออกแบบหลกัสูตร (curriculum design)  

3. การจดัระบบหลกัสูตร (curriculum organization)  
4. การประเมินหลกัสูตร (curriculum evaluation) 

 

ผูว้ิจ ัยได้นําผลการวิเคราะห์มากําหนดเครืองมือประเมินความรู้ความสามารถ ใน         
การพฒันาหลกัสูตรของนกัศึกษาวิชาชีพครู เพือการบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้วิชาการพฒันา
หลกัสูตร ตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม  
และมีคุณภาพตามเกณฑ์ทีคุรุสภากาํหนด ทงัในดา้นความรู้และสมรรถนะในการพฒันาหลกัสูตร  
เครืองมือวดัผล ประกอบดว้ย 

1. แบบทดสอบความรู้ใชใ้นการประเมินความรู้ในการพฒันาหลกัสูตรเป็นคะแนนทีได้
จากการตอบแบบทดสอบ Pretest และ posttest ทีมีเนือหาสาระตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม วิชาการพฒันาหลกัสูตร และมาตรฐาน   
ที 2 ตามมาตรฐานคุรุสภาทีเกียวกบั สาระความรู้ สมรรถนะในการพฒันาหลกัสูตร   

2. แบบประเมินความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาตามขนัตอนรูปแบบการ
เรียนการสอน การประเมินคุณภาพ โดยกาํหนดเกณฑ์คุณภาพดว้ย SOLO Taxonomy ตามแนวคิด
ของ John Biggs กาํหนดค่าระดบัเป็น 1 = ความสามารถระดบัตาํ 2 = ความสามารถระดบักลาง   
และ 3 = ความสามารถระดบัสูง 
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ขนัตอนท ี1 การวจัิย (Research : R ) การวเิคราะห์ (Analysis : A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภาพที 11 ขนัตอนที 1 การวจิยั (Research : R) การวเิคราะห์หลกัสูตร (Analysis : A) 

การวจัิยขนัตอนท ี1 
วจิยั (Research) : การวเิคราะห์ 

ความรู้กระบวนการพฒันาหลกัสูตร 

ประกอบดว้ย 4 ประเด็นหลกั คือ  
1. การวางแผนหลกัสูตร (curriculum planning)  

2. การออกแบบหลกัสูตร (curriculum design)  

3. การจดัระบบหลกัสูตร (curriculum organization)  
4. การประเมินหลกัสูตร (curriculum evaluation) 

        ความสามารถสมรรถนะ 
1. สามารถวเิคราะห์หลกัสูตร 

2. สามารถปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรได้อย่าง
หลากหลาย 

3. สามารถประเมินหลกัสูตรไดท้ังก่อนและหลงั
การใชห้ลกัสูตร 

4. สามารถจดัทาํหลกัสูตร 

วเิคราะห์หลักสูตร วชิาการพัฒนาหลกัสูตร 
วเิคราะห์หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต รายวชิาการพฒันาหลกัสูตร และมาตรฐานของคุรุสภา 

 

สร้างแบบสอบถามผูเ้ชียวชาญ เกียวกบั สาระความรู้ สมรรถนะ วิชาการพฒันาหลกัสูตร กบัความ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยันครพนม และมาตรฐานของคุรุสภา และความคิดเห็น
ของผูเ้ชียวชาญในการพิจารณาเครืองมือ แบบทดสอบความรู้ และแบบประเมินความสามารถในการพฒันา
หลกัสูตร 

นาํผลการวเิคราะห์หลกัสูตร และเครืองมือวดัผล ไปเก็บขอ้มูลเพือนาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งและ
ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะผูเ้ชียวชาญ  

ผลการวเิคราะห์ 
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ตารางที 7 สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยั ขนัตอนที 1 : Analysis วเิคราะห์หลกัสูตร 

ขนัตอน 
การวจิัย 

วตัถุประสงค์ 
ของการวจิัย วธิีดาํเนินการวจิัย แหล่งข้อมูล/

กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ การวเิคราะห์
ข้อมูล ผลทีได้รับ 

1. การวจิัย 
(Research:R1) 
1. วิเคราะห์
ขอ้มูลหลกัสูตร
คณะ ศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยั
นครพนม 

2. วิเคราะห์
หลกัสูตร
มาตรฐาน 

คุรุสภา 

1. เพือกาํหนด
สาระความรู้
และสมรรถนะ
ในการพฒันา
หลกัสูตร 

2. เพือกาํหนด
เครืองมือ
ประเมินความรู้
และ
ความสามารถ
ในการพฒันา
หลกัสูตร 

  

1. ศึกษา
วิเคราะห์ขอ้มูล
และเอกสาร
งานวิจยัที
เกียวขอ้งกบั
สาระความรู้
วิชาการพฒันา
หลกัสูตร  
2. นาํเกณฑ์
คุณภาพบณัฑิต
และมาตรฐาน 

คุรุสภามาเป็น
กรอบใน 

การกาํหนด
ผลผลิตของ
หลกัสูตร 

3. กาํหนด
เครืองมือวดั
ความรู้และ
สมรรถนะใน
การพฒันา
หลกัสูตรตาม
มาตรฐาน  
คุรุสภา 

1. เอกสาร 
งานวิจยั 
วิชาการพฒันา
หลกัสูตร 

2. หลกัสูตร
ครุศาสตร
บณัฑิต คณะ 

ศิลปศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยั
นครพนม 

หลกัสูตร 

 3. มาตรฐาน
วิชาชีพครูของ
คุรุสภา 
 

1. แบบ 
สอบถาม
ผูเ้ชียวชาญ 

วิชาการพฒันา
หลกัสูตร
หลกัสูตรคณะ
ศิลปศาสตร์
และ
วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยั
นครพนม และ 

มาตรฐาน  
คุรุสภา          
มาตรฐานที 2 

สาระความรู้  
สมรรถนะ  
  

1. การวิเคราะห์
เนือหาสาระ
ความรู้ ภาระ
งาน ชินงาน 
โครงงาน 

2. วิเคราะห์
จุดประสงคก์าร
เรียนรู้เพือสร้าง
เครืองมือวดัผล
ทงัดา้นความรู้
และ
ความสามารถ 

 

1. ไดส้าระ
ความรู้และ
ความสามารถ
ในการเรียนรู้
วิชาการพฒันา
หลกัสูตร 

2. ได้
โครงสร้างการ
ประเมินความรู้
และ
ความสามารถ
ในวิชาพฒันา
หลกัสูตร 
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การวิจัยขันตอนที 2 การออกแบบและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
วชิาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู (Design and Development) ดําเนินการดังนี 

ผูว้ิจยัออกแบบรูปแบบการเรียนการสอน โดยนาํกระบวนการการวิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้ การ
สร้างองคค์วามรู้การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์และการวิจยัทีเกียวขอ้ง มาพฒันา NPU Model ดงัตารางที 8 

 

ตารางที 8 ความสมัพนัธ์ระหวา่งพืนฐานการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน NPU Model 
 

 

 

 

 

 

แนวคิดในการจดั 

การเรียนการสอน 

 

 

 

 

กระบวนการพฒันา
หลกัสูตร 

การทาํ 

ความกระจ่างชดัในความรู้ 

การเลือกรับและทาํความ
เขา้ใจสารสนเทศใหม่ 

การตรวจสอบทบทวน
และใชค้วามรู้ใหม่ 

การคน้หาความจริง การคน้หาแนวคิด การคน้หาคาํตอบ 

ตวัแปรก่อนเรียน 

(Presage) 

ตวัแปรระหวา่งการเรียน
การสอน(Process) 

ตวัแปรผลผลิต 

(Product) 

วเิคราะห์
จุดหมายใน
การเรียนรู้ 

วางแผน การ
เรียนรู้ 

การพฒันา
ทกัษะการ
เรียนรู้ 

การสรุป/
การวพิากษ์
ความรู้ 

ประเมินการเรียนรู้ 

ตรวจสอบทบทวน 

การประเมินความตอ้งการ
จาํเป็นในการเรียนรู้ 

(Needs Analysis) 

การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 

(Praxis) 

การประเมินความเขา้ใจ
ในการเรียนรู้(Understanding) 

การวางแผน
หลกัสูตร 

      

การออกแบบ
หลกัสูตร 

      

การจดัระบบ
หลกัสูตร 

      

การประเมิน
หลกัสูตร 

      

 

จากตารางที 8 ผูว้ิจยันาํสาระความรู้กระบวนการพฒันาหลกัสูตร ประกอบดว้ย การวางแผน
หลกัสูตร การออกแบบหลักสูตร การจดัระบบหลกัสูตร และการประเมินหลกัสูตร  มาออกแบบ
จดัการเรียนการสอนอาศยัขนัตอนการเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองประกอบดว้ย 3 ขนัตอน  
คือ (1) การทาํความกระจ่างชดัในความรู้ (2) การเลือกรับและทาํความเขา้ใจสารสนเทศใหม่ และ(3)  
การตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู้ใหม่ รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของออสบอร์น
(Osborn 1963) จาํนวน 3 ขนัตอน คือ (1) การคน้หาความจริง (2) การคน้หาความคิด และ (3) การ
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คน้หาคาํตอบ งานวิจยัรูปแบบการเรียนการสอน Biggs 3’s P Model ประกอบดว้ย (1) ตวัแปรก่อน
เรียน (2) ตวัแปรระหวา่งการเรียนการสอน และ(3) ตวัแปรผลผลิต และกระบวนการวิจยัในการ
เรียนรู้ ประกอบดว้ย (1) วิเคราะห์จุดหมายในการเรียนรู้ (2) วางแผน การเรียนรู้ (3) การพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ (4) การสรุป/การวิพากษค์วามรู้ และ(5) ประเมินการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์
จดัทาํร่างรูปแบบการเรียนการสอน NPU Model ประกอบดว้ย 3 ขนัตอน คือ (1) การประเมินความ
ตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้ (2) ขนัการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ (3) ตรวจสอบทบทวนความเขา้ใจ
ในการเรียนรู้ ในแต่ละขนัตอนมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

ขนัที 1 การประเมินความตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้ (Need Analysis) 
ขนัที 1 เป็นขนัตอนทีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัการ  2  ประเด็น คือ 

1.1 วิเคราะห์จุดหมายในการเรียนรู้ นกัศึกษาวิเคราะห์หลกัการจดัการศึกษา ทกัษะ การ
เรียนรู้ในศตวรรษที 21 และจุดหมายของการศึกษาในระดบัสากล (World class Education) เพือ
กาํหนดจุดหมายในการเรียนรู้วชิา “การพฒันาหลกัสูตร” และนาํไปกาํหนดจุดหมายของหลกัสูตรที
นกัศึกษาจะตอ้งพฒันาขึน 

1.2 การวางแผนการเรียนรู้ ผูเ้รียนวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1) กาํหนดกลยุทธ์      
การพฒันาตนเอง  จากการศึกษาเอกสาร หนังสือ หลักฐานร่องรอย หรือการสืบค้นในระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือปฏิบติักิจกรรมทีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” 
2) จดัทาํปฏิทินและเครืองมือในการกาํกบัติดตาม เพือการประเมินตนเอง ในการพฒันาหลกัสูตร 

ขนัที 2 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ (Praxis) 
ขนัที 2 เป็นขนัตอนทีผูเ้รียนจะตอ้งปฏิบติัการ  2  ประเด็น คือ 

2.1 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ นกัศึกษาเรียนรู้ดว้ยการแสวงหาและใชแ้หล่งการเรียนรู้ 
ทงัในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกนั การใชว้ธีิการต่างๆ ในการเรียนรู้ และ
การตรวจสอบความรู้ “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” 

2.1.1 การแสวงหาและใชแ้หล่งการเรียนรู้   
2.1.2 การใชว้ธีิการต่างๆ ในการเรียนรู้  
2.1.3 การตรวจสอบความรู้ 

นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้ทาํกิจกรรมการปฏิบติั การใช้คอมพิวเตอร์ และ
กิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปลียนความคิดของนกัศึกษา เปิดการอภิปรายให้กวา้งขวาง เสนอหลกัฐาน
ร่องรอยของความคิดของนักพฒันาหลักสูตร เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปรายกบักลุ่มเพือน 
ภายใตบ้รรยากาศการเรียนรู้ทีสนบัสนุนซึงกนัและกนั  
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2.2 การสรุปความรู้ และการวิพากษค์วามรู้ ผูส้อนส่งเสริมให้นกัศึกษาไดอ้ธิบายแนวคิด  
“กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” โดยใชภ้าษาของตนเอง สอบถามถึงหลกัฐานและความชดัเจนใน
การอธิบายของนกัศึกษา ทีใชค้วามรู้เดิมหรือประสบการณ์ทีมีมาก่อนของผูเ้รียนเป็นพืนฐานในการ
อธิบาย  ในส่วนการวิพากษ์ความรู้ผู ้สอนกระตุ้นให้ผู ้เ รียนขยายความรู้  ความเข้าใจใน  
“กระบวนการพฒันาหลักสูตร” ของนักศึกษาโดยผ่านประสบการณ์ใหม่ๆ ผูเ้รียนจะได้รับการ
สนบัสนุนให้นาํความรู้ปรับใชก้บัประสบการณ์ในชีวิตจริง โดยผ่านกระบวนการพฒันาหลกัสูตร
นกัศึกษานาํความรู้ความเขา้ใจไปประยกุตโ์ดยการพฒันาหลกัสูตรเพิมขึน 

ขนัที 3 การตรวจสอบทบทวนความเขา้ใจในการเรียนรู้ (Understanding Review) 

การประเมินความเขา้ใจในการเรียนรู้ – การประเมินความรู้ ส่งเสริมให้นกัศึกษาประเมิน
ความรู้ และความสามารถของตนเอง ประเมินความกา้วหน้าในการเรียน และประเมินการบรรลุ
จุดหมายการศึกษา 

ผูว้ิจยัดาํเนินการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันา
หลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู โดยนาํร่างรูปแบบการเรียนการสอน เขียนเป็นแผนภาพ ที 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 12 ร่างรูปแบบการเรียนการสอนรายวชิาการพฒันาหลกัสูตร 

 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วจัิยเป็นฐาน 

ผูว้จิยันาํร่างรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร ดงันี 
1. สร้างแบบสอบถามผูเ้ชียวชาญ เกียวกบั ความเป็นไปได ้ความเหมาะสมของรูปแบบ

การเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน และนาํแบบสอบถามไปให้ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจแกไ้ข 
ประเด็นความเทียงตรง เพือสอบถามผูเ้ชียวชาญเกียวกบัความสอดคล้องระหว่างกระบวนการ        
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การพฒันาหลกัสูตรกบัรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน และการสือความหมายของ
แบบสอบถาม  

2. นาํร่างรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร ไปให้
ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตร (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ผูเ้ชียวชาญชุดที 1 จาํนวน 5 
คน ทีมีคุณสมบติัจบการศึกษาในระดบัปริญญาเอก สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน และเป็นผูส้อน
วิชาการพฒันาหลกัสูตร ในระดบัอุดมศึกษา  พิจารณาความสอดคล้องระหว่างกระบวนการการ
พฒันาหลกัสูตรกบัรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน ทีพฒันาขึน 

การปรับปรุงแก้ไขร่างรูปแบบการเรียนการสอน ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ 
ประเด็นแกไ้ขทีสาํคญั มีดงันี 

1. ในด้านสาระความรู้วิชาการพฒันาหลกัสูตร การสือสารสือความหมายทีมาจาก
ภาษาองักฤษ curriculum organization ผูเ้ชียวชาญให้แนวคิดวา่ อาจสือความหมายคลาดเคลือน ที
บางคนใชใ้นความหมายของการจดัการหลกัสูตร หรือ การจดัหลกัสูตร หรือการจดัระบบหลกัสูตร 
หรือใชใ้นความหมายของการนาํหลกัสูตรไปใช ้ในทีนีผูว้จิยัใชค้าํวา่ การจดัระบบหลกัสูตร 

2. รูปแบบการเรียนการสอนควรสือความหมายสําคญัของคาํว่าวิจยัเป็นฐาน ผูว้ิจยัได้
อาศยันิยาม วิจยั หมายถึง  กระบวนการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทีเชือถือได้ ดังนันจึงได้นํา
หลกัการจดัการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ (constructivist teaching and learning) มาเป็นส่วนสําคญัใน
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  จากการสัมภาษณ์ได้ขอ้มูลเพิมเติมว่า วิชาพฒันาหลกัสูตร 
สาระสําคญัอยู่ทีความเป็นพลวตัรอนัเป็นมาจากพืนฐานในการพฒันาหลกัสูตรมีการเปลียนแปลง
ไปทงัในดา้นตวัผูเ้รียน สังคม และวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นตน้ เพือตอบสนองความเป็นพล
วตัรดงักล่าวจาํเป็นตอ้งอาศยัทงัผูบ้ริหารและผูส้อน ทีมีความรู้ความเขา้ใจสามารถปรับเปลียนหรือ
ยดืหยุน่ ไดร้วดเร็วตามขอ้มูลพืนฐานดา้นต่างๆ ทีเปลียนแปลงไป  

จากคาํแนะนาํดงักล่าวนีผูว้ิจยัไดน้าํกระบวนการเรียนรู้แบบการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
(The Constructivist Learning Model; CLM) มาปรับใช้เป็นส่วนหนึงในการจดัขนัตอนหรือ
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูว้ิจยัพฒันารูปแบบการเรียนการสอน วิชาการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยอาศยักรอบ
แนวคิดทฤษฎีในการพฒันาหลกัสูตร แลว้นาํไปทดลองใชก้บัประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
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การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
ผูว้จิยันาํรูปแบบการเรียนการสอนและเครืองมือวดัผล ไปทดลองใช้กบัประชากรทีไม่ใช่

กลุ่มตวัอยา่งทีไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขนัตอน ไดแ้ก่ นกัศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จาํนวน 50 คน ในภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2556  

สรุปการวจิยัขนัตอนที 2 ดงัแผนภาพที 13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 13 ขนัตอนที 2 การพฒันา (Development : D) การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

 

การวจิยัขนัตอนท ี2 
การพฒันา (Development) : การออกแบบและพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

ร่างรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร 

ใชแ้นวคิด การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง รูปแบบการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์รูปแบบการ
เรียนการสอน Biggs 3’s P Model และกระบวนการวจิยัในการเรียนรู้  

สร้างแบบสอบถามผูเ้ชียวชาญเกียวกบัความถูกตอ้งและเป็นไปไดข้องรูปแบบการเรียนการสอน  
โดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

นาํแบบสอบถามและร่างรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน และเครืองมือวดัผล ไปสอบถาม
ผูเ้ชียวชาญเพือนาํมาวเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งและปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะผูเ้ชียวชาญ  

ทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน กบันกัศึกษาวชิาชีพครู  
สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ จาํนวน 50 คน ในภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2556 

ประเมินผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน และแกไ้ขปรับปรุง 
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สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยั ขนัตอนที 2 การออกแบบและการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอน ดงัตารางที 9 

 

ตารางที 9 สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยั ขนัตอนที 2 การออกแบบและการพฒันารูปแบบการเรียนการ 

 สอน Design and Development 

ขนัตอนการวจิัย วตัถุประสงค์ 
ของการวจิัย 

วธิีดาํเนินการ
วจิัย 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ การวเิคราะห์

ข้อมูล ผลทีได้รับ 

2. การออกแบบ
และการพฒันา   
1. การออกแบบ
การเรียนการสอน
โดยใชวิ้จยัเป็น
ฐาน วิชาการ
พฒันาหลกัสูตร 

เพือสร้างรูปแบบ
การเรียนการสอน
โดยใชวิ้จยัเป็นฐาน  
 

นาํผลการ
สงัเคราะห์
รูปแบบทีไดจ้าก
ขนัตอนที 1 มา
สร้างรูปแบบ
การเรียนการ
สอน (ฉบบัร่าง) 

ขอ้มูลจากการ
วิเคราะห์เนือหา
จากขนัตอนที 1 

1. แบบ
วิเคราะห์
เอกสาร 

2. แบบ
วิเคราะห์
เนือหา 
 

1. การ
วิเคราะห์
เนือหา 
(Content 

Analysis) 
 

ไดร่้าง
รูปแบบการ
เรียนการ
สอนโดยใช้
วิจยัเป็น
ฐาน
วิชาการ
พฒันา
หลกัสูตร  

2. ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและ
ความเป็นไปได้
ของรูปแบบการ
เรียนการสอน 

1. เพือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและ
ความเป็นไปไดข้อง
รูปแบบทีพฒันาขึน 

2. เพือตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครืองมือประกอบ
รูปแบบ 

3. เพือปรับปรุง
เครืองมือ 

1. จดัเตรียม
เครืองมือและ
วางแผนการใช้
รูปแบบ 

2. ทาํความเขา้ใจ
กบัผูเ้กียวขอ้ง 

 3. ศึกษาทดลอง
นาํร่องรูปแบบที
พฒันาขึนกบั
ประชากรที
ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง เพือหา
ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบ 

4. ปรับปรุง 
แกไ้ขรูปแบบ
การเรียนการ
สอน   

ทดลองกบั
ประชากรที
ไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่ง  

1. รูปแบบ
การเรียนการ
สอน   
2. แบบ 
ทดสอบ
ความรู้ 

3. แบบ
ประเมิน
ความสามารถ 

4.แบบ 
สอบถาม
ความคิดเห็น 

 

1. การ
วิเคราะห์
เนือหา 
(Content 

Analysis) 
2. ค่าเฉลีย 
ส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

3. ค่าร้อยละ
และความถี 

1. ผลการ
ทดลองที
ไดจ้าก
การศึกษา
นาํร่อง 

2. รูปแบบ
การเรียน
การสอน  
และ
เครืองมือ
ประกอบ
รูปแบบ 
npu 
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การวิจัยขันตอนที 3 การนํารูปแบบการเรียนการสอนทีพัฒนาขึนไปทดลองใช้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
วชิาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู (Implementation) ดําเนินการดังนี 

การใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู 

วตัถุประสงค ์

เพือใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครู  

วธีิการศึกษา 
1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

1.1. ประชากรในการวิจยัครังนี คือ นักศึกษาวิชาชีพครูระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร     

ครุศาสตรบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ภาคเรียนที  1               

ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ สาขาคอมพิวเตอร์ 
สาขาการศึกษาปฐมวยั สาขาสังคมศึกษา รวมจาํนวนนกัศึกษา 788 คน 

1.2. กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครังนี คือ นกัศึกษาวิชาชีพครู ปีที 2 คณะศิลปศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 ไดม้าโดยการสุ่มแบบ
หลายขนัตอน (Multistage Random Sampling) ขนัที 1 สุ่มนกัศึกษาจาก 5 สาขาวิชา สุ่มมา 1 

สาขาวชิา ไดน้กัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ  ขนัที 2 สุ่มจาํนวนนกัศึกษาในสาขาวิชาภาษาองักฤษ
มาจาํนวน 30 คน 

2. แบบแผนการวิจยั การวิจยัครังนีขนัตอนด้วยกระบวนการวิจยัแบบการทดลองขนั
พนืฐาน (Pre-Experimental Design) (Tuckman 1999 : 160) ดงัแผนภาพที 14 
 

O1    X    O2 

แผนภาพที 14 แบบแผนการวจิยั 

O1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 

X แทน การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอน  โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

O2 แทน การทดสอบหลงัการเรียน 
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3. การจดัเตรียมเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
3.1 รูปแบบการเรียนการสอนวชิาการพฒันาหลกัสูตร ทีผา่นการทดลองใชใ้นภาค

เรียนที 1 ปีการศึกษา 2556 และแกไ้ขปรับปรุงแลว้ 
3.2 แบบทดสอบวดัความรู้ ทีผ่านการทดลองใช้ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556 

และแก้ไขปรับปรุงแล้ว มีคุณภาพทงัในด้านความเทียงตรงตามเนือหา ความเชือมนั และอาํนาจ
จาํแนก จาํนวน 30 ขอ้ 

3.3 แบบประเมินความสามารถปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
3.4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อรูปแบบการเรียนการ

สอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

4. การดาํเนินการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

ดาํเนินการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน NPU Model ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556  
เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบ เวลา 13.00 – 17.00 น. 

สรุปการวจิยัขนัตอนที 2 ดงัแผนภาพที 15 

ขนัตอนที 3 การนาํรูปแบบการเรียนการสอน NPU Model ทีพฒันาขึนไปใช้สอนวิชา   
การพฒันาหลกัสูตร (Implementation) ดาํเนินการดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 15 ขนัตอนที 3 การนาํรูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึนไปใช้สอนวิชาการพฒันา
หลกัสูตร  

ขนัตอนที 3  

การวจิยัขนัตอนที 3 การนาํรูปแบบการเรียนการสอนเพือใชห้ลกัสูตร (Implement: I) 

ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  
ชีแจงรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน เรียกวา่ NPU Model 

1. จดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน  
2.  ประเมินความสามารถการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ในระหวา่งการเรียนการสอน 

ทดสอบหลงัเรียน (Posttest) 

และสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาวชิาชีพครูทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน  
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สรุปวิธีการดาํเนินการวิจยั ขนัตอนที 3 การนาํรูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึนไป
ใชส้อนวชิาการพฒันาหลกัสูตร ดงัตารางที 10 

 

ตารางที 10 สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยั ขนัตอนที 3 การนาํรูปแบบการเรียนการสอนทีพฒันาขึนไป  
 ใชส้อนวชิาการพฒันาหลกัสูตร (Implementation) 

ขนัตอนการวจิัย วตัถุประสงค์ 
ของการวจิัย 

วธิีดาํเนินการ
วจิัย 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ การวเิคราะห์

ข้อมูล ผลทีได้รับ 

3. การนํารูปแบบ
การเรียนการสอน 
โดยใช้วจิัยเป็น
ฐาน- NPU Model 
ไปใช้ 
(Implementation) 

เพือทดลองใช้
รูปแบบการ
เรียนการสอนที
พฒันาขึน 

1. ใชวิ้ธีการ
วิจยัเชิงทดลอง
กบักลุ่มตวัอยา่ง   
2. นาํเครืองมือ
ทีพฒันาขึนไป
ใชต้ามรูปแบบ
การเรียนการ
สอนNPU 
Model 

นกัศึกษา
วิชาชีพครู 
สาขาวิชาเอก
ภาษาองักฤษ 
จาํนวน 30 คน 

1 แบบทดสอบ 

ความรู้ 
วิชาการพฒันา
หลกัสูตร   
2. แบบ
ประเมิน
ความสามารถ
ในการพฒันา
หลกัสูตร
สถานศึกษา 
3. แบบ 
สอบถามความ
คิดเห็นของ
นกัศึกษา 

1. ค่าความถี
และร้อยละ 

2. ค่าเฉลีย 
ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน 

3. การ
วิเคราะห์
เนือหา 
(Content 

Analysis) 

ขอ้มูลทีได้
จากการ
ทดลองใช้
รูปแบบ
รูปแบบการ
เรียนการ
สอน  
1. ผลแบบ 
ทดสอบ
ความรู้ 
เกียวกบั
วิชาการ
พฒันา
หลกัสูตร  
2. ผล
ประเมิน
ความสามารถ 
หลกัสูตร 

3. ผล
สอบถาม
ความคิดเห็น
ของนกัศึกษา 
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การวิจัยขันตอนที 4 การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการพัฒนา
หลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู (Evaluation: E) ดําเนินการดังนี 

ประเมินคุณภาพการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เป็นการสรุปผลการ
ประเมิน NPU Model 

วตัถุประสงค ์

1. เพือประเมินคุณภาพการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

2. เพือปรับปรุง แกไ้ข และตรวจสอบขนัสุดทา้ยให้ไดก้ารพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู 

วธีิการศึกษา 
วธีิการศึกษามีการดาํเนินการ ดงันี 

1. รวบรวมขอ้มูลทีไดจ้ากการประเมินคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็น
ฐาน ทีเรียกวา่ NPU Model ดงันี 

1.1 ผลการประเมินจากนกัศึกษาวชิาชีพครู 

1.1.1 คะแนนเปรียบเทียบแบบทดสอบความรู้ ก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการเรียน
การสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

1.1.2 คะแนนค่าเฉลียความสามารถการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
1.1.3 คะแนนค่าเฉลียความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อรูปแบบการ

เรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน 

2. ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดงันี 

2.1 ขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัความรู้ วเิคราะห์โดย เปรียบเทียบค่าเฉลีย ค่าเบียงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test)  

2.2 ขอ้มูลจากแบบประเมินความสามารถของการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
ประเมินความสามารถดว้ยแบบตรวจสอบผลงาน แบบ Rubric ประเมินความสามารถในการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา เป็นค่าระดบั ได ้ 1 คะแนน หมายถึง ระดบัความสามารถตาํ ได ้2 คะแนน  
หมายถึง ระดบัความสามารถกลาง ได ้3 คะแนน หมายถึง ระดบัความสามารถสูง   

2.3 ขอ้มูลจากแบบประเมินความคิดเห็น วิเคราะห์โดย ใช้ค่าเฉลีย และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน 
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3. รูปแบบการเรียนการสอนได้นาํสาระความรู้ในการพฒันาหลกัสูตร เพือให้นกัศึกษามี
ความรู้การพฒันาหลกัสูตรดงันี 1. การวางแผนหลกัสูตร (Curriculum Planning) 2. การออกแบบ
หลกัสูตร (Curriculum Design) 3. การจดัระบบหลกัสูตร (Curriculum Organize) 4. การประเมิน
หลกัสูตร (Curriculum Evaluation) มาจดัการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน ตาม NPU Model 
และประเมินความรู้ วชิาพฒันาหลกัสูตรและความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

4. ปรับปรุงแก้ไขหลังจากผูเ้ชียวชาญตรวจสอบคุณภาพของการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลักสูตร 
สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู NPU Model 
 

สรุปการวจิยัขนัตอนที 4 การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน วิชาการพฒันาหลกัสูตร 
(Evaluation) ดงัแผนภาพที 16 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

‘ 
แผนภาพท ี16 การพฒันา (Development : D)การประเมินคุณภาพหลกัสูตร (Evaluation : E) 

แผนภาพที 16 ขนัตอนที 4 การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการ
พฒันาหลกัสูตร (Evaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินรูปแบบการเรียนการสอน วชิาการพฒันาหลกัสูตร ดังนี 
1. รวบรวมขอ้มูล 

     1.1 ผลการประเมินจากนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 1.1.1 คะแนนเปรียบเทียบค่าเฉลียของคะแนนความรู้ก่อน และ 
หลงัใชรู้ปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 
 1.1.2 คะแนน ค่าเฉลียของคะแนนความสามารถในการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา 
 1.1.3 คะแนน ค่าเฉลียความคิดเห็นของนกัศึกษาวชิาชีพครูทีมี
ต่อหลกัสูตร 
2. ผูว้จิยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
3. ปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตร 

การพฒันา
หลกัสูตร
สถานศึกษา  
การพฒันา
รูปแบบการเรียน
การสอน 

โดยใชว้จิยัเป็น
ฐาน วชิาการ
พฒันาหลกัสูตร 
สาํหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู (ฉบบั
สมบูรณ์) 
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สรุปวิธีการดาํเนินการวิจยั ขนัตอนที 4 การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน วิชาการ
พฒันาหลกัสูตร ดงัตารางที 11 

 
ตารางที 11 สรุปวธีิการดาํเนินการวจิยั ขนัตอนที 4 การประเมินรูปแบบการเรียนการสอน วชิาการ 

 พฒันาหลกัสูตร (Evaluation) 

ขนัตอนการวจิัย วตัถุประสงค์ 
ของการวจิัย 

วธิีดาํเนินการ
วจิัย 

แหล่งข้อมูล/
กลุ่มเป้าหมาย เครืองมือ การวเิคราะห์

ข้อมูล ผลทีได้รับ 

4. การประเมิน 
(Evaluation) 
=(Development 
: D2) 
การประเมิน
และปรับปรุง
รูปแบบการ
เรียนการสอน 
โดยใชวิ้จยัเป็น
ฐาน วิชาการ
พฒันาหลกัสูตร  

1. ประเมิน
ประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียน
การสอน ให้มี
ความเหมาะสม
ยงิขึน 

2. เพือปรับปรุง
รูปแบบการเรียน
การสอน ฉบบั
สมบูรณ์ 

1. ประเมิน
ประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียน
การสอน  
-การทดสอบ
ความรู้ 
-แบบประเมิน
ความสามารถ 

-แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของนกัศึกษา 
 

ผูเ้ชียวชาญ
ประเมินความ
พร้อมเอกสาร
พร้อมใช ้ความ
เป็นไปไดใ้ชม้า 
1 ภาคเรียน โดย
ไดข้อ้มูลจาก
ผูเ้ชียวชาญ  การ
เก็บจริงใน
สนาม 

1. แบบ 

ทดสอบ
ความรู้ ความ
เขา้ใจเกียวกบั
รูปแบบการ
เรียนการสอน  
1.แบบ 

ทดสอบ
ความรู้ 
เกียวกบั
รูปแบบการ
เรียนการสอน   
2. แบบ
ประเมิน
ความสามารถ 

3. แบบ
ประเมินความ
คิดเห็นของ
นกัศึกษา 

1. การ
วิเคราะห์ 
ค่าเฉลีย  
 ค่าส่วน
เบียงเบน
มาตรฐาน 

 ค่าร้อยละ
และความถี 

 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพของ
รูปแบบการ
เรียนการสอน 
โดยใชวิ้จยั
เป็นฐาน 
วิชาการ
พฒันา
หลกัสูตร 
สาํหรับ
นกัศึกษา
วิชาชีพครู
เรียกวา่ NPU 

Model 

 

สรุปกรอบการดาํเนินการวจิยั เรือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็น
ฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ดงัแผนภาพที 17 
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย  
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 

วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ได้พฒันาเครืองมือการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบทดสอบความรู้ในการพฒันาหลักสูตร แบบประเมินความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร      
และแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน มีขนัตอนการพฒันา ดงันี 

1. แบบทดสอบความรู้ เพือทดสอบความรู้ของนกัศึกษาในเรือง การพฒันาหลกัสูตรเป็น
แบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก มีขนัตอนการสร้างดงันี 

1. ศึกษาเอกสารหลกัสูตร คาํอธิบายรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร และมาตรฐาน        
คุรุสภา เรือง การพฒันาหลกัสูตร เพือกาํหนดขอบข่ายการวดัและประเมินการเรียนรู้ 

2. ทาํตารางวิเคราะห์หลกัสูตรมาตรฐานคุรุสภา ตามมาตรฐานที 2 วิชาการพฒันา
หลักสูตร และหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เพือกาํหนดจาํนวนขอ้สอบ ไดจ้าํนวน 30 ขอ้ 

3. เขียนขอ้คาํถามตามผงัขอ้สอบ (Test Blueprint) เขียนขอ้สอบให้ไดม้ากกวา่ สอง
เท่ารวมจาํนวน 60 ขอ้ 

จํานวนข้อสอบจําแนกตามสาระความรู้  และสมรรถนะ  ประเด็นในการประเมิน
ความสามารถ  มาตรฐานที 2 การพฒันาหลกัสูตร รายละเอียดดงัตารางที 12 และตารางที 13  
 

ตารางที 12 จาํนวนขอ้สอบจาํแนกตามจุดประสงคส์าระความรู้ มาตรฐานที 2 วชิาการพฒันา  

 หลกัสูตร 
จุดประสงค์สาระความรู้ ตามมาตรฐานความรู้ท ี2 

วชิาการพฒันาหลกัสูตร จาํนวนข้อทสีร้าง จาํนวนข้อทใีช้จริง 

ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 4 3 

ประวติัความเป็นมาและระบบการจดัการศึกษาไทย 9 3 
วสิยัทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย 3 2 
ทฤษฎีหลกัสูตร 6 3 
การพฒันาหลกัสูตร 20 7 

มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชนัของหลกัสูตร 6 4 
การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 8 6 
ปัญหาและแนวโนม้ในการพฒันาหลกัสูตร 4 2 
รวมจาํนวนขอ้สอบปรนยั แบบเลือกตอบ 60 30 
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ตารางที 13 ประเด็นในการประเมินความสามารถตามสมรรถนะ มาตรฐานที 2 วชิาการพฒันา 
 หลกัสูตร 
จุดประสงค์สมรรถนะ  ตามมาตรฐานความรู้ที 2 
วชิาการพฒันาหลกัสูตร 

ประเมินความสามารถในการพฒันา
หลกัสูตร 

สามารถวเิคราะห์หลกัสูตร 
สามารถปรับปรุงและพัฒนาหลัก สูตรได้อย่ า ง  
หลากหลาย 
สามารถประเมินหลกัสูตรได้ ทงัก่อนและหลงัการใช้
หลกัสูตร 
สามารถจดัทาํหลกัสูตร 

วสิัยทศัน์ของหลกัสูตร 

(Curriculum Vision) 

พนัธกิจของหลกัสูตร 

(Curriculum Mission - Aim) 

แผนการจดั-โครงสร้างหลกัสูตร 
(Lesson Organize –Unit Plan ) 
แผนการประเมิน (Evaluation  Plan) 

 

4. นําแบบทดสอบวดัความรู้ของนักศึกษาด้านการพฒันาหลักสูตร พร้อมระบุ
สมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ที 2 การพฒันาหลกัสูตรไปให้ผูเ้ชียวชาญ (ชุดที 1) จาํนวน 5 คน 
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) ภาษาทีใชแ้ละดา้นวดัผลในแต่ละประเด็น  

เพือนาํไปหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ ใช้เกณฑ์การตดัสินความ
สอดคลอ้งของความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ มีค่าเฉลียอยูใ่นระหวา่ง .96 - 1.00 การคาํนวณหาค่า
ความเทียงตรงแบบ Content Validity Ratio CVR ลอวซี์ (Lawshe, 1975 : 568) 

5. ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ด้านความเป็นปรนัยและอาํนาจจาํแนกของ
ข้อสอบ นําแบบทดสอบทีแก้ไขปรับปรุงข้อคาํถามในประเด็นสือความหมาย การซําซ้อนของ
ตวัเลือกและตวัลวง หลงัจากปรับปรุงแลว้จดัชุดขอ้สอบให้ได ้จาํนวน 30 ขอ้ จากนนันาํไปทดลอง
ใชก้บัประชากรทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาวชิาชีพครู สาขาวชิาเอกวทิยาศาสตร์ หลงัจากทีได้
เรียนวชิาการพฒันาหลกัสูตรแลว้ จาํนวน 50 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์คุณภาพ ซึงไดค่้าความยากง่าย 
ตงัแต่ 0.43 -0.63 และมีค่าอาํนาจจาํแนก 0.20 -0.80 จากนนั คดัเลือกขอ้สอบตามเกณฑ์ จาํนวน 30 

ขอ้ แลว้วิเคราะห์หาค่าความเชือมนั KR 20 พบวา่มีค่าความเชือมนั 0.81 และนาํไปใชจ้ริงกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง ทีเป็นนกัศึกษาสาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ จาํนวน 30 คน  

2. แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เพือประเมิน
ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร เป็นแบบตรวจสอบรายการทีให้คะแนนตามเกณฑ์การให้
คะแนน (rubric) มีขนัตอนการสร้างดงันี 
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1. ศึกษาเอกสารหลักสูตร คาํอธิบายรายวิชาการพฒันาหลักสูตร และมาตรฐาน            
คุรุสภา  เรือง การพัฒนาหลักสูตร เพือกําหนดขอบข่ายการวดัและประเมินการเรียนรู้ตาม
กระบวนการในการพฒันาหลกัสูตร 

2. สร้างแบบตรวจสอบรายการทีให้คะแนนการพฒันาหลกัสูตรตามเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค (rubric) ตามแนวคิด SOLO Taxonomy 

3. นาํแบบประเมินให้คะแนนการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของนักศึกษา และ
เกณฑก์ารใหค้ะแนนการพฒันาหลกัสูตร ไปให้ผูเ้ชียวชาญ (ชุดที 1) จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความ
เทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) ภาษาทีใชแ้ละดา้นวดัผลในแต่ละประเด็น เพือนาํไปหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ ใช้เกณฑ์การตดัสินความสอดคลอ้งของ
ความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ มีค่าเฉลียอยู่ในระหว่าง .99 - 1.00 การคาํนวณหาค่าความเทียงตรง
แบบ Content Validity Ratio CVR ลอวซี์ (Lawshe, 1975 : 568) 

4.  ตรวจสอบคุณภาพของแบบตรวจสอบรายการ  โดยนําไปใช้ประเ มิน
ความสามารถในการปฏิบติังานพฒันาหลกัสูตรของนกัศึกษา ทีเรียนรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร 
จาํนวน 50 คน ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556 แลว้แกไ้ขปรับปรุง จากนนันาํไปเก็บขอ้มูลกบั
กลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษาสาขาภาษาองักฤษ จาํนวน 30 คน ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 

3. แบบสอบถาม ความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั มีขนัตอนการสร้างและพฒันา ดงันี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเกียวกับการวิจยัเพือการพฒันารูปแบบการเรียน   
การสอน 

2. เขียนขอ้คาํถามเกียวกบักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 

3. ผูว้ิจยัพิจารณาความสอดคลอ้งเหมาะสมของแบบสอบถาม โดยผูเ้ชียวชาญ 
จาํนวน 5 คน พิจารณาความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) แล้วคาํนวณดัชนีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ใชเ้กณฑ์การตดัสินความสอดคลอ้งของความคิดเห็น
ของผูเ้ชียวชาญ มีค่าเฉลียอยูใ่นระหวา่ง .99 - 1.00 การคาํนวณหาค่าความเทียงตรงแบบ Content 

Validity Ratio CVR ลอวซี์ (Lawshe, 1975 : 568) 
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาปริญญาตรีทีลงทะเบียนเรียน

รายวิชาการพฒันาหลกัสูตร จาํนวน 50 คน ทีเป็นกลุ่มทดลอง ในภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2556  

และปรับปรุง จากนาํไปเก็บรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง นักศึกษาปริญญาตรี ทีลงทะเบียนเรียน
รายวชิา การพฒันาหลกัสูตร สาขาวชิาเอกภาษาองักฤษ จาํนวน 30 คน ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา  
2556  
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในการเรียนรู้ตามการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการพฒันา

รูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู
ในสภาพจริงโดยดาํเนินการทดลองตามแผนแบบการวิจยัเชิงทดลองขนัพืนฐาน (pre-experimental) 

ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน  โดยใช้วิจัยเป็นฐาน           
วชิาพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ทีเรียกวา่ NPU Model ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

1. การวเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็น (Needs Analysis - N) มี 2 กิจกรรมหลกั คือ 

1.1 วิเคราะห์จุดหมายในการเรียนรู้ เพือกาํหนดจุดหมายในการเรียนรู้ วิชา “การ
พฒันาหลกัสูตร” และนาํไปกาํหนดจุดหมายของหลกัสูตรทีนกัศึกษาจะตอ้งพฒันาขึน 

1.2 การวางแผนการเรียนรู้ นักศึกษาวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1) กาํหนด         

กลยุทธ์การพฒันาตนเอง โดยระบุแหล่งอา้งอิงหรือ หลกัฐานร่องรอย หรือการสืบคน้ในระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือปฏิบติักิจกรรมทีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” 
2) จดัทาํปฏิทินในการกาํกบัติดตาม เพือการประเมินตนเองในการพฒันาหลกัสูตร 

2. การปฏิบติัการเพือการเรียนรู้ของนกัศึกษา (Praxis – P) อาศยันิยามของหลกัสูตรทีวา่ 
Curriculum is Praxis ทีใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ของมนุษย ์ในขนันีมี 2 กิจกรรมหลกั คือ 

2.1 พฒันาทกัษะการเรียนรู้ นกัศึกษาเรียนรู้ดว้ยการแสวงหาและใชแ้หล่ง การเรียนรู้ 
ทงัในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) และการเรียนรู้ร่วมกนั(Collaborative 

learning) การใช้วิธีการต่างๆ ในการเรียนรู้ และการตรวจสอบความรู้ “กระบวนการพัฒนา
หลกัสูตร” นกัศึกษาจะไดรั้บการสนบัสนุนใหท้าํกิจกรรมการปฏิบติัในการแสวงหาความรู้ผา่น ICT 

(information computer & communication technology) และกิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปลียนเรียนรู้ 
การแสดงความคิดของนกัศึกษา เปิดการอภิปรายให้กวา้งขวาง เสนอหลกัฐานร่องรอยของความคิด
ของนักพฒันาหลกัสูตร เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อภิปรายกบักลุ่มเพือน ภายใตบ้รรยากาศการ
เรียนรู้ทีสนบัสนุนซึงกนัและกนั  

2.2 การสรุปความรู้ และการวิพากษ์ความรู้ ผูส้อนส่งเสริมให้นกัศึกษาไดอ้ธิบาย
แนวคิด “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” โดยใช้ภาษาของตนเอง สอบถามถึงหลกัฐานและความ
ชดัเจนในการอธิบายของนกัศึกษาซึงกบัการอธิบายของนกัศึกษาทีใชค้วามรู้เดิมหรือประสบการณ์
ทีมีมาก่อนของผูเ้รียนเป็นพืนฐานในการอธิบาย ในส่วนการวิพากษค์วามรู้ผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียน
ขยายความรู้ ความเขา้ใจใน “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” ของนกัศึกษาโดยผ่านประสบการณ์
ใหม่ๆ ผูเ้รียนจะได้รับการสนับสนุนให้นําความรู้ปรับใช้กับประสบการณ์ในชีวิตจริงโดยผ่าน
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร นกัศึกษานาํความรู้ความเขา้ใจไปประยกุตโ์ดยการพฒันาหลกัสูตรเพิมขึน 
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3. การตรวจสอบทบทวนความเขา้ใจการเรียนรู้ (Understanding  - U) มี กิจกรรมหลกั คือ  

 การประเมินการเรียนรู้ ของผูเ้รียนเองเปรียบเทียบกับเกณฑ์ทีสร้างขึน ตามแนวคิด
โครงสร้างการสังเกตผลสัมฤทธิทางการเรียน (Structure of Observe Learning Outcome) SOLO 
Taxonomy ของบิกก์และคอลลิส (Bigg and Collis 1982) ส่งเสริมให้นกัศึกษาตรวจสอบความเขา้ใจของ
ตนเอง ประเมินความก้าวหน้าในการเรียน และประเมินการบรรลุจุดหมายการศึกษา การวดัและ
ประเมินผล เป็นการวดัและประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษา 2 ดา้น คือ 

1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร เป็นความรู้ทีเกียวขอ้งตาม
แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของนกัพฒันาหลกัสูตรทงัในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการ
พฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler. 1949) และทฤษฎีหลกัสูตรทีเกียวขอ้ง 

2. ดา้นความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นความสามารถด้านการ
นาํกระบวนการการพฒันาหล ักสูตรไปพฒันาหล ักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ทีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแข่งขนั ท้าทาย และ การ
เป็นพลเมืองดี 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. แบบทดสอบความรู้ทีเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ การตรวจให้คะแนนตอบถูกให้ 1 

คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน การนําคะแนนผลการสอบมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพืนฐาน 
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบความรู้ ก่อนและหลงัการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การเรียนการสอน โดยการทดสอบค่าที (t- test  แบบ Dependent)   

2. แบบประเมินความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร การตรวจให้คะแนน ตามเกณฑ์
คุณภาพของผลงาน การวิเคราะห์ด้วยการนาํคะแนนข้อมูล  การปฏิบติังานพฒันาหลกัสูตรมา
วิเคราะห์ค่าสถิติพืนฐาน ความถีและค่าเฉลียร้อยละ และแปลความหมายของคะแนนตามเกณฑ์ 
กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานการพฒันาหลกัสูตร 3 ระดบั โดยกาํหนดเกณฑค์ะแนนดงันี 

ให ้1 คะแนน หมายถึง มีขอ้มูลระดบัโครงสร้างเดียว  
ให ้2 คะแนน หมายถึง มีขอ้มูลระดบัโครงสร้างหลากหลาย 

ให ้3 คะแนน หมายถึง มีขอ้มูลระดบัโครงสร้างสัมพนัธ์กนั 
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นาํข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย
ค่าเฉลีย ดงันี   

ค่าเฉลีย 2.50-3.00 หมายความวา่  มีความสามารถปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรได ้ระดบัสูง 
ค่าเฉลีย1.50-2.49 หมายความวา่ มีความสามารถปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรไดร้ะดบักลาง 
ค่าเฉลีย1.00-1.49 หมายความวา่ มีความสามารถปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรได ้ระดบัตาํ 
3.แบบสอบถามความคิดเ ห็นทีมี ต่อรูปแบบการเ รียนการสอน  นําผลการตอบ

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ดงันี 

คะแนน  5.00  หมายความวา่ เห็นดว้ยมากทีสุด 

คะแนน  4.00  หมายความวา่ เห็นดว้ยมาก 

คะแนน  3.00 หมายความวา่ เห็นดว้ยปานกลาง 

คะแนน  2.00  หมายความวา่ เห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนน  1.00  หมายความวา่ เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 

นาํขอ้มูลทีไดจ้ากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐานและ
แปลความหมายค่าเฉลีย ดงันี   

ค่าเฉลีย  4.50-5.00 หมายความวา่ เห็นดว้ยมากทีสุด 

ค่าเฉลีย  3.50-4.49 หมายความวา่ เห็นดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย  2.50-3.49 หมายความวา่ เห็นดว้ยปานกลาง 

ค่าเฉลีย  1.50-2.49 หมายความวา่ เห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉลีย  1.00-1.49 หมายความวา่ เห็นดว้ยนอ้ยทีสุด 
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บทท ี4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันา
หลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มีวตัถุประสงค์คือ 1.เพือพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  2. เพือศึกษาประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพ
ครู ดงันี  2.1 เปรียบเทียบดา้นความรู้ในการพฒันาหลกัสูตรก่อนและหลงัเรียนนกัศึกษาวิชาชีพครู  
2.2 ศึกษาด้านความสามารถในการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู          
2.3 ศึกษาดา้นความคิดเห็นของนกัศึกษาวชิาชีพครู ทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็น
ฐาน  วิชาการพัฒนาหลักสูตร  สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ทีพัฒนาขึนเป็นการวิจัยโดยใช้
กระบวนการวิจยัและพฒันา (Research and Development) ซึงมีผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยั
นาํเสนอตามลาํดบัดงัต่อไปนี 

ตอนท ี1 ผลการศึกษาและการวเิคราะห์หลกัสูตรทีใชใ้นการพฒันารูปแบบการเรียนการ
สอนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน  วชิาการพฒันาหลกัสูตร  สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู    

ตอนที 2 ผลการพฒันา และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชว้ิจยั
เป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู   

ตอนที 3 ประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการ
พฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู โดยมีรายละเอียดการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนี 

 

ตอนท ี 1  ผลการศึกษาและการวิเคราะห์หลักสูตรทีใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
วจัิยเป็นฐาน  วชิาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู   
ผลการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลหลกัสูตรในตอนที1เป็นการศึกษาแหล่งขอ้มูลวิเคราะห์

หลกัสูตร มีวตัถุประสงค์และแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 
วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลหลกัสูตร 
ใหผ้ลการศึกษาดงันี 

1.  ผลการวเิคราะห์หลกัสูตร แนวคิด ทฤษฎทีใีช้ในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน   
ผูว้ิจยัศึกษาสาระสําคญัของ รายวิชาการพฒันาหลกัสูตร ครุศาสตรบณัฑิต คณะศิลปศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยันครพนม และมาตรฐานวชิาชีพทีเกียวกบัครูผูส้อน มาตรฐานความรู้และ
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ประสบการณ์วิชาชีพ ของคุรุสภา มาตรฐานความรู้ที 2 การพฒันาหลกัสูตร โดยจดัทาํเป็นตาราง
สรุปผลการวเิคราะห์ ดงัตารางที 14  

ตารางที 14 สรุปผลการวเิคราะห์ ความรู้ ความสามารถ วชิาการพฒันาหลกัสูตร  

ความรู้ 
การพฒันาหลกัสูตร 

ความสามารถ 
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

ร่างรูปแบบ 
NPU Model 

1 การวางแผนหลกัสูตร : นิยาม /
ความหมาย 

ทฤษฎีหลกัสูตร 

แบบจาํลองในการพฒันาหลกัสูตร 

สีเสาหลกัการศึกษา; 3’s R x  7’s C ; 
พืนฐานการพฒันาหลกัสูตรดา้นต่าง ๆ 

1. เขียนนิยามหลกัสูตร เขียนความเชือ
เกียวกบัหลกัสูตร เลือกแบบจาํลองที
จะใชพ้ฒันาหลกัสูตร 

วิสัยทศัน์ / ปณิธาน  จุดหมาย(aim) 

ของหลกัสูตร จุดมุ่งหมาย(goal) ของ
หลกัสูตร 

N(Needs Analysis) 

อาจารย:์วางแผนการสอนโดยคาํนึงถึง 
บริบทของผูเ้รียนและผูส้อน 

นกัศึกษา:วเิคราะห์ความตอ้งการใน 
การเรียนรู้และวางแผนการเรียนรู้ของ
ตนเอง 

2. การออกแบบหลกัสูตร : 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การออกแบบ
หลกัสูตรรายวชิา – Objective based 

approach 

2. พนัธกิจ (ให)้ความรู้- (นาํไปฝึก)
ทกัษะ- (ผลทีเกิด)คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์จดัทาํโครงสร้างหลกัสูตร 
หน่วยการเรียนรู้(Unit) จุดประสงค ์ 
การเรียนรู้ – บทเรียน (lesson) 

P(Praxis) 
อาจารย ์: Mentoring-กาํกบัติดตาม
กระบวนการภาระงานทีมีความลุ่มลึก/
มีเพียงผวิเผนิ 

นกัศึกษา: พฒันาทกัษะการเรียนรู้
(แสวงหาและใชแ้หล่งการเรียนรู้-การ
ใชว้ธีิการต่าง ๆในการเรียนรู้-การ
ตรวจสอบความรู้(ดว้ยตนเอง)และ
สรุปความรู้ 

3. การจดัระบบหลกัสูตร: เปรียบเทียบ 
Constructivist & behaviorist; กลวธีิ
การสอน; การออกแบบการสอน; 

สิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 

3. แผนบริหารหลกัสูตร แผนการ
นิเทศกาํกบัติดตาม และแผนการสอน/
จดัการเรียนรู้ วสัดุ อุปกรณ์ สือ/
นวตักรรมทีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

U(Understanding) 
อาจารย ์: Coaching – สอนแนะจากผล
การปฏิบติัพฒันาหลกัสูตร 

นกัศึกษา : ประเมินความเขา้ใจใน    
การเรียนรู้เพือปรับปรุงและนาํผลไป
ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ 

4. การประเมินหลกัสูตร) : การ
ประเมินการเรียนรู้; การประเมิน
หลกัสูตร 

1. แผนการประเมินการเรียนรู้ : การ
กาํหนดระดบัคุณภาพตามแนวคิด 
SOLO Taxonomy และเครืองมือที
เกียวขอ้ง 
2.แผนการประเมินหลกัสูตร : ก่อนนาํ
หลกัสูตรไปใช;้ ระหวา่งการใช้
หลกัสูตร และหลงัการใชห้ลกัสูตร 
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กาํหนดจุดหมายหลกัสูตร 

(Specify Long-term goals) 
กาํหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ แต่ละหน่วย 

(Specify short-term learning outcomes  ) 

พฒันาแผนการสอน                               

ออกแบบกลวธีิการสอน                          
กาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะเครืองมือประเมิน 

การออกแบบหรือเลือกเครืองมือประเมิน 

การเรียนการสอน 
1. วเิคราะห์จุดหมายในการเรียนรู้                            
2. การวางแผนการเรียนรู้                 

3. การพฒันาทกัษะการเรียนรู้              
4. การสรุปการวพิากษค์วามรู้               
5. การประเมินการเรียนรู้ 

3. การนาํไปใช ้

2. การวางแผน 

การประเมินคุณภาพการสอน 

4. การประเมิน 

การประเมินระหวา่งการสอน 

(Make formative decisions) 

การประเมินหลงัการสอน 

(Make summative decisions)

1. การวเิคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที 18  รูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร   
สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  

ผูว้ิจยัศึกษาวิเคราะห์วิชาการพฒันาหลกัสูตรและมาตรฐานคุรุสภา เอกสาร แนวคิด     
การวิจยัและพฒันาเพือการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันา
หลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู และใหผู้เ้ชียวชาญประเมินความสอดคลอ้ง ผลการประเมินได้
ค่าทีแสดงความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุด ตามหลกัสูตรวิชาการพฒันาหลกัสูตร คาํอธิบาย
รายวิชา ความหมาย ความสําคญั ปรัชญา แนวคิด หลักการ และทฤษฏีทีเกียวข้องกับการพฒันา
หลกัสูตรและการศึกษา ประวติัความเป็นมาและระบบการศึกษาไทย  แผนพฒันาการศึกษาไทยทฤษฎี
หลักสูตร ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ประเภทของหลักสูตร กระบวนการสร้างและพฒันาหลักสูตร

การวจิยัเพอืพฒันาการเรียนการสอน 
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สถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชันการนําหลักสูตรไปใช้และ            
การประเมินผลหลกัสูตร ปัญหาและแนวโนม้ในการพฒันาหลกัสูตร  ตามมาตรฐานคุรุสภา  มาตรฐาน
ที 2  วชิาการพฒันาหลกัสูตร ความรู้ 1) ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 2) ประวติัความเป็นมาและ
ระบบการจดัการศึกษาไทย 3) วิสัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย  4) ทฤษฎีหลกัสูตร              

5) การพฒันาหลกัสูตร 6) มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชนัของหลกัสูตร 7) การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 8) ปัญหาและแนวโน้มการพฒันาหลกัสูตร  และความสามารถ 1) สามารถวิเคราะห์
หลกัสูตร 2) สามารถปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย 3) สามารถประเมินหลกัสูตร
ไดท้งัก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 4) สามารถจดัทาํหลกัสูตร  
 
ตอนที 2  ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

วชิาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู   
ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน ประกอบดว้ย 

1.  ผลการพฒันาโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การวจัิยเป็นฐาน  
จากแนวคิดทีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืนฐานในขนัตอนที 1 มีผลคือ 

นกัศึกษาวิชาชีพครูระดบัปริญญาตรี  ชันปีที 2 ทีเป็นกลุ่มทดลอง ทีได้มาจากการสุ่มแบบหลาย
ขนัตอน คือ นกัศึกษาสาขาวชิาเอกวทิยาศาสตร์ จาํนวน 50 คน มีพฒันาการดา้นการเรียนรู้  วิชาการ
พฒันาหลกัสูตร และมีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา รูปแบบการเรียนการสอน  
โดยใชว้จิยัเป็นฐานวชิาการพฒันาหลกัสูตร ช่วยให้นกัศึกษาสามารถนาํหลกัการพฒันาหลกัสูตรไป
ใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ได ้นกัศึกษามีศกัยภาพในการพฒันาหลกัสูตรไดภ้ายใตก้ารแนะนาํของครู  
หรือ ผูมี้ประสบการณ์ หรือจากการร่วมมือกบัเพือน ผูส้อนควรส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดคิ้ดอยา่งอิสระ 
สอนใหเ้กิดความคิดรวบยอด และจดัประสบการณ์ใหน้กัศึกษาไดค้น้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
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2.  ผลการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การวจัิยเป็นฐาน 

2.1  ผลการกาํหนดกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบ ไดผ้ลสรุปดงัแผนภาพที 19 
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การจัดการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสูตร ตามแนวคิด
แบบจําลอง NPU Model 

การจดัการเรียนการสอนโดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนักศึกษา
วชิาชีพครู ประกอบดว้ยขนัตอนในการจดัการเรียนรู้ โดยประกอบดว้ย 3 ขนัตอน ดงันี 

ความตอ้งการ (Needs)อาศยัแนวคิดการวิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะตอ้งวิเคราะห์
จุดหมายในการเรียนรู้”  และนาํไปวางแผนการเรียนรู้ผูเ้รียนวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   

ปฏิบติัการ(Praxis) การพฒันาทกัษะการเรียนรู้นกัศึกษาศึกษาเรียนรู้ดว้ยการแสวงหาและ
ใช้แหล่งการเรียนรู้ทงัในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกนัการใช้วิธีการต่างๆ  

ในการเรียนรู้และการตรวจสอบความรู้“กระบวนการพฒันาหลกัสูตร”             
ความเขา้ใจ (Understanding) การตรวจสอบทบทวนตนเองดว้ยการประเมินความเขา้ใจใน

การเรียนรู้ – การประเมินความรู้ส่งเสริมให้นกัศึกษาประเมินความรู้และความสามารถของตนเอง
ประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนและประเมินการบรรลุจุดหมายการศึกษา 

การสร้างแบบจําลองการเรียนการสอน วชิาการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิด  NPU Model 
NPU Model คือ แบบจาํลองการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร 

สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มีลาํดบัขนัในการสร้างแบบจาํลอง ดงันี 

พืนฐานแนวคิดและทีมาของแบบจาํลองการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการ
พฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ทีเรียกว่า NPU Model เป็นองค์ความรู้ทีมีคุณค่า
อย่างยิงเพราะไดรั้บการพฒันามาเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบ(Model) การเรียนการ
สอน  มุ่งเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทีเชือถือได้ภายใตแ้นวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการจดัการเรียนการสอน 3 ขนัตอน คือ ความตอ้งการ(Needs) ในการเรียนรู้ ปฏิบติัการ
(Praxis) ในการเรียนรู้ และ ความเขา้ใจ (Understanding) ในการเรียนรู้ เมือนาํแนวคิดการวิจยัเป็น
ฐานมาปรับใช้ในการจดัการเรียนการสอนวิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
กล่าวไดว้า่  ในขนัแรก ความตอ้งการ (Needs) ในการเรียนรู้  คือ ผูเ้รียนจะตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการ
เรียนรู้และวางแผนการเรียนเพือการบรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าว  ขนัทีสองปฏิบติัการ(Praxis)ในการ
เรียนรู้ ผูเ้รียนกระทาํเพือการบรรลุความสําเร็จในการเรียนรู้ และในขนัตอนทีสาม ความเขา้ใจ 
(Understanding)ในการเรียนรู้ ผูเ้รียนตรวจสอบทบทวนการเรียนรู้ของตนเองและนําไปกาํหนด
ความตอ้งการการเรียนรู้ต่อไป  ดงัภาพ NPU Model ถือเป็นรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยั
เป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร  
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2.2  ผลการระบุรายวิชาและผลการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์หลกัสูตรและภาระงาน             
ดงัตวัอยา่งต่อไปนี 

วิเคราะห์หลกัสูตรเนือหาความรู้ตามรายวิชาทีเปิดสอนเทียบกบัสาระความรู้ตาม
มาตรฐานทีคุรุสภากาํหนดเป็นส่วนหนึงของการทาํวิทยานิพนธ์เรืองการพฒันารูปแบบการเรียน    
การสอน  โดยใชว้จิยัเป็นฐาน  วชิาการพฒันาหลกัสูตร  สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

สําหรับในมาตรฐานที 2 การพฒันาหลกัสูตรไดก้าํหนดไวว้่าผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งมี
ความรู้และสมรรถนะทางการศึกษาดงันี 

1. สาระความรู้  ได้แก่  1) ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา 2) ประวติัความเป็นมาและ
ระบบการจดัการศึกษาไทย 3) วิสัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย  4)ทฤษฎีหลักสูตร               

5) การพฒันาหลกัสูตร  6) มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชนัของหลกัสูตร 7) การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 8) ปัญหาและแนวโนม้การพฒันาหลกัสูตร 

  2. สมรรถนะ ได้แก่ 1.สามารถวิเคราะห์หลักสูตร 2.สามารถปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรได้อย่างหลากหลาย 3.สามารถประเมินหลกัสูตรได้ทงัก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตร                

4.สามารถจดัทาํหลกัสูตร 

ตารางที  15  ตวัอยา่งผลการวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา  30111702  พฒันาหลกัสูตร 

มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน ชือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา 

ผลการ
วเิคราะห์ 

การพฒันา
หลกัสูตร 

1.ปรัชญา แนวคิด
ทฤษฎีการศึกษา 
2.ประวติัความเป็นมา
และระบบการจดั 
การศึกษาไทย 

3.วสิยัทศัน์และ
แผนพฒันาการศึกษา
ไทย 

4.ทฤษฎีหลกัสูตร 

5.การพฒันาหลกัสูตร 

6.มาตรฐานและ
มาตรฐานช่วงชนัของ 
หลกัสูตร 

7. การพฒันาหลกัสูตร 

1.สามารถ
วเิคราะห์
หลกัสูตร 

 2.สามารถ
ปรับปรุงและ
พฒันา   หลกัสูตร
ไดอ้ยา่ง
หลากหลาย 

3.สามารถ
ประเมินหลกัสูตร
ไดท้งัก่อนและ
หลงัการใช้
หลกัสูตร 

4.สามารถจดัทาํ 

30111702 การพฒันาหลกัสูตร   
(Curriculum Development) 
       ความหมาย  ความสาํคญั  
ปรัชญา  แนวคิด  หลกัการ  และ
ทฤษฏีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันา
หลกัสูตรและการศึกษา ประวติั
ความเป็นมาและระบบการศึกษา
ไทย แผนพฒันาการศึกษาไทย
ทฤษฏีหลกัสูตรตงัแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ประเภทของหลกัสูตร 
กระบวนการสร้างและพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา การ
วเิคราะห์หลกัสูตร มาตรฐาน
และมาตรฐานช่วงชนัการนาํ 

สาระความรู้
และ
สมรรถนะ
ครอบคลุม
ตาม
มาตรฐาน
คุรุสภา 
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ตารางที  15  ตวัอยา่งผลการวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิา  30111702  พฒันาหลกัสูตร (ต่อ) 
มาตรฐาน
ความรู้ 

สาระความรู้ตาม
มาตรฐาน 

สมรรถนะตาม
มาตรฐาน ชือวชิาและคาํอธิบายรายวชิา 

ผลการ
วเิคราะห์ 

 สถานศึกษา   
8.ปัญหาและแนวโนม้
ในการพฒันาหลกัสูตร 

หลกัสูตร หลกัสูตรไปใชแ้ละการ
ประเมินผลหลกัสูตร ปัญหาและ
แนวโนม้ในการพฒันาหลกัสูตร 

 

2.4)  ผลการจัดทาํคาํอธิบายรายวิชา   และประมวลการสอนรายวิชาการพฒันา
หลกัสูตร  ดงัแผนภาพที  20 

    
 
 
 
 

 

แผนภาพที  19  แนวทางดาํเนินการพฒันาคาํอธิบายรายวชิา  และประมวลการสอนรายวชิา   

 

แผนภาพที  20 แนวทางดาํเนินการพฒันาคาํอธิบายรายวชิา และประมวลการสอนรายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวิชา 
 ความหมาย  ความสาํคญั  ปรัชญา  แนวคิด  หลกัการ  และทฤษฏีทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตรและ
การศึกษา ประวติัความเป็นมาและระบบการศึกษาไทย แผนพฒันาการศึกษาไทยทฤษฏีหลกัสูตรตงัแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ประเภทของหลกัสูตร กระบวนการสร้างและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การวเิคราะห์หลกัสูตร 
มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชนัการนาํหลกัสูตรไปใชแ้ละการประเมินผลหลกัสูตร ปัญหาและแนวโนม้ในการ
พฒันาหลกัสูตร 
ผลการพฒันาประมวลการสอนรายวชิา 
 ประมวลการสอนรายวิชา มีองคป์ระกอบดงันี  คาํอธิบายรายวิชา  ผลการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการ
สอนการวดัและประเมินผล   
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2.5  ผลการออกแบบการจดัการเรียนรู้   โดยกาํหนดเนือหา  วิธีการจดัการเรียนรู้            
สือการสอน  เครืองมือ  และวธีิการวดัและประเมินผล  ดงัแผนภาพที  21  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที  20  ผลการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

แผนภาพที  21 ผลการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

2.  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของโครงร่างรูปแบบการเรียนการสอน  โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน   วิชาการพัฒนาหลักสูตร   สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  ทีผู้ว ิจัยสร้างขึน โดย
ผูเ้ชียวชาญจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ชียวชาญ 5 คน ไดแ้ก่  ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน จาํนวน 1  
คน ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตร จาํนวน 1 คน ผูเ้ชียวชาญดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม 1 
คน และผูเ้ชียวชาญด้านวิจยั 1 คน ผูเ้ชียวชาญด้านการวดัและประเมินผล 1 คน พิจารณาความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน  แลว้นาํผลการพิจารณามาปรับปรุง
แก้ไข ผลการตรวจสอบด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่าง
รูปแบบการเรียนการสอน โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพ
ครู  มีผลการประเมินดงัตารางที 16 

 

 

การกาํหนดเนือหา 
 เนือหารายวชิา 30111702 การพฒันาหลกัสูตร   ประกอบดว้ย  1. การวางแผนหลกัสูตร 
(Curriculum Planning) 2. การออกแบบหลกัสูตร(Curriculum Design) 3. การจดัระบบหลกัสูตร (Curriculum 

Organization)  4. การประเมินหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) 

การกาํหนดวธีิสอนและสือการสอน 
 กระบวนการจดัการเรียนรู้ทีใชใ้นการสอน ประกอบดว้ย ขนัตอนการสอน 3 ขนั ไดแ้ก่ 1.1 วเิคราะห์
ความตอ้งการการเรียนรู้  1. 2  การวางแผนการเรียนรู้  2..1 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 2..2  สรุปความรู้             

3.1 .การประเมินผลเพือปรับปรุงและนาํผลไปใชใ้นการพฒันา  
                สือการสอน ประกอบด้วย  แบบวดัการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน  ผลงานวิชาการพฒันา
หลกัสูตร และแหล่งเรียนรู้ 

 การกาํหนดเครืองมอื และวธีิการวดัและประเมนิผล   
 การวดัและประเมินผล ไดด้าํเนินการ 3 ขนัตอน  ประกอบดว้ย 1) ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
โดยใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบวชิาการพฒันาหลกัสูตร  2) ระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษา
ปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  3) หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบวิชาการ
พฒันาหลกัสูตร   
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ตารางที 16 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

รายการประเมนิ X  S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม / 
สอดคล้อง 

1. ความเป็นมาและความสาํคญัของรูปแบบการเรียนการ
สอน 

5.00 0.00 มากทีสุด 

2. แนวคิดพืนฐานในการพฒันารูปแบบ 5.00 0.00 มากทีสุด 

3. การกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอน 

4.80 0.45 มากทีสุด 

4. องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  

    4.1 หลกัการ 4.60 0.55 มากทีสุด 

    4.2 วตัถุประสงค ์ 4.80 0.45 มากทีสุด 

    4.3 การวจิยักระบวนการเรียนรู้ 4.60 0.55 มากทีสุด 

    4.4 การวดัและประเมินผล 4.80 0.45 มากทีสุด 

รวมดา้นที 4 4.70 0.12 มากทีสุด 

รวมทุกด้าน 4.80 0.16 มากทสุีด 

จากตารางที  16  พบวา่ ผลการประเมินความเหมาะสม/เห็นดว้ยกบัรูปแบบการเรียนการ
สอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐานโดยค่าเฉลียความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน  
ทงั 4 ดา้น และรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.80, S.D.= 0.16) เมือพิจารณาค่าเฉลียความ
คิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลียเรียงตามลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่  ด้านความเป็นมาและ
ความสําคญัของรูปแบบการเรียนการสอน ( X = 5.00, S.D.= 0.00) ดา้นแนวคิดพืนฐานในการ
พฒันารูปแบบ ( X = 5.00, S.D.= 0.00)  ดา้นการกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอน ( X = 4.80, S.D.= 0.45)  ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน ( X = 4.70, S.D.= 

0.12) และ ซึงจากผลการประเมินขา้งตน้แสดงว่า รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 
วิชาการพฒันาหลักสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  มีความเป็นไปได้ เหมาะสมและสามารถ
นาํไปใชส้อนรายวชิาพฒันาหลกัสูตรได ้
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3. ผลการสร้างและตรวจสอบความเหมาะสมของเครืองมือประกอบการใช้ รูปแบบ        
การเรียนการสอน โดยใช้วจัิยเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู  

เครืองมือประกอบการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน ไดแ้ก่ 

3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ มีผลการประเมินดงัตารางที 17 

ตารางที 17 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้   

รายการประเมนิ X  S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม / 
สอดคล้อง 

1. การกาํหนดองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากทีสุด 

2. องคป์ระกอบของแบบแผนการจดัการเรียนรู้  

    2.1 ชือหน่วย 5.00 0.24 มากทีสุด 

    2.2 สาระสาํคญั 4.80 0.45 มากทีสุด 

    2.3 เนือหา 5.00 0.24 มากทีสุด 

    2.4 กิจกรรมการเรียนการสอน 5.00 0.21 มากทีสุด 

    2.5 สือการเรียนการสอน 5.00 0.20 มากทีสุด 

    2.6 การวดัและประเมินผล 4.60 0.55 มากทีสุด 
รวมดา้นที 2 4.90 0.17 มากทีสุด 

3. การเรียบเรียงและการใชภ้าษา 4.80 0.18 มากทีสุด 

รวมทุกด้าน 4.90 0.15 มากทสุีด 

จากตารางที 17 พบวา่ ผลการประเมินความเหมาะสม/เห็นดว้ยกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 
ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นต่อแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลียของความคิดเห็นทงั 3 ดา้น และ
รวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.90, S.D.= 0.15) เมือพิจารณาค่าเฉลียความคิดเห็นเป็นราย
ดา้น พบว่ามีค่าเฉลียเรียงตามลาํดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่  ดา้นการกาํหนดองคป์ระกอบของแผน          
การจดัการเรียนรู้  ( X = 5.00, S.D.= 0.00) ดา้นองคป์ระกอบของแบบแผนการจดัการเรียนรู้ ( X = 

4.90, S.D.= 0.17)  และดา้นการเรียบเรียงและการใชภ้าษา  ( X = 4.80, S.D.= 0.18)  โดยผูเ้ชียวชาญ
มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของแบบแผนการจัดการเรียนรู้ทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดเท่ากันคือ 
องค์ประกอบเกียวกบัชือหน่วย  เนือหา  กิจกรรมการเรียนการสอน สือการเรียนการสอน  ( 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)  
ตามลาํดบั  รองลงมาคือ  สาระสําคญั  ( X = 4.80, S.D.= 0.45)  และการวดัและประเมินผล  ( X = 



 

139 

 

4.60, S.D.= 0.55) ตามลาํดบั  ซึงจากผลการประเมินขา้งตน้แสดงว่า ผูว้ิจยัสามารถนาํแผนการ
จดัการเรียนรู้นีไปใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร  สําหรับ
นกัศึกษาวชิาชีพครูได ้

3.2  คู่มือสําหรับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจยัเป็นฐาน มีผล         
การประเมินดงัตารางที  18 

ตารางที  18  ผลการประเมินคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน  

รายการประเมนิ X  S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม / 
สอดคล้อง 

1. รายละเอียดในคู่มือมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้วิจยัเป็นฐาน ซึงประกอบดว้ย ความ
เป็นมาและความสําคญัของรูปแบบ  แนวคิดพืนฐานใน
การพฒันารูปแบบ หลักการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  

5.00 0.00 มากทีสุด 

2. รายละเอียดในคู่มือมีความชัดเจนเพียงพอทีจะนํา
รูปแบบไปใชอ้ยา่งไดผ้ล 

5.00 0.00 มากทีสุด 

3. แนวทางการนาํรูปแบบไปใชแ้สดงถึงความคาดหวงัที
ตอ้งการใหเ้กิดกบัผูที้ศึกษาคู่มืออยา่งชดัเจน 

4.80 0.45 มากทีสุด 

4. เ งือนไขในการใช้ รูปแบบการเ รียนการสอน  มี
รายละเอียดทีบอกถึงข้อกําหนดทีผู ้ใช้ รูปแบบต้อง
พิจารณาเพือใหผ้ลการใชรู้ปแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5.00 0.00 มากทีสุด 

5. สิงทีผูส้อนตอ้งศึกษา แสดงถึงขอ้มูลพืนฐานทีมีความ
จาํเป็นต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

5.00 0.00 มากทีสุด 

6. วธีิการปฏิบติัเพือการจดัเตรียมเป็นรายละเอียดทีบอกถึง
การจดัเตรียมสิงทีจาํเป็นในการสอนอยา่งครบถว้น 

4.60 0.55 มากทีสุด 

รวมทุกด้าน 4.49 0.17 มากทสุีด 
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จากตารางที  18  พบวา่ ผลการประเมินความเหมาะสม/เห็นดว้ยกบัคู่มือการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน  ผูเ้ชียวชาญมีความคิดเห็นโดยมีค่าเฉลียของความคิดเห็น
ทงั 6 ดา้น อยูใ่นระดบัมากทีสุด ( X = 4.49, S.D.= 0.17) เมือพิจารณาค่าเฉลียความคิดเห็นเป็นราย
ดา้น พบวา่มีค่าเฉลียเรียงตามลาํดบัจากมากไปนอ้ย  ไดแ้ก่  รายละเอียดในคู่มือมีความสอดคลอ้งกบั
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจยัเป็นฐาน ซึงประกอบดว้ย  ความเป็นมาและความสําคญัของ
รูปแบบ แนวคิดพืนฐานในการพฒันารูปแบบ หลกัการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการจดัการเรียนรู้          
การวดัและประเมินผล รายละเอียดในคู่มือมีความชดัเจนเพียงพอทีจะนาํรูปแบบไปใชอ้ย่างไดผ้ล
เงือนไขในการใช้รูปแบบการเรียนการสอนมีรายละเอียดทีบอกถึงขอ้กาํหนดทีผูใ้ช้รูปแบบตอ้ง
พิจารณาเพือให้ผลการใชรู้ปแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด  และสิงทีผูส้อนตอ้งศึกษา  แสดงถึงขอ้มูล
พืนฐานทีมีความจาํเป็นต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากนั ( 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)  
ตามลาํดบั  รองลงมาคือ แนวทางการนาํรูปแบบไปใชแ้สดงถึงความคาดหวงัทีตอ้งการให้เกิดกบัผูที้
ศึกษาคู่มืออยา่งชดัเจน ( X = 4.80, S.D.= 0.45) และวิธีการปฏิบติัเพือการจดัเตรียมเป็นรายละเอียด
ทีบอกถึงการจดัเตรียมสิงทีจาํเป็นในการสอนอยา่งครบถว้น ( X = 4.60, S.D.= 0.55) ตามลาํดบั ซึง
จากผลการประเมินข้างต้นแสดงว่า ผู ้วิจ ัยสามารถนําคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน            

โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐานนีไปใชใ้นการสอน วชิาการพฒันาหลกัสูตร  สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูได ้

 
ผลการประเมินของรูปแบบการเรียนการสอน 

การประเมินของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจยัเป็นฐานทีพฒันาขึน มีผล       
การประเมิน  

ผูเ้ชียวชาญได้ให้ขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบั รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ การวิจยั
เป็นฐาน  ไวด้งันี 

1. รูปแบบการเรียนการสอน ผูเ้ชียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ ความสําคญัและความเป็นมา
ของรูปแบบควรกล่าวถึง ปัญหาทีทาํใหต้อ้งมีการพฒันารูปแบบใหช้ดัเจน 

2. คู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ผูเ้ชียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ ควรแนะนาํผูใ้ช้
รูปแบบการเรียนการสอนให้จดัเตรียมเรืองการสร้างบรรยากาศ และสิงสนบัสนุนทีจะช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิยัเป็นฐาน  
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3. แผนการจดัการเรียนรู้ ผูเ้ชียวชาญไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ ควรคดัเลือกกิจกรรมทีสนบัสนุน
ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสนาํเสนอหน้าชนัเรียนมากขึนเพือเตรียมความพร้อมสําหรับการนาํเสนอผลงาน
พฒันาหลกัสูตร 

จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงเนือหาในส่วนของความสําคญัและความ
เป็นมาของรูปแบบ จดัเตรียมเรืองการสร้างบรรยากาศ  และสิงสนบัสนุนทีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้โดย
ใชก้ระบวนการวิจยัเป็นฐาน ไวใ้นส่วนของแนวทางการนาํรูปแบบไปใช ้ทงันี เพือให้นกัศึกษาประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนมากขึน และกาํหนดกิจกรรมสําคญัเป็นกิจกรรมการนําเสนอหน้าชันเรียนใน
แผนการจดัการเรียนรู้ทุกๆแผนเพือการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 
วชิาการพฒันาหลกัสูตร  สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ดงันี 

1. กําหนดกลุ่มตัวอย่างสําหรับการนํารูปแบบการสอนไปใช้ ศึกษาผลของการใช้
รูปแบบการสอน การสุ่มแบบหลายขนัตอนไดแ้ก่ นกัศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาองักฤษ ปีที 2 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน  
30 คน ผลการทดสอบไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยคะแนนความสามารถในการพฒันา
หลกัสูตร (E1) ไดค้ะแนนเฉลียร้อยละ 80.00 และคะแนนภาคความรู้ ทีไดจ้ากการประเมินผลการ
เรียนรู้ ปลายภาคเรียน (E2)  ไดค้ะแนนเฉลียร้อยละ 83.56  

2. กาํหนดแบบแผนการวิจยัในการทดลองใช้รูปแบบการสอนซึง ดาํเนินการทดลองตาม
แบบการทดลองขนัพืนฐาน (Pre Experimtal Design) โดยกาํหนดแบบการทดลองแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว 
มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  (Pretest  Posttest  One-Group  Design) (Tuckman,1999 : 160)    

3. กาํหนดและสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ซึงประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
วจิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู และแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นกัศึกษาวิชาชีพครูทีมีต่อรูปแบบการสอน รวมทงัหาประสิทธิภาพของเครืองมือทีใชใ้นการวิจยั โดย
นาํเสนออาจารยที์ปรึกษา และนาํเสนอผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบ และให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ 
ผลการตรวจสอบพบวา่เครืองมือทุกชุดมีคุณภาพเหมาะสมกบัการนาํไปใชร้วบรวมขอ้มูล 

4. นาํรูปแบบการสอนและเครืองมือต่างๆ ทีพฒันาขึนไปใช้และรวบรวมข้อมูลกบักลุ่ม
ตวัอย่างโดยดาํเนินการทดลองทงัสิน 16 สัปดาห์ โดยจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนใน
รายวิชา 30111702 การพฒันาหลกัสูตร (Curriculum Development) ตามหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม ดาํเนินการสอน  
สัปดาห์ละ 1 ครัง ครังละ 4 ชวัโมง    
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ตอนที  3  ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  วิชาการพัฒนาหลักสูตร  
สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู    
ประเมินประสิทธิผลของการรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการ

พฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  
ดําเนินการโดยพิจารณาผลการใช้รูปแบบการสอน ซึงแสดงถึงประสิทธิภาพและ

ผลสําเร็จของรูปแบบการสอนทีพฒันาขึน เมือนําไปปฏิบัติจริง จากผลการประเมินผลการใช้
รูปแบบการสอนพบว่า ส่งผลให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีความรู้และความสามารถในการพฒันา
หลกัสูตร 

1.  การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ตามการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
โดยใช้วจัิยเป็นฐาน  วชิาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้ตามการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ดงัตารางที 19 

ตารางที 19 การทดสอบคะแนนความรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้ตามการพฒันารูปแบบการเรียน                        
การสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ X  S.D. t 

 
P 

ก่อนสอน 30 30 15.07 2.79 
-22.204** .00 

หลงัสอน 30 30 25.07 2.48 

** มีนยัสาํคญัทีระดบั .01 

จากตารางที 19 ความรู้ของนักศึกษาก่อนและหลงัการเรียนรู้ตามการพฒันารูปแบบ        
การเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 จึงยอมรับสมมุติฐานทีตงัไว ้โดยมีค่าเฉลียของคะแนน
ความรู้ในการพฒันาหลกัสูตรหลงัการเรียนรู้ตามการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยั
เป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู  ( X = 25.07, S.D. = 2.48) สูงกว่า
ก่อนการเรียนรู้ตามการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการพฒันา
หลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ( X = 15.07, S.D. = 2.79) 
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2.  การศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร  ระหว่างการเรียนรู้ตาม   
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  โดยใช้วจัิยเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร  สําหรับนักศึกษา
วชิาชีพครู 

ผูว้ิจยัประเมินความสามารถในการพฒันาหลักสูตร ตามขนัตอนการเรียนรู้ตามการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร  สําหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู จากแบบประเมินและใหค้ะแนนตามระดบัคุณภาพ 3 ระดบั ดงัตารางที 20  

ตารางที 20 ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร ตามขนัตอนการเรียนรู้ตามการพฒันารูปแบบ      
การเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

การเรียนการสอน 
ความสามารถ                             
การพฒันาหลกัสูตร 

ภาระงาน ชินงาน ผลงาน      รวม การแปลผล 
ความรู้ การนาํเสนอ

และประเมิน
ตนเอง 

การปฏิบติั
กิจกรรมการ

พฒันาหลกัสูตร 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
1. การวางแผนหลกัสูตร 

(Curriculum Planning) 
2.37 0.72 2.37 0.76 2.33 0.71 2.36 0.72 ระดบักลาง 

2. การออกแบบหลกัสูตร 

(Curriculum Design) 
2.37 0.76 2.33 0.71 2.37 0.66 2.36 0.71 ระดบักลาง 

3. การจดัระบบหลกัสูตร 

(Curriculum 

Organization) 

2.37 0.67 2.37 0.71 2.37 0.76 2.33 0.71 ระดบักลาง 

4. การประเมินหลกัสูตร 

(Curriculum Evaluation) 
2.33 0.71 2.37 0.72 2.4 0.72 2.36 0.71 ระดบักลาง 

รวมจาํนวน 30 คน ไดค้่าระดบั 1 = 4 คน ไดค้่าระดบั 2 = 10 คน ไดค้่าระดบั  3 = 16 คน 
ค่าเฉลยีปฏิบัต ิ
การพฒันาหลกัสูตร 

2.4 0.72    

คะแนนรวม 3     
คะแนนประสิทธิภาพ 80     

จากตารางที 20 ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร เป็นคะแนนทีไดจ้าก ภาระงาน 
การนาํความรู้มานาํเสนอและประเมินในระหวา่งเรียน  และการปฏิบติักิจกรรมในแต่ละหน่วยการ
เรียน รวมคะแนนทงัสามช่องเป็นคะแนนความสามารถในการวางแผนหลกัสูตร การออกแบบ
หลักสูตร การจดัระบบหลักสูตร และการประเมินหลักสูตร ตามลาํดับ และรวมคะแนนทังสี
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กิจกรรมเป็นความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร การประเมินคุณภาพโดยกาํหนดเกณฑ์คุณภาพ
ด้วย SOLO Taxonomy  ตามแนวคิดของ John Biggs กาํหนดคะแนนความสามารถเป็น
องคป์ระกอบเดียว หลากหลายองคป์ระกอบ  และความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ  นกัศึกษาจาํนวน  
30  คน  มีคะแนนความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร เป็นดงันี ค่าระดบั 1 – ตาํ จาํนวน 4 คน 
ระดบั 2 – กลาง จาํนวน 10 คน และ ระดบั 3 – สูง จาํนวน  16  คน ตามลาํดบั  ไดค้ะแนนรวมเฉลีย  

2.4 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลียร้อยละ 0.72  สรุปคะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) = 80.00 

3.  การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาทมีีต่อรูปแบบการเรียนการสอน  โดยใช้วจัิย 
เป็นฐาน  วชิาการพฒันาหลกัสูตร  สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันา
หลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู เห็นดว้ยในระดบัมากทีสุด จาํนวน 3 ขอ้ และเห็นดว้ยใน
ระดบัมาก จาํนวน 17 ขอ้ จากจาํนวนขอ้คาํถามทงัหมด 20 ขอ้ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู 

รายละเอียดดงัตารางที 21 

ตารางที 21 ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร           
สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

ข้อท ี ประเดน็คาํถาม ระดบัความคดิเห็น ลาํดบัท ี
X  S.D เห็นด้วย 

1. ดา้นกิจกรรมเนือหาสาระ  
1 กิจกรรมใหค้วามรู้ RBLไปกบักระบวนการพฒันา

หลกัสูตร 

4.20 0.81 มาก 
4 

2 กิจกรรมช่วยใหแ้นวคิดในการพฒันาหลกัสูตร 4.23 0.77 มาก 3 

3 กิจกรรมช่วยในการปฏิบติัการดา้นการพฒันาหลกัสูตร 4.07 0.78 มาก 6 

4 มีการใชค้าํถามกระตุน้ผูเ้รียนใชอ้งคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 4.57 0.57 มากทีสุด 1 

5 การฝึกปฏิบติัในการพฒันาหลกัสูตร(สถานศึกษา)ดว้ย
กระบวนการวจิยั 

4.27 0.74 มาก 
2 

6 กิจกรรมมุ่งแสวงหาองคค์วามรู้ในการพฒันาหลกัสูตร 4.20 0.71 มาก 5 

7 การพฒันาหลกัสูตรความสามารถของนกัศึกษา 3.87 0.78 มาก 8 

8 ภาระงานการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทีพฒันา
หลกัสูตร 

3.97 0.67 มาก 
7 

รวมดา้นที 1 4.17 0.75 มาก  
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ตารางที 21 ความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร
สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู (ต่อ) 

ข้อท ี ประเดน็คาํถาม ระดบัความคดิเห็น ลาํดบัท ี
X  S.D เห็นด้วย 

2. ดา้นบรรยากาศ 

9 ส่งเสริมใหว้างแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 4.53 0.57 มากทีสุด 1 

10 บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั 3.80 0.76 มาก 6 

11 มีการเสริมแรงการเรียนรู้อยา่งสมาํเสมอ 4.07 0.78 มาก 5 

12 ใหเ้ลือกทีจะเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ 4.30 0.70 มาก 2 

13 ใหน้กัศึกษาแสวงหาความคิดในการพฒันาหลกัสูตรดว้ย
ตนเอง 

4.17 0.79 มาก 
3 

14 การใหรั้บผดิชอบในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 4.10 0.76 มาก 4 

รวมดา้นที 2 4.16 0.76 มาก  

3. ดา้นประโยชนที์ไดรั้บ  

15 การเรียนรู้เนน้เชือมโยงกบัสาขาวชิาเอกของนกัศึกษา 4.47 0.57 มาก 1 

16 การเรียนรู้เนือหาสาระครอบคลุมตามมาตรฐานคุรุสภา 4.20 0.89 มาก 5 

17 การเรียนรู้ตาม NPU ช่วยพฒันาความสามารถในการ
พฒันาหลกัสูตร 

4.30 0.70 มาก 
3 

18 การสรุปมโนทศัน์การพฒันาหลกัสูตรดว้ย NPU Model 4.37 0.67 มาก 2 

19 การเรียนรู้วชิาการพฒันาหลกัสูตร ทีไดรั้บจะเป็นการ
เรียนรู้ตามแบบช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4.23 0.77 มาก 
4 

20 มีความมนัใจทีจะนาํความรู้และการปฏิบติัการพฒันา
หลกัสูตรทีไดเ้รียนรู้ไปใช ้

4.17 0.75 มาก 
6 

รวมดา้นที 3 4.29 0.73 มาก  

รวมทุกด้าน 4.20 0.75 มาก  

จากตารางที 21 นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็น
ฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูในประเด็นทีเกียวขอ้งกบั ดา้นกิจกรรม  
ดา้นบรรยากาศ มากทีสุดจาํนวน 2 ขอ้ โดยลาํดบัแรกมีการใช้คาํถามกระตุน้ผูเ้รียนให้องค์ความรู้
ดว้ยตนเองและส่งเสริมใหว้างแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
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ส่วนทีนักศึกษาเห็นด้วยมากในสามลาํดบัสุดท้าย คือ บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกนั การพฒันาหลกัสูตรความสามารถของนกัศึกษาและภาระงานการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้
ทีพฒันาหลกัสูตร 

รายละเอียดความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน  โดยใช้วิจัย        
เป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู จาํแนกดา้นต่างๆ ดงันี 

ด้านกจิกรรม 
นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันา

หลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ดา้นกิจกรรม จาํนวน 8 ดา้น ขอ้คาํถาม มีการใชค้าํถามกระตุน้
ผูเ้รียนให้องค์ความรู้ด้วยตนเอง เห็นด้วยมากทีสุด ส่วนอีก 7 ด้าน เห็นด้วยมากทุกข้อ เรียง
ตามลาํดบั ดงันี 1)การฝึกปฏิบติัในการพฒันาหลกัสูตร (สถานศึกษา) ดว้ยกระบวนการวิจยั 2)
กิจกรรมช่วยขยายแนวคิดในการพฒันาหลักสูตร 3) กิจกรรมให้ความรู้การวิจยัเป็นฐานไปกับ
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร 4) กิจกรรมมุ่งแสวงหาองคค์วามรู้ในการพฒันาหลกัสูตร 5)กิจกรรม
ช่วยในการปฏิบติัการดา้นการพฒันาหลกัสูตร 6) ภาระงานการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทีพฒันา
หลกัสูตร และ7) การพฒันาหลกัสูตรความสามารถของนกัศึกษา 

ด้านบรรยากาศ 
นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันา

หลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ด้านบรรยากาศ จาํนวน 6 ด้าน ขอ้คาํถาม “ส่งเสริมให้วาง
แผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง” เห็นดว้ยมากทีสุด ส่วนอีก 5 ดา้น เห็นดว้ยมากทุกขอ้ เรียงตามลาํดบั  
ดงันี 1)ให้เลือกทีจะเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ 2) ให้นกัศึกษาแสวงหาความคิดในการพฒันา
หลกัสูตร มีการเสริมแรงการเรียนรู้อย่างสมาํเสมอ 3)การให้รับผิดชอบในการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 4)ดว้ยตนเอง และ 5)บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั 

ด้านประโยชน์ 
นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันา

หลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ด้านประโยชน์ จาํนวน 6 ด้าน เห็นด้วยมากทุกขอ้ เรียง
ตามลาํดบั ดงันี 1) การเรียนรู้เนน้เชือมโยงกบัสาขาวิชาเอกของนกัศึกษา 2) การสรุปมโนทศัน์การ
พฒันาหลกัสูตรดว้ย NPU Model 3) การเรียนรู้ตาม NPU ช่วยพฒันาความสามารถในการพฒันา
หลกัสูตร 4) การเรียนรู้วชิาการพฒันาหลกัสูตร ทีไดรั้บจะเป็นการเรียนรู้ตามแบบช่วยพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 5)การเรียนรู้เนือหาสาระครอบคลุมตามมาตรฐานคุรุสภาและลาํดบัทีสุดทา้ย    
6) ความมนัใจทีจะนาํความรู้และการปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรทีไดเ้รียนรู้ไปใช ้
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บทท ี 5 
สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน  วิชาการพฒันา
หลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ใชว้ิธีดาํเนินการวิจยัในลกัษณะการวิจยัและพฒันา (Research 

and Development) เพือตอบคาํถามการวิจยัให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 2 ประการ 

ดงันี 1. เพือพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครู 2. เพือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 
วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ดงันี 2.1 ดา้นความรู้ในการพฒันาหลกัสูตร 
นักศึกษาวิชาชีพครู 2.2 ด้านความสามารถในการพฒันาหลักสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู          

2.3 ดา้นความคิดเห็นของนกัศึกษาวชิาชีพครู ทีมีต่อการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยั
เป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร  สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ทีพฒันาขึน      

ประชากรในการวิจยัครังนี คือ นกัศึกษาวิชาชีพครูระดบัปริญญาตรี ชนัปีที 2 หลกัสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ภาคเรียนที 1               
ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 5 สาขาวชิา กลุ่มตวัอยา่ง ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขนัตอน (Multistage 

Random Sampling) ขนัที 1 สุ่ม 5 สาขาวิชา สุ่มมา 1 สาขาวิชา คือสาขาภาษาองักฤษ ขนัที 2 สุ่ม
นกัศึกษาในสาขาวชิานนัมา จาํนวน 30 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 1. แบบทดสอบ
วดัความรู้ในการพฒันาหลกัสูตร 2. แบบประเมินความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร 3. แบบ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลียร้อยละ            
การทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent  

1. สรุปผลการวจัิย 
ผลการวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันา

หลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู มีรายละเอียดดงัต่อไปนี  
1. ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร  

สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูการวิจยั เรียกวา่ NPU ซึงไดด้าํเนินการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน
โดยการวิเคราะห์กระบวนการพฒันาหลกัสูตร คาํอธิบายรายวิชา การพฒันาหลกัสูตร หลกัสูตร 
ครุศาสตรบณัฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม และมาตรฐานคุรุสภา 



 

148 

 

มาตรฐานที 2 การพฒันาหลกัสูตร โดยนาํกระบวนการพฒันาหลกัสูตรมาพฒันาโดยมีพืนฐาน
แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรทีพฒันาขึนไปสอบถามผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตร จาํนวน 5 

คน แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญซึงการศึกษาและพฒันา สรุปไดว้่า สาระ
วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ 1) การวางแผน
หลกัสูตร (curriculum planning) 2) การออกแบบหลกัสูตร (curriculum  design) 3) การจดัระบบ
หลกัสูตร (curriculum organization) และ4. การประเมินหลกัสูตร (curriculum evaluation) 

รูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษา
วิชาชีพครู ทีพฒันาขึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยคะแนนความสามารถในการพฒันา
หลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉลียร้อยละ 80.00 และคะแนนภาคความรู้ ทีไดจ้ากการทดสอบความรู้ ดว้ย
แบบทดสอบปลายภาคเรียนไดค้ะแนนเฉลียร้อยละ 83.56  

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัย เป็นฐาน วิชาการพฒันา
หลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครูมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

2.1 ความรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้ตามการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้
วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร ของนกัศึกษาวิชาชีพครู ทีพฒันาขึน มีความแตกต่างอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยคะแนนความรู้ของนกัศึกษาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2.2 ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรของนกัศึกษาโดยภาพรวม ในระดบัดีมาก 
โดยในแต่ละขนัตอนในการพฒันาหลกัสูตร ประกอบด้วย ภาระงาน การนําเสนอและประเมิน
ตนเอง และการปฏิบติังานตามกระบวนการพฒันาหลักสูตร ได้ค่าระดับตาํ จาํนวน 4 คน ค่า
ระดบักลาง จาํนวน 10 คน และค่าระดบัสูง จาํนวน 16 คน 

2.3 ความคิดเห็นต่อการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน  
วิชาการพฒันาหลกัสูตร ของนกัศึกษาวิชาชีพครู ดา้นกิจกรรม ขอ้คาํถาม มีการใช้คาํถามกระตุน้
ผูเ้รียนใชอ้งคค์วามรู้ดว้ยตนเองนกัศึกษา เห็นดว้ยมากทีสุด และเห็นดว้ยมากทุกขอ้ เรียงตามลาํดบั 
ดงันี 1) การฝึกปฏิบติัในการพฒันาหลกัสูตร (สถานศึกษา) ดว้ยกระบวนการวิจยั 2) กิจกรรมช่วย
ขยายแนวคิดในการพฒันาหลกัสูตร 3) กิจกรรมใหค้วามรู้ RBL ไปกบักระบวนการพฒันาหลกัสูตร 
4) กิจกรรมมุ่งแสวงหาองคค์วามรู้ในการพฒันาหลกัสูตร 5) กิจกรรมช่วยในการปฏิบติัการดา้นการ
พฒันาหลกัสูตร 6) ภาระงานการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทีพฒันาหลกัสูตรและ  7) การพฒันา
หลกัสูตรความสามารถของนกัศึกษา ดา้นบรรยากาศ ดา้นคาํถาม “ส่งเสริมให้วางแผนการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง” นกัศึกษาเห็นดว้ยมากทีสุด และเห็นดว้ยมากทุกดา้น เรียงตามลาํดบั ดงันี 1) ไดเ้ลือกที
จะเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ 2) ให้นักศึกษาแสวงหาความคิดในการพฒันาหลกัสูตร มีการ
เสริมแรงการเรียนรู้อยา่งสมาํเสมอ 3) การให้รับผิดชอบในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 4) ดว้ย
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ตนเอง และ5) บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ด้านประโยชน์ เห็นด้วยมากทุกด้าน เรียง
ตามลาํดบั ดงันี 1) การเรียนรู้เนน้เชือมโยงกบัสาขาวิชาเอกของนกัศึกษา 2) การสรุปมโนทศัน์การ
พฒันาหลกัสูตรดว้ย NPU Model  3) การเรียนรู้ตาม NPU ช่วยพฒันาความสามารถในการพฒันา
หลกัสูตร 4) การเรียนรู้วชิาการพฒันาหลกัสูตร ทีไดรั้บจะเป็นการเรียนรู้ตามแบบช่วยพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 5)  การเรียนรู้เนือหาสาระครอบคลุมตามมาตรฐานคุรุสภาและลาํดบัทีสุดทา้ย 
6) ความมนัใจทีจะนาํความรู้และการปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรทีไดเ้รียนรู้ไปใชใ้น 

2. การอภิปรายผล 
1. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน  วิชาการพฒันาหลกัสูตร  

สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ผูว้จิยัไดน้าํกระบวนการพฒันาหลกัสูตร และรูปแบบการเรียนการสอน
การเรียนรู้แบบสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มาเป็นกรอบแนวคิดในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 

สาระ วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน คือ 
(1)  การวางแผนหลักสูตร  (2)  การออกแบบหลักสูตร  (3)   การจัดระบบหลักสูตร  และ                      
(4) การประเมินหลกัสูตร ไดม้าจากการประมวล สาระสาํคญัของกระบวนการพฒันาหลกัสูตรผูว้ิจยั
ไดใ้ช้ผลจากการศึกษาการพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ ทาบา   เซเลอร์  อเล็กซานเดอร์
และเลวีส และวิชยั วงษใ์หญ่ จึงกล่าวไดว้า่รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการ
พฒันาหลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูทีผูว้ิจยัออกแบบและพฒันาขึนช่วยให้มีความรู้และ
สามารถปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรไดค้รบกระบวนการของการพฒันาหลกัสูตร  โดยอาศยัแนวคิด
การเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  มีขนัตอนในการเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
ขนัที 1 การวิเคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการเรียนรู้ (Need Analysis) ประกอบด้วย (1.1) 
วิเคราะห์จุดหมายในการเรียนรู้ เพือกาํหนดจุดหมายในการเรียนรู้ วิชา “การพฒันาหลกัสูตร” และ
นาํไปกาํหนดจุดหมายของหลกัสูตรทีนกัศึกษาจะตอ้งพฒันาขึน (1.2) การวางแผนการเรียนรู้ ผูเ้รียน
วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 1) กาํหนดกลยุทธ์การพฒันาตนเอง หรือปฏิบติั
กิจกรรมทีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” 2) จดัทาํปฏิทินและเครืองมือใน
การกาํกบัติดตาม เพือการประเมินตนเอง ขนัที 2 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้  (Praxis) ประกอบดว้ย 
(2.1) การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ นกัศึกษาศึกษาเรียนรู้ดว้ยการแสวงหาและใชแ้หล่งการเรียนรู้ ทงั
ในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกนั การใชว้ิธีการต่างๆ ในการเรียนรู้ และ
การตรวจสอบความรู้ “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” 2.1.1 การแสวงหาและใช้แหล่งการเรียนรู้ 
2.1.2 การใชว้ธีิการต่างๆ ในการเรียนรู้ 2.1.3 การตรวจสอบความรู้) และ  (2.2) การสรุปความรู้ และ
การวิพากษ์ความรู้ ผูส้อนส่งเสริมให้นักศึกษาได้อธิบายแนวคิด “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” 



 

150 

 

โดยใช้ภาษาของตนเอง สอบถามถึงหลกัฐานและความชดัเจนใน   การอธิบายของนักศึกษา ทีใช้
ความรู้เดิมหรือประสบการณ์ทีมีมาก่อนของผูเ้รียนเป็นพืนฐานในการอธิบาย ในส่วนการวิพากษ์
ความรู้ผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนขยายความรู้ ความเขา้ใจใน “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” ของ
นักศึกษาโดยผ่านประสบการณ์ใหม่ๆ ผูเ้รียนจะได้รับการสนับสนุนให้นําความรู้ปรับใช้กับ
ประสบการณ์ในชีวิตจริง โดยผา่นกระบวนการพฒันาหลกัสูตร นกัศึกษานาํความรู้ความเขา้ใจไป
ประยุกตโ์ดยการพฒันาหลกัสูตรเพิมขึน ขนัที 3. การตรวจสอบทบทวนความเขา้ใจในการเรียนรู้ 
(Understanding) การประเมินความเขา้ใจในการเรียนรู้ – การประเมินความรู้ ส่งเสริมให้นกัศึกษา
ประเมินความรู้ และความสามารถของตนเอง ประเมินความกา้วหนา้ในการเรียน และประเมินการ
บรรลุจุดหมายการศึกษา 

เหตุผลอีกประการหนึงทีสนบัสนุนความมีประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน 
โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู โดยทีผูว้ิจยันาํสาระความรู้
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  ประกอบด้วย  การวางแผนหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตร                
การจดัระบบหลกัสูตร และการประเมินหลกัสูตร  มาออกแบบจดัการเรียนการสอน อาศยัขนัตอน
การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ประกอบดว้ย 3 ขนัตอน คือ (1) การทาํความกระจ่างชดั
ในความรู้ (2) การเลือกรับและทาํความเขา้ใจสารสนเทศใหม่ และ (3) การตรวจสอบทบทวนและ
ใช้ความรู้ใหม่) รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของออสบอร์น  (Osborn,1963) ซึงมี               
3  ขนัตอน คือ (1)  การคน้หาความจริง (2) การคน้หาความคิด และ(3) การคน้หาคาํตอบ  ในทาํนอง
เดียวกนั งานวจิยัรูปแบบการเรียนการสอน Biggs 3’s P Model  ประกอบดว้ย  (1)  ตวัแปรก่อนเรียน  
(2) ตวัแปรระหวา่งการเรียนการสอน และ(3) ตวัแปรผลผลิต และเป็นตามกระบวนการวิจยัในการ
เรียนรู้ ประกอบดว้ย (1) วเิคราะห์จุดหมายในการเรียนรู้ (2) วางแผนการเรียนรู้ (3) การพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ (4) การสรุป/การวิพากษค์วามรู้ และ(5) ประเมินการเรียนรู้ ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์จดัทาํร่าง
รูปแบบการเรียนการสอน NPU Model ประกอบดว้ย 3 ขนัตอน คือ (1) การประเมินความตอ้งการ
จาํเป็นในการเรียนรู้ (2) การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ (3) การประเมินความเขา้ใจในการเรียนรู้ ในแต่
ละขนัตอน 

2. จากประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันา
หลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู สรุปไดด้งันี 

2.1 การเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลงัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน   
โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู และการศึกษาผลการ
พัฒนาหลักสูตร  ระหว่างการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน  โดยใช้วิจัย เป็นฐาน                      
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วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครู ทีผูว้ิจยัออกแบบและพฒันาขึน  ผลการวิจยั
และเหตุผลดงันี 

ความรู้ของนกัศึกษาก่อน-หลงัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็น
ฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .01 กล่าวคือหลงัเรียนนกัศึกษามีผลการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

นิยามคาํวา่ need จากการศึกษาความตอ้งการในบริบทของการประเมินความตอ้งการจาํเป็น
(needs analysis) ความตอ้งการหมายถึงช่องว่างระหว่างสองเงือนไข สภาพปัจจุบนักบัสภาพที         
พึงประสงค์ ช่องว่างดงักล่าวตอ้งสามารถวดัผลได้ ในการประเมินความตอ้งการจาํเป็น  (Needs 

Analysis) จาํเป็นตอ้งระบุความแตกต่างระหวา่งความตอ้งการ (Needs) กบัแนวทางการแกปั้ญหา 
หรือการตอบสนองตอบความตอ้งการจาํเป็นนนัๆการระบุหรือการกาํหนดสภาพปัจจุบนัของการ
เรียนรู้ด้วยการรวบรวมสารสนเทศทีเป็นหัวเรืองหรือประเด็นทีสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ
รวบรวมสารสนเทศใหม่ทีเป็นหัวเรืองหรือประเด็นทีสนใจจากแหล่งเรียนรู้หลากหลายส่วนการ
ระบุหรือกาํหนดสภาพทีพึงประสงคโ์ดยเฉพาะเรืองราวเกียวกบัจุดมุงหมาย(Goal)ในการศึกษามกั
เป็นเรืองทียากทีจะกล่าวให้ชดัเจน อนัเนืองมาจากแต่ละคนมีความคิดต่อจุดหมายดงักล่าวแตกต่าง
กนัอยา่งไรก็ตามความตอ้งการจาํเป็นของแต่ละคนสามารถจดัได ้3 ระดบั คือ(1)ความตอ้งการส่วน
บุคคลในฐานะทีเป็นสมาชิกของสถาบนัทางสังคม(2)ความตอ้งการในฐานะทีเป็นสมาชิกของ
องคก์รหรือสถาบนันนัๆ และ (3)ในฐานะทีเป็นผูบ้ริหารหรือผูน้าํขององคก์ร การตอบสนองความ
ตอ้งการจาํเป็นในระดบัแรก เป็นสาระสําคญัในการศึกษาวิจยัครังนี ถือเป็นความตอ้งการทีผูเ้รียน
ตอ้งการได้รับการตอบสนองในการศึกษาเรียนรู้ในการดาํเนินการประเมินความตอ้งการจาํเป็น 
จาํเป็นตอ้งระบุความตอ้งการจาํเป็นทีชดัเจน จดัลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็น การ
ตดัสินใจเกียวกับความต้องการจาํเป็น จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน และปฏิบัติการเพือนําไป
แกปั้ญหาการประเมินความตอ้งการจาํเป็น จดัเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกก่อนประเมิน คน้หาและ
จดัระบบวา่อะไรรู้หรือทราบแลว้ ระยะทีสองการประเมิน ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลใหม่เกียวกบัความ
ต้องการทีจาํเป็น ระยะทีสามหลังการประเมิน เป็นการออกแบบและปฏิบัติการตามแนวท าง
แกปั้ญหาความตอ้งการจาํเป็นนนัๆ  

Praxis :การสอนมุ่งปฏิบติัแกปั้ญหา (problem solving) การทดลอง experimenting, และ
โครงงาน ส่วนใหญ่ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ในรูปแบบปฏิบติังานกลุ่ม หลกัสูตรจะนาํหลกัวิชาทีเรียนรู้
เพือนาํมาร่วมกนัแกไ้ขปัญหาแบบสหวิทยาการ หรือทีเรียกกนัโดยทวัๆ ไปว่า การบูรณาการขา้ม
กลุ่มสาระความรู้ หรือการส่งผา่นองคค์วามรู้ในระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะนาํความรู้ไป
ประยกุตใ์ชใ้นสภาพจริงทีไดจ้ากการสืบเสาะหาความรู้เป็นการเตรียมผูเ้รียนเพือการเป็นพลเมืองทีดี 
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การดาํรงชีวติประจาํวนั และดา้นอาชีพในอนาคต การศึกษาเพือความเป็นมนุษยน์นัเพือช่วยให้เป็น
สังคมของมนุษยที์ผูเ้รียนเรียนรู้และสามารถดาํรงอยูร่่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 แนวคิดในการจดัการเรียนการสอนทีเขา้ใจในความเป็นธรรมชาติของมนุษย ์ไม่เพียงแต่
อ่านและฝึกหดัเท่านนั แต่หมายรวมถึงประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงและกิจกรรมทีเป็น
ศูนยก์ลางแห่งชีวิตจริง สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวทีวา่ “เรียนรู้ดว้ยการกระทาํ (Learn by Doing)”  เมือ
เรียนจบรายวิชาผูเ้รียนจะไดน้าํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั สาระสําคญัในการเรียนรู้ด้วยการ
กระทาํ การทาํโครงงาน และการปฏิบติังานภาคสนาม ตวัอย่าง แนวคิดสําคญั สาระ กิจกรรมการ
เรียนการสอนและการประเมินการเรียนรู้ :โดยสรุปแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนนีเพือพฒันา
ใหผู้เ้รียนมีความสามารถสร้างสรรค ์เชือมนัในตนเองและสามารถสร้างกรอบแนวคิดในการพฒันา
ตนเองไดต้ามทีตอ้งการ  

 U – Understanding ความเขา้ใจ ในขนัตอนนีผูเ้รียนจะตรวจสอบทบทวนความเขา้ใจใน
การเรียนรู้ของตนเอง ในงานวจิยันี ผูว้จิยัอาศยัแนวคิดของบิกส์และคอลลิส (Biggs and Collis) ทีได้
เสนอแนวคิดชุดของเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้มาเป็นแนวทางในการกาํหนดระดบัคุณภาพ
การเรียนรู้ ซึงคาํวา่  “SOLO” มาจากคาํวา่ Structure of Observed Learning Outcome เป็นโครงสร้าง
ทีนาํมาอธิบายว่า ผูเ้รียนมีพฒันาการการปฏิบติัทีซับซ้อนอย่างไร ในการเรียนเพือรอบรู้ทีมีความ
หลากหลายของภาระงานทางวิชาการ โดยทีนิยามจุดประสงคข์องหลกัสูตร ในสภาพทีพึงประสงค์
ของการปฏิบัติ เพือประเมินผลการเรียนรู้ของผู ้เรียนแต่ละคนทีปฏิบัติได้จริง การใช้ Solo 

Taxonomyจะช่วยใหท้งัครูและนกัเรียนตระหนกัถึงองคป์ระกอบทีหลากหลายจากหลกัสูตรไดอ้ยา่ง
แจ่มชัดขึน  แนวคิดของโซโล (Solo Taxonomy) ตามทีบิกส์และคอลลิส (Biggs and Collis 

1982:62-63; 1991: 57-76) เสนอไวป้ระกอบดว้ย 5 ระดบั คือ ระดบัโครงสร้างขนัพืนฐาน ระดบั
มุมมองเดียว ระดับหลายมุมมอง ระดับเห็นความสัมพนัธ์ และระดับขยายนามธรรม ผูว้ิจยันํา
แนวคิดดงักล่าวมาปรับใชใ้นการประเมินความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรของนกัศึกษาวิชาชีพ
ครู 3 ระดบั ยกเวน้ระดบัโครงสร้างพืนฐานและระดบัขยายนามธรรม ไม่นาํมากาํหนดระดบัคุณภาพ 
โดยทีผูว้ิจ ัยมีหลักฐาน ร่องรอยทีเชือถือได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
วชิาการพฒันาหลกัสูตร มีการกาํหนดใหศึ้กษาคน้ควา้ สร้างสรรคชิ์นงานและผลงาน ซึงมนัใจไดว้า่ 
นกัศึกษาไม่หลงประเด็น สืบคน้หาสาระความรู้ไดถู้กตอ้ง ส่วนระดบัขยายนามธรรมนนั เนืองจาก
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ได้กําหนดระดับคุณภาพนี ซึงควรกําหนดเป็นคุณภาพของ
นกัศึกษาทีเรียนวชิาการพฒันาหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
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ผูว้ิจยักล่าวโดยสรุปว่า SOLO TAXONOMY เป็นแนวคิดทีช่วยให้ทงัครูและนกัเรียน
ตระหนกัถึงองค์ประกอบทีหลากหลายจากหลกัสูตรไดอ้ยา่งแจ่มชดัขึน ซึงประกอบดว้ย 5 ระดบั 
คือ ระดบั โครงสร้างขนัพืนฐาน ระดบัมุมมองเดียว ระดบัหลายมุมมอง ระดบัเห็น ความสัมพนัธ์
และระดับขยายนามธรรม แนวคิดดังกล่าวได้นิยาม จุดประสงค์ของหลักสูตร ในสภาพทีพึง
ประสงค์ของการปฏิบติั เพือประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนทีปฏิบติัไดจ้ริง ตามทศันะ 
ของผู ้วิจ ัยการตรวจสอบ  ทบทวน  ความเข้าใจของตนเองนัน  สามารถนําแนวคิด  SOLO 

TAXONOMY มาใช้เป็นเกณฑ์ในการกาํหนด ระดบัคุณภาพ ผลการเรียนรู้ ซึงจะทาํให้มีความ
เทียงตรงและมีความชดัเจน มากยงิขึน ดงังานวิจยัของโชติมา  หนูพริก (2553 : 78-82) ทีนาํแนวคิด 
SOLO Taxonomy มาใชใ้นการศึกษาวจิยัเรือง การพฒันาระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
สาํหรับนกัเรียนชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยผูว้จิยัไดน้าํลาํดบัขนัพฒันาการ 5 ขนัใน SOLO Taxonomy ตาม
แนวคิดของบิกส์และคอลลิสมาเป็นแนวทางในการพิจารณาสร้างชุดคาํถามทีใช้ในการวิจยัโดยจาํแนก
สถานการณ์ปัญหาตามลาํดบัขนัพฒันาการคือ สถานการณ์ทีใชป้ระสาทสัมผสั สถานการณ์ทีใชภ้าพเป็นสือ
และสถานการณ์ทีเป็นรูปธรรมหรือสัญลกัษณ์  

2.2 ความสามารถปฏิบตัิการในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาสามารถปฏิบติั        
การพฒันาหลกัสูตรไดค้รบกระบวนการของการพฒันาหลกัสูตร  นกัศึกษาส่วนใหญ่มี
ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรในระดบัดี  มีคะแนนความสามารถในการปฏิบตัิงานการ
พฒันาหลกัสูตร เป็นดงันี ค่าเฉลียปฏิบตัิการพฒันาหลกัสูตร ( X =2.4, S.D.= 0.72) ทงันีอาจเป็น
เพราะว่าผูว้ิจยัได ้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูทีพฒันาขึนมาใช ้ซึงมีสาระสําคญัตามกระบวนการพฒันาหลกัสูตร 4 เรือง คือ 
(1)การวางแผนหลกัสูตร (2)การออกแบบหลกัสูตร (3)การจดัระบบหลกัสูตร และ(4)การประเมิน
หลกัสูตร สอดคลอ้งกบัแนวคิด เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ (Saylor  J.G,Alexander. W.M.  and  Lewis  

Arthur J. 1981:24) ออร์น สไตน์และฮนักิน (Allan C. Ornstien and Francis P. Hunkins, 1998 : 

198) จากการทีผู ้วิจ ัยได้นําไปทดสอบคุณภาพตามแบบจําลองการสร้างความรู้ด้วยตนเอง           
(The Constructivist Learning Model; CLM) ประกอบดว้ย 3  ขนัตอน คือ 1) การทาํความกระจ่าง
ชดัในความรู้ ดว้ยการสืบคน้ความรู้จากสือต่าง ทงัในรูปแบบเอกสาร จากหนงัสือ วารสารและการ
เรียนรู้ผา่นเครือข่ายออนไลน์ (Web base Learning) 2) การเลือกรับและทาํความเขา้ใจในสารสนเทศ
ใหม่ ในขนัตอนนีนักศึกษาจะนาํความรู้มาสรุปให้เป็นความรู้ของตนเองและทาํความเข้าใจใน
ความรู้นนัๆ 3) การตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู้ใหม่ในขนันีนกัศึกษาจะนาํความรู้มาวิพากษ์
และยืนยนัความรู้ทีได ้เพือนาํไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรต่อไป การเรียนรู้ดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
ผลการ ศึกษาวิ จัยของKember( 2005)  ที ใช้แนว คิดแบบจําลอง  การวางแผนหลัก สูตร              
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(curriculum planning model) และรูปแบบการเรียนการสอนผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั (model of 

desired outcomes) ทีใหค้วามสาํคญักบัการมีขอ้ตกลงร่วมกนัในกิจกรรมการเรียนรู้เพือบรรลุผลการ
เรียนรู้ทีกาํหนด (Desired outcomes evaluated by Student  Engagement Project) 

2.3 ความคิดเห็นทีมีต่อการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 
วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  

ความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 
วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูนกัศึกษาเห็นดว้ยในระดบัมากทีสุด โดยลาํดบั
แรกคือ มีการใชค้าํถามกระตุน้ผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง รองลงมาเห็นดว้ยมากทีสุด ส่งเสริม
ให้วางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เหตุผลในการสนบัสนุนความคิดเห็นของนกัศึกษา คือ ผูว้ิจยัใช้
หลักการวิจยัเพือพฒันาการเรียนการสอนมีการกาํหนดจุดหมายและจุดมุ่งหมายของการสอน 
กาํหนดวตัถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วยของแต่ละบทเรียน นาํมาออกแบบแผนการสอน
หรือแผนจดัการเรียนรู้ ออกแบบกลวิธีการสอน กาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของเครืองมือประเมิน 
ออกแบบและเลือกเครืองมือประเมิน  และในระหวา่งจดัการเรียนการสอนมีการนิเทศกาํกบัติดตาม
อย่างใกลชิ้ดเป็นระยะอย่างสมาํเสมอ  ปฏิบติัการดงักล่าวนี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุเทพ 
อ่วมเจริญ ประเสริฐ มงคล และวชัรา เล่าเรียนดี (2555) ทีศึกษาวิจยั พฒันาการสอนวิชาพฒันา
หลกัสูตร  สําหรับนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา  ในทาํนองเดียวกนัผูว้ิจยัได้นาํแนวคิดในการออกแบบ
เครืองมือประเมินการเรียนรู้ที Chatterji, Madhabi. (2003) ไดน้าํเสนอกรอบแนวคิดไวซึ้งเป็น
ประโยชน์ในการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  ประสานกบัแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้วิชาพฒันาหลกัสูตรจากสถานทีปฏิบติังานจริง ภาระงาน ชินงาน และผลงานได้
จากแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง การเรียนรู้จากสภาพจริงมีความสําคญัอยา่งยิง ช่วยให้คุณภาพของผล
การเรียนสูงสุด ดงัผลการวิจยัของเมเยอร์ และนลัที ทีนาํเสนอแนวคิดการจดักิจกรรมการเรียนตาม
สภาพจริง โดยอาศยัหลกัการออกแบบหลกัสูตร 5 ประการ คือ 1) โลกแห่งความเป็นจริงและเรืองที
เกียวขอ้ง 2) โครงสร้างการจดัลาํดบัความสัมพนัธ์ภายใน 3) ความตอ้งการของผูเ้รียนในการใชแ้ละ
มีส่วนร่วมในความกา้วหนา้ของ การพฒันาความคิดระดบัสูง 4) การปรับเปลียนในแต่ละขนัตอน
และผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั  และ 5) การให้ความทา้ทายในการเรียนรู้ ความสนใจและแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ ประการสําคญัการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐานเป็นการสร้างรากฐานในการฝึกให้
รู้จกัแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยวิธีการทีเชือถือได ้ดงัที นิโคโลวา เอส.  (Nikolova S,อา้งถึง วรรวิสา  
มณีผล, 2547) ไดศึ้กษาเกียวกบัรูปร่างของคาร์บอนโดยใชรู้ปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยั
เป็นฐาน (research based learning model) กบั นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบวา่การเรียนการสอน
ดงักล่าวสามารถสร้างรากฐานอยา่งต่อเนืองในการฝึกทกัษะกิจกรรมการเรียนรู้และการติดต่อนอก
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ชนัเรียนระหวา่งคณะกบันกัศึกษาทีจบชนัเรียนประสบการณ์วิจยัจะเป็นการเชือมโยงการวิเคราะห์
ใหเ้ขา้กบันกัศึกษาได ้ 

ดา้นประโยชน์ทีไดรั้บ รูปแบบการเรียนการสอนสนองตอบกบัความคาดหวงัในการเรียนรู้
ทีนักศึกษาวิชาชีพครูจะตอ้งมีความรู้และสมรรถนะในวิชาการพฒันาหลกัสูตร ตามมาตรฐานที     
คุรุสภากาํหนด การเรียนวิชาพฒันาหลกัสูตร และรูปแบบทีพฒันาขึนมุ่งตอบสนองความตอ้งการ
ดงักล่าวนี และในการจดัการเรียนการสอนยงัอาศยัแนวคิดทีมา Biggs’s 3 Model แบบจาํลองนี
แสดงการสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูเ้รียน แบบจาํลองแสดงถึงปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการสอนของผูส้อน
และกระบวนการการเรียนรู้ของผูเ้รียนในขนั Presage เป็นการเรียนการสอนโดยทวัๆ ไป เป็นการ
ประยุกต์การเรียนรู้ในการทาํหนา้ทีของสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาดว้ย
ความคาดหวงัและพฤติกรรมในการพฒันาบุคลิกภาพอนัเนืองมาจากประสบการณ์การศึกษา ในขนั 

Process เป็นการปฏิบติัภาระงาน ภายใตก้ารรับรู้ในบริบทของการสอน แรงจูงใจในการเรียนรู้ และ
การไขว่ควา้  รวมถึงการตดัสินใจในการปฏิบติัโดยไม่ชกัช้า  ทงัหลายทงัปวงเป็นการเรียนรู้ตาม
ภาระงาน ในขนั Product ผูเ้รียนเรียนรู้ทีเป็นทงัความคิดในระดบัตาํและระดบัสูง 

ดา้นกิจกรรม รูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีมุ่งเน้นการแสวงหาความรู้ดว้ยวิธีการทีเชือถือได้ มีแนวทางจดัการเรียนการสอนทีหลากหลาย       
ดงัรายงานการวิจยัทีรวบรวมโดยเวบ็เบอร์ (Weber 2000 : 5-50) กล่าวถึงสถาบนัวิจยัการศึกษา 
(Higher Education Research Institute) ของ UCLA โดยการสํารวจนกัศึกษาภาคปกติชนัปีที 1 

จาํนวนมากกวา่ 260,000 คน การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพือนาํรูปแบบการสอนแบบแกปั้ญหา (PBL 

Model) เข้ามาใช้และแก้ปัญหาทีพบ เพือประยุกต์ใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี         
พหุปัญญา (Multiple Intelligence Teaching Approach : MITA) ในการแกปั้ญหาของผูเ้รียนทีเฉือย 
(Passivity) ในชนัเรียน ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการสอนแกปั้ญหาซบัซอ้นในการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง ประกอบดว้ย 5 ขนั คือ ขนัที 1 ผูส้อนนาํเขา้ปัญหาและสนทนาเพือจะหาคาํสําคญัของปัญหา
กบัผูเ้รียนโดยทวัไป ขนัที 2 ระบุเป้าหมายทีชดัเจน อนัเป็นการเรียนรู้ขนัตาํซึงตอ้งการให้ผูเ้รียน
ทงัหมดไดส้ัมฤทธิผล ขนัที 3 สร้างมิติคุณภาพ ทีเป็นเกณฑ์เฉพาะสําหรับประเมินงานต่างๆ ขนัที 4  
กาํหนดการเรียนรู้และประเมินงานทีสัมพนัธ์กับปัญหาในชีวิตจริง ความสนใจของผูเ้รียนและ
ความสามารถและเนือหาทีตอ้งการ และขนัที 5 ผูเ้รียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ทีได้รับและ
กระบวนการเรียนรู้  เพือสร้างความรู้และปรับโครงสร้างความรู้ ช่วยให้มีความเขา้ใจอยา่งลึกซึงขึน 
มีส่วนร่วมของผูเ้รียนมากขึนกระตุ้นแรงจูงใจผูเ้รียนหรือบูรณการเพิมความรู้เพือแก้ปัญหาที
ซบัซอ้นขึนได ้
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ด้านบรรยากาศ ในทีนีเป็นเรืองทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อมในการเรียนรู้ ผูว้ิจยัพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน  โดยใชว้จิยัเป็นฐานนนั จุดหมายหรือจุดมุ่งหมายสําคญัประการหนึงก็คือ  
การจัดสิงแวดล้อมการเรียนรู้เพือสร้างเสริมผลการเรียนรู้ทีลุ่มลึก  ผูว้ิจ ัยอาศัยแนวคิดทีจาก
การศึกษาของ เมเยอร์ และคณะ (Meyers and Other, 2002) ไดศึ้กษาวจิยัเรือง การพฒันาสิงแวดลอ้ม
การเรียนรู้เพือสร้างเสริมผลการเรียนรู้ทีลุ่มลึก ผลการศึกษาสรุปไดว้่า  การพฒันาสิงแวดลอ้มการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง ของนักศึกษาชันปีที 3 เพือช่วยให้ผูเ้รียนมีคุณภาพการเรียนรู้สูงขึน โดย
กาํหนดขอบข่ายในการสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย Web Based Learning, การบรรยาย, ฝึก
ปฏิบติั,  paper-based resource  อาทิ  เอกสารแนวทางการศึกษาและคู่มือปฏิบติังาน)  การเรียนรู้จาก
ห้องเรียนเสมือนจริง และทีสําคญัอยา่งยิงชุดของภาระงานการประเมินทีพฒันาความเขา้ใจเชิงคิด
วจิารณญาณ (critical understanding) ในพืนฐานกระบวนการของระบบงานทีศึกษา งานของเมเยอร์  
และคณะไดพ้ฒันากลยุทธการสอนและการเรียนรู้ โดยใช้หลกัการออกแบบหลกัสูตร 3 ประเด็น  
ดงันี 1) การพฒันาสิงแวดลอ้มการเรียนรู้ทีเป็นทีสนใจและผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  
(develop an interesting and engaging learning environment) 2) กาํหนดภาระงานในการประเมินที
สะทอ้นภาพการคิดวิจารณญาณของผูเ้รียน (set assessment tasks which oblige students to think 

critically) และ  3) กาํหนดภาระงานการประเมินทีเป็นโลกแห่งความเป็นจริงทีสัมพนัธ์กนัและผล
สะสมเป็นผลสืบเนืองกนั  (set realistic assessment task which are interlinked and cumulative in  

effect) 

3. ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย  เรืองการพัฒนารูปแบบการเ รียนการสอน  โดยใช้วิจัย เป็นฐาน            

วชิาการพฒันาหลกัสูตร สาํหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี 

3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 
1. จากผลการวิจยัครังนี พบว่า ขนัตอนรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน 

วิชาการพฒันาหลกัสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูทีประกอบด้วย 4 เรือง ดงันี 1. การวางแผน
หลกัสูตร 2. การออกแบบหลกัสูตร 3. การจดัระบบหลกัสูตร และ 4. การประเมินหลกัสูตร ซึงมี
ประสิทธิภาพจากการทดลองนาํไปใช้ ส่งผลให้ได้หลกัสูตรทีมีความเหมาะสมทีจะนาํไปใช้ใน     
การพฒันาหลกัสูตรอืนๆ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันนั  สถานศึกษาอืนๆ ในระดบัเดียวกนั ควร
นาํรูปแบบการจดัการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร ทีพฒันาขึนไป
ทดลองใช้เพือปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนรายวิชาการพฒันาหลกัสูตร หรือรายวิชา
อืนๆ  
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2. จากการศึกษาเอกสารวิชาการและงานวิจยัและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ เพือ
สนับสนุนการวิจยัดงันี  ปรากฏว่ามี  การจดัการเรียนการสอนวิชาการพฒันาหลกัสูตร  ทียงัไม่
บรรลุวตัถุประสงค์  ในการสอนตามทีสถานศึกษาวางไดด้งันี ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัการจดัการเรียน
การสอนวิชาการพฒันาหลกัสูตร ควรมีประสบการณ์การสอนและการวิจยั เพือส่งเสริมให้ผูเ้รียน
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองไดแ้ละมีความสามารถในการวจิยัอยา่งเพียงพอ 

3. จาการวิจยัพบว่านกัศึกษาวิชาชีพครูเห็นดว้ยมากทีสุดกบัการสร้างองค์ความรู้ดว้ย
ตนเองและวางแผนการเรียนด้วยตนเอง ดงันันผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองใหม้ากทีสุด  ตลอดจนสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ โดยเนน้ผูส้นบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง โดยการใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

4. การนาํรูปแบบการเรียนการสอน ไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผูส้อนควรตอ้งเตรียม
ความพร้อม เพือวางแผนการจดักิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ร่วมกนั และเป็น
บรรยากาศแห่งการให้กาํลงัใจซึงกนัและกนัจะทาํให้นกัศึกษามีความตงัใจในการเรียนมากขึน  
และการนํารูปแบบการเรียนการสอนไปใชใ้นสถานศึกษา จะตอ้งมีบุคลากรทีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการทาํวิจยั และสิงสนบัสนุนทีเอือต่อการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
เรียนการสอน ตลอดจนควรจดัทาํคู่มือครูสําหรับการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน ทีให้ผูม้ีส่วน
เกียวขอ้งสามารถศึกษาและทาํความเขา้ใจไดง้่าย รวมทงัให้มีการกาํหนดแนวทางผูส้อนให้มี
ความสามารถในการจดักิจกรรม และเสริมสร้างเจตคติทีดีต่อการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน 

5. การนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ได้ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา ควรมีการประชุม
ชีแจง และทาํความเขา้ใจให้ชดัเจนเกียวกบัแนวทางการใชรู้ปแบบการเรียนการสอน และผูส้อนทีจะ
จดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนทีผูว้จิยัพฒันาขึน จะตอ้งเตรียมความพร้อมเป็นอยา่ง
ดี เพือให้สามารถดาํเนินกิจกรรมตามขนัตอนการเรียน การสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์
ผูเ้รียน วเิคราะห์หลกัสูตร ให้คาํแนะนาํ และสนบัสนุนผูเ้รียน ตลอดจนบนัทึกความกา้วหนา้ของผูเ้รียน  
และสิงทีสาํคญั คือ ผูส้อนตอ้งมีความรอบรู้ในเนือหา และกระบวนการวิจยัเป็นอยา่งดี และตอ้งเสียสละ
เวลาเพือการเรียนการสอนตามรูปแบบทงัในและนอกเวลาเรียนอยา่งเพียงพอ 

6. การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะตอ้งมีความมุ่งมันในการ
แสวงหาและพฒันาตนเอง มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิสูงจึงจะเป็นแรงจูงใจให้ประสบความสําเร็จ  
ดงันัน การนาํไปใชส้อนตอ้งมีการกาํหนดโครงงาน ภาระงาน ระดบัคุณภาพงาน และแผนหรือ
ปฏิทินในการกํากบัติดตามเป็นระยะๆ อยา่งใกลช้ิด อีกทังการชีแนะ แนะนําให้คาํปรึกษา            
การให้รางวลั หรือขวญักาํลงัใจ เพือให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ทีวางไว ้และเห็น
ความสาํคญัของกระบวนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  
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3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวจิยัรูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน ร่วมกบัการใชปั้ญหา
เป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตรและรายวิชาอืนๆ โดยให้ผูเ้กียวขอ้งมีส่วนร่วม เนืองจาก ผูเ้รียนตอ้ง
ใชเ้วลาในการคน้ควา้ขอ้มูลเพิมเติมนอกเวลาเรียนดว้ย  

2. ควรมีการวิจยัรูปแบบการจดัการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันา
หลกัสูตร สําหรับนกัศึกษาวิชาชีพครูโดยใชแ้นวคิดอืนๆ เช่นการพฒันาในรูปแบบการศึกษาทางไกล 
การศึกษาแบบออนไลน์ การพฒันารูปแบบรายวชิาในลกัษณะ e-learning เป็นตน้ 
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือในการวจัิย 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง  
 อาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 ผูเ้ชียวชาญดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
 
2. อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ  ส่งเสริม  
 คณะศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 ผูเ้ชียวชาญดา้นการสอน 
 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ทองนิล             
 คณบดีคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
 ผูเ้ชียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้  
 ประธานภาควชิาสาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 ผูเ้ชียวชาญดา้นวจิยัหลกัสูตรและการสอน 
 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศันา  ประสานตรี  
 รองอธิการบดี ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ มหาวทิยาลยันครพนม 
 ผูเ้ชียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล  
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบความรู้ 
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วจัิยเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร   

สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 
 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

 S.D. คนท ี1 คนท ี2 คนท ี3 คนท ี4 คนท ี5 
คาํถามขอ้ที 1 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 2 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 3 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 4 5 5 5 4 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 6 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 7 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 8 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 9 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 10 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 11 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 12 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 13 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 14 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 15 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 16 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 17 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 18 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 19 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 20 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 21 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 22 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 23 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
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รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

 S.D. คนท ี1 คนที 2 คนที 3 คนท ี4  คนท ี5 
คาํถามขอ้ที 24 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 25 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 26 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 27 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 28 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 29 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

คาํถามขอ้ที 30 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพมิเติม 
 1. ควรใชภ้าษาเขียน ไม่ควรใชภ้าษาพดู 
 2. ตวัเลือกไม่ควรใชค้าํฟุ่มเฟือย 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วจัิยเป็นฐาน  
วชิาการพฒันาหลกัสูตร  สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

 

รายการประเมิน คะแนนความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 
 S.D. คนท ี1 คนท ี2 คนท ี3 คนท ี4 คนที 5 

1. ความเป็นมาและ
ความสาํคญัของรูปแบบการ
เรียนการสอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 

2. แนวคิดพืนฐานในการ
พฒันารูปแบบ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 

3. การกาํหนดองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการเรียนการ
สอน 

5 5 5 4 5 4.80 0.45 

4. องคป์ระกอบของรูปแบบ
การเรียนการสอน 
    4.1 หลกัการ 

5 5 5 4 4 4.60 0.55 

    4.2 วตัถุประสงค ์ 5 5 5 5 4 4.80 0.45 

    4.3 การวจิยักระบวนการ
เรียนรู้ 

5 5 4 4 5 5.00 0.55 

    4.4 การวดัและประเมินผล 5 5 5 4 5 4.80 0.45 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผน 
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วจัิยเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร  

 สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 
 

รายการประเมิน คะแนนความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 
 S.D. คนที 1 คนท ี2 คนท ี3 คนท ี4 คนที 5 

1.การกาํหนดองคป์ระกอบ
ของแผนการจดัการเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 

2. องคป์ระกอบของแบบ
แผนการจดัการเรียนรู้ 
    2.1 ชือหน่วย 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 

    2.2 สาระสาํคญั  5 5 5 5 4 4.80 0.45 

    2.3 เนือหา 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

    2.4 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 

    2.5 สือการเรียนการสอน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

    2.6 การวดัและประเมินผล 5 5 5 4 4 4.60 0.55 

3. การเรียบเรียงและการใช้
ภาษา 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 
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ค่าสถิติแสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของคู่มือรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วจัิยเป็นฐาน  
       วชิาการพฒันาหลกัสูตร  สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู  

 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ 

 S.D. คนท ี
1 

คนท ี
2 

คนท ี
3 

คนท ี
4 

คนท ี
5 

1. รายละเอียดในคู่มือมีความสอดคลอ้งกบั
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชว้ิจยัเป็นฐาน 
ซึงประกอบดว้ย ความเป็นมาและความสาํคญั
ของรูปแบบ  แนวคิดพืนฐานในการพฒันา
รูปแบบ หลกัการ จุดมุ่งหมาย กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  

5 5 5 5 5 5.00 0.00 

2. รายละเอียดในคู่มือมีความชัดเจนเพียง
พอทีจะนาํรูปแบบไปใชอ้ยา่งไดผ้ล 5 5 5 5 5 5.00 0.00 

3. แนวทางการนํารูปแบบไปใช้แสดงถึง
ความคาดหวงัทีตอ้งการให้เกิดกับผูที้ศึกษา
คู่มืออยา่งชดัเจน 

5 5 5 5 4 4.80 0.45 

4. เงือนไขในการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอน มีรายละเอียดทีบอกถึงขอ้กาํหนดทีผูใ้ช้
รูปแบบตอ้งพิจารณาเพือใหผ้ลการใชรู้ปแบบ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 

5. สิงทีผู ้สอนต้องศึกษา  แสดงถึงข้อมูล
พืนฐานทีมีความจาํเป็นต่อการใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 

6. วิ ธีการปฏิบั ติ เพือการจัด เต รียม เ ป็น
รายละเอียดทีบอกถึงการจดัเตรียมสิงทีจาํเป็น
ในการสอนอยา่งครบถว้น  

5 5 5 4 4 4.60 0.55 
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ค่าสถิติแสดงผลการวเิคราะห์คะแนนเฉลยีด้านความรู้ของนักศึกษาวชิาชีพครู 
ก่อนและหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยการศึกษานําร่อง 

คนที คะแนนทไีด้ (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) คนที คะแนนทไีด้ (คะแนนเตม็ 30 คะแนน) 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 

1 14 19 26 13 20 
2 16 22 27 15 24 
3 15 21 28 12 20 
4 18 26 29 21 26 
5 13 20 30 14 20 
6 14 16 31 15 26 
7 16 22 32 16 22 
8 15 21 33 15 26 
9 12 20 34 11 20 

10 14 24 35 14 23 
11 24 27 36 19 25 
12 15 24 37 15 24 
13 9 20 38 17 26 
14 11 21 39 20 25 
15 22 25 40 21 27 
16 19 28 41 17 25 
17 8 17 42 8 13 
18 10 24 43 16 24 
19 12 22 44 14 23 
20 6 19 45 17 24 
21 20 25 46 19 25 
22 21 36 47 18 26 
23 7 17 48 7 19 
24 15 21 49 15 24 
25 14 20 50 16 27 
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คะแนนทไีด้(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
รวม 745 1234 

 
14.9 24.68 

S.D. 4.07 2.70 

ร้อยละ 49.67 82.27 
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ค่าสถิติแสดงค่าความยากง่าย (p) และ ค่าอาํนาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบความรู้ 
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วจัิยเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร   

สําหรับนักศึกษาวชิาชีพครู  
 

ข้อ 
คําถามท ี 

ค่าความ 
ยากง่าย (p) 

ค่าอาํนาจ
จําแนก (r) 

ข้อ 
คําถามท ี

ค่าความ 
ยากง่าย (p) 

ค่าอาํนาจ
จําแนก (r) 

1 0.43 0.45 16 0.54 0.64 
2 0.50 0.50 17 0.51 0.25 
3 0.43 0.40 18 0.54 0.22 
4 0.56 0.40 19 0.58 0.68 
5 0.52 0.43 20 0.59 0.52 
6 0.56 0.77 21 0.52 0.43 
7 0.50 0.55 22 0.58 0.45 
8 0.51 0.32 23 0.50 0.55 
9 0.55 0.50 24 0.51 0.36 

10 0.50 0.52 25 0.54 0.56 
11 0.58 0.70 26 0.57 0.40 
12 0.52 0.42 27 0.54 0.58 
13 0.59 0.50 28 0.53 0.22 
14 0.55 0.80 29 0.63 0.20 
15 0.50 0.48 30 0.50 0.45 

 
 
 
 
 

 
 



 
179 

 

ค่าสถิติแสดงการหาค่าความเชือมนัของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร Kuder – Richardson (KR20) 
ข้อที P q Pq ข้อที p Q Pq 

1 0.43 0.57 0.25 16 0.54 0.46 0.25 
2 0.50 0.50 0.25 17 0.51 0.49 0.25 
3 0.43 0.57 0.25 18 0.54 0.46 0.25 
4 0.56 0.44 0.25 19 0.58 0.42 0.24 
5 0.52 0.48 0.25 20 0.59 0.41 0.25 
6 0.56 0.44 0.25 21 0.52 0.48 0.25 
7 0.50 0.50 0.25 22 0.58 0.42 0.24 
8 0.51 0.49 0.25 23 0.50 0.50 0.25 
9 0.55 0.45 0.25 24 0.51 0.49 0.25 

10 0.50 0.50 0.25 25 0.54 0.46 0.25 
11 0.58 0.42 0.24 26 0.57 0.43 0.25 
12 0.52 0.48 0.25 27 0.54 0.46 0.25 
13 0.59 0.41 0.25 28 0.53 0.47 0.25 
14 0.55 0.45 0.20 29 0.63 0.37 0.32 
15 0.50 0.50 0.25 30 0.50 0.50 0.25 

pq 9.66 
S.D. 6.75 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
181 

 

ค่าสถิติแสดงผลการประเมินความรู้ของนักศึกษาวชิาชีพครูก่อนและหลงัใช้ 
รูปแบบการเรียนการสอน 

คนที คะแนนทไีด้ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) คนที คะแนนทไีด้ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
คะแนนก่อน คะแนนหลัง คะแนนก่อน คะแนนหลัง 

1 15 25 16 15 25 
2 16 20 17 16 21 
3 15 21 18 15 26 
4 11 25 19 11 22 
5 14 26 20 14 20 
6 20 25 21 20 27 
7 15 22 22 15 22 
8 17 20 23 12 21 
9 18 26 24 15 25 

10 17 21 25 14 21 
11 19 25 26 13 20 
12 18 20 27 15 24 
13 7 18 28 12 20 
14 15 26 29 18 26 
15 16 22 30 14 24 

 

 คะแนนทไีด้ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
คะแนนก่อน คะแนนหลัง 

รวม 452 752 
X 15.07 25.07 

S.D 2.79 2.48 
ร้อยละ 50.22 83.56 
  

 



 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

แผนการเรียนการสอนวชิาการพฒันาหลกัสูตร 
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แผนการเรียนการสอน 
  หน่วยที ่1 การวางแผนหลกัสูตร  

รายวชิาการพฒันาหลกัสูตร  รหัส 30111702   คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม                               
เวลา 12 ชัว่โมง 

     

การวางแผนหลกัสูตร (Curriculum Planning) 
 จากภาพประกอบ เป็นการวางแผนหลกัสูตร (Curriculum Planning) หลกัสูตรตอ้งมีจุดหมายท่ี

ชดัเจน เพื่อน าไปวางแผนหลกัสูตร มีการก าหนดจุดหมาย ของหลกัสูตร ปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรเร่ือง 
“การวางแผนหลกัสูตร” มีแนวปฏิบติัดงัน้ี ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 3 
ดา้น คือ  ด้านปรัชญา ด้านจิตวิทยา และด้านสังคม ในการวางแผนหลกัสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนด้วย การ
เพิ่มเติมข้อมูลด้านผูเ้รียน ด้านสาขาวิชา และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นต้น  การวางแผน
หลกัสูตร มีสาระส าคญัอยูท่ี่การประเมินความตอ้งการจ าเป็น โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันา
หลกัสูตรดงักล่าวแลว้ขา้งตน้   นอกจากการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็น
เอกสารและแหล่งขอ้มูลบุคคลแลว้ สามารถเก็บรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นองค์คณะบุคคลท่ีน าเสนอ
แนวคิดไว ้ไดร้ายงานสรุปไวว้่า การศึกษาตลอดชีวิตมีหลกัการส าคญั 4 ประการคือ การเรียนเพื่อรู้  การ
เรียนรู้เพื่อปฏิบติัได้จริง การเรียนรู้เพื่อท่ีจะอยู่ร่วมกนั และการเรียนรู้เพื่อชีวิต แนวคิดจากหนงัสือต่างๆ
ดงักล่าวน้ีสามารถน ามาใชใ้นการวางแผนหลกัสูตร โดยสรุปลงในตารางกรอบปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตร 
เขียนในรูปของ วสิัยทศัน์ (Vision) 

ปฏิบติัการวางแผนหลกัสูตร มีกิจกรรมการปฏิบติั สรุปได ้ดงัน้ี 
 
1. การท าความกระจ่างแจง้ในความรู้ เป็นการปฏิบติัภาระงาน(Task - 1) ผูพ้ฒันาหลักสูตรศึกษา

สาระส าคญัของความรู้ในประเด็นการวางแผนหลักสูตร จากหนังสือ  วิชาการพฒันาหลกัสูตร เร่ือง
การวางแผนหลกัสูตร  หรือศึกษาจากเอกสาร ต ารา หรือส่ืออีเล็คทรอนิกส์อ่ืน ๆ ในเร่ืองเดียวกนั 

2. การเลือกรับและการท าความเขา้ใจสารสนเทศใหม่ ผูพ้ฒันาหลกัสูตร  ปฏิบติัการตรวจสอบ
ทบทวนความรู้ (Test – Unit)  น าความรู้ท่ีไดร้วบรวมจากหนงัสือ วิชาการพฒันาหลกัสูตร เร่ืองการ
วางแผนหลกัสูตร  และแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาประมวลเป็นสารสนเทศในการวางแผนหลกัสูตรของตนเอง  
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โดยจดัท าเป็นเอกสารสรุป หรือการน าเสนอดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ เพาเวอร์พอ๊ยท์ หรือหนงัสือ
อีเล็กทรอนิกส์(e-book) 

3. ตรวจสอบทบทวน และการใชค้วามรู้ใหม่ ผูพ้ฒันาหลกัสูตร  ฝึกการเขียนการวางแผน
หลกัสูตร ในขั้นตอนน้ี เป็นการเขียน วสิัยทศัน์(Vision) ของหลกัสูตร 

การปฏิบติักิจกรรมดงักล่าว อาจเขียนสรุป ลงใน  ตวัอยา่งแบบบนัทึก การวางแผนหลกัสูตร 

ตัวอย่างแบบบันทกึการวางแผนหลกัสูตร 

กระบวนการพฒันา
หลกัสูตร /ความรู้-
ทกัษะ-ความสามารถ 

1) การท าความ
กระจ่างในความรู้ 

2) การเลอืกรับและการ
ท าความเข้าใจ
สารสนเทศใหม่ 

3) ตรวจสอบทบทวน
และ ใช้ความรู้ใหม่ 

1.การวางแผน
หลกัสูตร.( Curriculum 
Planning) 

NPU 
ภาระงาน 1 
(Task – 1) 

การน าเสนอและ
ประเมินตนเอง 1 
(Presentation-Test – 
Unit 1) 

วสิัยทศัน์ของหลกัสูตร 
(Curriculum Vision) 

ข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน  
 ใชค้  าถามเพื่อน าเขา้สู่บทเรียน  
ขั้นสอน  
 (แนวคิด ทฤษฎี RBL) 

  1. การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น – Need Analysis มี 2 กิจกรรมหลกั (แนวคิด ทฤษฎี 
Biggs – Presage)คือ 

1.1 การวเิคราะห์จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ : การวางแผนหลกัสูตร 
1.2 การวางแผนการเรียนรู้ 

  2. การปฏิบติัการเพื่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา(การเรียนรู้ของมนุษย ์– Praxis) มี 2 กิจกรรม
หลกั(แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Process การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั Authentic Learning)  คือ 

2.1 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ – ปฏิบติัภาระงาน/กิจกรรมตามท่ีวางแผนการเรียนรู้ 
(อาจให้ นกัศึกษาจดักลุ่มเรียนรู้แบบร่วมมือกนั ศึกษาจากฐานขอ้มูลความรู้/หนงัสือท่ีจดัเตรียมไว ้หรือ
ระบุภาระงานในการสืบคน้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นตน้) 

2.2 การสรุปและวพิากษค์วามรู้  
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  3. การตรวจสอบทบทวนความเขา้ใจการเรียนรู้ Understanding Learning Review มี 2 
กิจกรรมหลกั (แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Product-SOLO Taxonomy)   

3.1 การประเมินการเรียนรู้ช้ินงานท่ีสร้างสรรคต์ามระดบัคุณภาพตามความเขา้ใจ 
 
ข้ันสรุป   
 การร่วมกันสรุปประเด็นท่ีได้จากการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์/พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา/
หลกัสูตรตามความสนใจ 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (PowerPoint Presentation หรือ E-book)  
2. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาหลกัสูตร 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
2. ตรวจผลงานจากกิจกรรม 
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แผนการเรียนการสอน 
  หน่วยที ่2 การออกแบบหลักสูตร 

รายวชิาการพฒันาหลกัสูตร  รหัส 30111702   คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม                               
เวลา 12 ชัว่โมง 

     

การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum Design) 
 จากภาพประกอบ เป็นการออกแบบ (Curriculum Design) ซ่ึงจะน าจุดหมายและจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร มาจดัท ากรอบการปฏิบติั หลักสูตรท่ีจดัท าข้ึนจะมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้ได้รับการพฒันาตาม
กระบวนการของหลกัสูตร และหรือมีผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร  เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ในการศึกษา การออกแบบหลกัสูตรมีสาระส าคญัทั้งในดา้นกระบวนการและดา้นการพฒันาผูเ้รียน หรือ
การออกแบบหลักสูตรมุ่งเน้นความรู้ตามหลักสูตรหรือเน้ือหาสาระและผลผลิตของหลักสูตร การ
ออกแบบหลกัสูตรก็เพื่อให้มีจดักิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีตอบสนองจุดหมาย (aim) และจุดมุ่งหมาย 
(goal) ของหลกัสูตร  ปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรเร่ือง  “การออกแบบหลกัสูตร” มีแนวปฏิบติัดงัน้ี ศึกษา
โมเดล รูปแบบของการออกแบบหลกัสูตรท่ีเนน้เน้ือหาวิชา เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั และเน้นปัญหาสังคม
เป็นส าคญั หลกัการออกแบบหลกัสูตร แนวคิดการออกแบบหลกัสูตร ท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศในการ
เรียนรู้และการสอน และการออกแบบหลกัสูตรดว้ยแนวคิดจุดประสงคเ์ป็นฐาน 

 ปฏิบติัการออกแบบหลกัสูตร มีกิจกรรมการปฏิบติั สรุปได ้ดงัน้ี 
  1. การท าความกระจ่างในความรู้ เป็นการปฏิบติัภาระงาน (Task) 1 ผูพ้ฒันาหลกัสูตรศึกษา

สาระส าคญัของความรู้ในประเด็นการออกแบบหลกัสูตร จากหนงัสือ วิชาการพฒันาหลกัสูตร : เร่ืองการ
ออกแบบหลกัสูตร  หรือศึกษาจากเอกสาร ต ารา หรือส่ืออีเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ ในเร่ืองเดียวกนั 

  2. การเลือกรับและการท าความเข้าใจสารสนเทศใหม่ ผู ้พ ัฒนาหลักสูตร  ปฏิบัติการ
ตรวจสอบทบทวนความรู้ (Test – Unit) 1 น าความรู้ท่ีไดร้วบรวมจากหนงัสือ วิชาการพฒันา เร่ือง การ
ออกแบบหลกัสูตร  และแหล่งความรู้ต่างๆ มาประมวลเป็นสารสนเทศในการออกแบบหลกัสูตรของ
ตนเอง  โดยจดัท าเป็นเอกสารสรุป หรือการน าเสนอดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ เพาเวอร์พอ๊ยท์  หรือ
หนงัสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

  3. ตรวจสอบทบทวนและ ใชค้วามรู้ใหม่ ผู ้พ ัฒนาหลักสูตร ฝึกการเขียนการออกแบบ
หลกัสูตรโดยน าสาระส าคญัมาจากโมเดล  รูปแบบของการออกแบบหลกัสูตรท่ีเนน้เน้ือหาวิชา เนน้ผูเ้รียน
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เป็นส าคญั และเนน้ปัญหาสังคมเป็นส าคญั หลกัการออกแบบหลกัสูตร แนวคิดการออกแบบหลกัสูตร ท่ี
ส่งเสริมความเป็นเลิศในการเรียนรู้และการสอน และการออกแบบหลกัสูตรดว้ยแนวคิดจุดประสงค์เป็น
ฐาน เป็นตน้ ในขั้นตอนน้ี เป็นการเขียน พนัธกิจ (Mission) ของหลกัสูตร 

 การปฏิบติักิจกรรมดงักล่าว อาจเขียนสรุป ลงในตาราง  ตวัอย่างแบบบนัทึก การออกแบบ
หลกัสูตร 

ตัวอย่างแบบบันทกึ  การออกแบบหลกัสูตร 
กระบวนการพฒันา
หลกัสูตร /ความรู้-ทกัษะ-
ความสามารถ 

1) การท าความกระจ่าง
ในความรู้ 

2) การเลอืกรับและการ
ท าความเข้าใจ
สารสนเทศใหม่ 

3) ตรวจสอบทบทวน
และ ใช้ความรู้ใหม่ 

2. การออกแบบ
หลกัสูตร (Curriculum 
Design ) 

NPU 
ภาระงาน 2 (Task – 2) 

การน าเสนอและ
ประเมินตนเอง 2 
(Presentation-Test – 
Unit 2) 

พนัธกิจของหลกัสูตร 
(Curriculum Mission) 

ข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน  
 ใชค้  าถามเพื่อน าเขา้สู่บทเรียน  
ขั้นสอน  
 (แนวคิด ทฤษฎี RBL) 
  1. การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น – Need Analysis มี 2 กิจกรรมหลกั (แนวคิด ทฤษฎี 
Biggs – Presage)คือ 

1.1 การวเิคราะห์จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ : การออกแบบหลกัสูตร 
1.2 การวางแผนการเรียนรู้ 

  2. การปฏิบติัการเพื่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา(การเรียนรู้ของมนุษย ์– Praxis) มี 2 กิจกรรม
หลกั(แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Process การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั Authentic Learning)  คือ 

2.1 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ – ปฏิบติัภาระงาน/กิจกรรมตามท่ีวางแผนการเรียนรู้ 
(อาจให้ นกัศึกษาจดักลุ่มเรียนรู้แบบร่วมมือกนั ศึกษาจากฐานขอ้มูลความรู้/หนงัสือท่ีจดัเตรียมไว ้หรือ
ระบุภาระงานในการสืบคน้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นตน้) 

2.2 การสรุปและวพิากษค์วามรู้  
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  3. การตรวจสอบทบทวนความเขา้ใจการเรียนรู้ Understanding Learning Review มี 2 
กิจกรรมหลกั (แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Product-SOLO Taxonomy)  

3.1 การประเมินการเรียนรู้ช้ินงานท่ีสร้างสรรคต์ามระดบัคุณภาพตามความเขา้ใจ 
 
ข้ันสรุป   
 การร่วมกันสรุปประเด็นท่ีได้จากการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์/พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา/
หลกัสูตรตามความสนใจ 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (PowerPoint Presentation หรือ E-book)  
2. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาหลกัสูตร 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
2. ตรวจผลงานจากกิจกรรม 
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แผนการเรียนการสอน 
  หน่วยที ่3 การจัดหลกัสูตร 

รายวชิาการพฒันาหลกัสูตร  รหัส 30111702   คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม                               
เวลา 12 ชัว่โมง 

        

การจัดหลกัสูตร (Curriculum Organization) 
 จากภาพประกอบ เป็นการจัดหลักสูตร (Curriculum Organization) ในทางปฏิบัติการจัด

หลกัสูตรตอ้งพิจารณาวา่เป็นไปตามการวางแผน คือจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งไรให้มีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีการจดัการหลกัสูตรให้ไดป้ระสิทธิภาพ มีความหมายรวมถึง การบริหารจดัการหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนรู้ กล่าวคือ จดัระบบบริหาร ท่ีสนบัสนุนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิผลมี
ประสิทธิภาพ กรณีน้ีการนิเทศเขา้มามีบทบาทส าคญั เพื่อให้ผูเ้รียนไดจ้ดัระบบระเบียบสร้างองคค์วามรู้
เกิดความรู้ของตนเองและบรรลุจุดประสงค์พร้อมกบัสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการอยู่ในสังคม 
ปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรเร่ือง “การจดัหลกัสูตร” มีแนวปฏิบติัดงัน้ี  ศึกษาแนวคิดในการจดัโครงสร้าง
หรือองค์ประกอบของหลกัสูตร 4 ส่วนหลกั คือ 1) เป้าหมาย จุดหมายและจุดประสงคข์องหลกัสูตร 2) 
เน้ือหาสาระ 3) กิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) การประเมินผล และแนวคิดการจดัระบบหลกัสูตรท่ีดี
ตามแนวคิดของออร์นสไตน์และฮนัเกิน (Ornstein and Hunkins. 1993:236-241) หลกัการส าคญัในการน า
หลกัสูตรไปใช ้เร่ือง ยทุธศาสตร์การน าหลกัสูตรไปใช้ หลกัการทางจิตวทิยาส าหรับการเรียนรู้แบบผูเ้รียน
เป็นศูนยก์ลางท่ีสมาคมจิตวทิยาแห่งสหรัฐอเมริกา  

 กลวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และรูปแบบการสอนเป็นมิติการเรียนรู้ ท่ีช่วยให้ครูผูส้อนมี
โครงสร้างเก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้ของผูเ้รียน ในการบริหารจดัการซ่ึงเก่ียวกบัการปฏิรูปโรงเรียน 3 ประการ 
คือ การพฒันาระบบขอ้มูลยอ้นกลบัของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล การสร้างความมัน่ใจในประสิทธิผลของการ
สอนใน ทุก ๆ ชั้นเรียน และการจดัท าโครงการพฒันาความรู้พื้นฐานส าหรับผูเ้รียนทุกคน 

 ในการจดัหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนนั้น ตามกรอบ
ทฤษฎีของบลูม น าไปใชใ้นดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
แนวคิดของบลูมมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจ าแนก การเรียนรู้แบบท่องจ าออกจากความเขา้ใจระดบัสูง 
และช่วยอธิบายคุณลกัษณะการเรียนรู้ในรูปของพฤติกรรมท่ีสังเกตไดแ้ละวดัได ้ตลอดจนแนวทางการ
จดัการเรียนการสอนและ การสร้างเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล  แนวคิดของ บลูมเป็นแนวคิดส าคญัในการ
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น ามาจดัระบบระเบียบหรือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนทั้งการสอนโดยตรง และใช้
เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง แนวคิดส าคญัไดจ้ากมุมมองเก่ียวกบั
การเรียนรู้ของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มปัญญานิยม กลุ่มมนุษยนิ์ยม และกลุ่มสรรคส์ร้าง
นิยม  อาทิ บ๊ิกส์ (Biggs)เป็นบุคคลท่ีน าเสนอรูปแบบ การออกแบบการเรียนการสอน 3P Model ท่ีให้
แนวทางหน่ึงในการจดัการเรียนการสอนแบบสร้างองคค์วามรู้ สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การเรียนการสอนท่ี
ใช้การวิจยัเป็นฐาน  การจดัการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลยุทธ์การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในสถานท่ี
เหมือนจริง และกลยทุธ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นตน้ 

การจดัหลกัสูตร มีกิจกรรมการปฏิบติั สรุปได ้ดงัน้ี 
  1. การท าความกระจ่างในความรู้ เป็นการปฏิบติัภาระงาน (Task) 1 ผูพ้ฒันาหลกัสูตรศึกษา

สาระส าคญัของความรู้ในประเด็นการจดัระบบหลกัสูตร จากหนงัสือ วิชาการพฒันาหลกัสูตร : เร่ืองการ
จดัระบบหลกัสูตรหรือการน าหลกัสูตรไปใช ้ หรือศึกษาจากเอกสาร ต ารา หรือส่ืออีเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ ใน
เร่ืองเดียวกนั 

  2. การเลือกรับและการท าความเข้าใจสารสนเทศใหม่ ผู ้พฒันาหลักสูตร  ปฏิบัติการ
ตรวจสอบทบทวนความรู้ (Test – Unit) 1 น าความรู้ท่ีไดร้วบรวมจากหนงัสือ วิชาการพฒันาหลกัสูตร  
เร่ืองการจดัหลกัสูตรหรือการน าหลกัสูตรไปใช้  และแหล่งความรู้ต่าง ๆ  มาประมวลเป็นสารสนเทศในการ
ออกแบบหลกัสูตรของตนเอง  โดยจดัท าเป็นเอกสารสรุป หรือการน าเสนอดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
อาทิ เพาเวอร์พอ๊ยท ์หรือหนงัสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

  3. ตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู้ใหม่ ผูพ้ฒันาหลกัสูตร  ฝึกการเขียน การจดัหลกัสูตร
โดยน าสาระส าคัญจากการศึกษาแนวคิดของออร์นสไตน์  และฮันกิน ในการจัดโครงสร้างหรือ
องคป์ระกอบของหลกัสูตร แนวคิดการจดัหลกัสูตรท่ีดีตามแนวคิดของออร์นสไตน์และฮนักิน (Ornstein 
and Hunkins. 1993:236-241) และเฮนสัน (Henson. 2001 : 199-201) หลกัการส าคญัในการน าหลกัสูตร
ไปใช้ หลักการทางจิตวิทยาส าหรับการเรียนรู้แบบผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลางท่ีสมาคมจิตวิทยาแห่ง
สหรัฐอเมริกา  

 รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน และกลวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ในการจดัหลกัสูตรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนนั้น  แนวคิดของ บลูมเป็นแนวคิดส าคญัในการ
น ามาจดัระบบระเบียบหรือน ามาใชเ้ป็นแนวทางใน  การจดัการเรียนการสอนทั้งการสอนโดยตรง และใช้
เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง แนวคิดส าคญัไดจ้ากมุมมองเก่ียวกบั
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การเรียนรู้ของทฤษฎี การเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มปัญญานิยม กลุ่มมนุษยนิ์ยม และกลุ่มสรรคส์ร้าง
นิยม   เป็นตน้ ในขั้นตอนน้ี เป็นการเขียนแผนการจดัหน่วย การเรียนการสอน (Lesson Plan) 

 การปฏิบติักิจกรรมดงักล่าว อาจเขียนสรุป ลงในตาราง  ตวัอยา่งแบบบนัทึก การจดัหลกัสูตร 

ตัวอย่างแบบบันทกึ การจัดหลกัสูตร 

กระบวนการพฒันา
หลกัสูตร /ความรู้-ทกัษะ-
ความสามารถ 

1) การท าความกระจ่าง
ในความรู้ 

2) การเลอืกรับและการ
ท าความเข้าใจ
สารสนเทศใหม่ 

3) ตรวจสอบทบทวน
และ ใช้ความรู้ใหม่ 

3. การจดัหลกัสูตร
(Curriculum 
Organization) 

NPU 
ภาระงาน 3(Task – 3) 

การน าเสนอและ
ประเมินตนเอง 3 
(Presentation-Test – 
Unit 3) 

แผนการเรียนการสอน
(Lesson Plan) 

ข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน  
 ใชค้  าถามเพื่อน าเขา้สู่บทเรียน  
 
ขั้นสอน  
 (แนวคิด ทฤษฎี RBL) 
  1. การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น – Need Analysis มี 2 กิจกรรมหลกั (แนวคิด ทฤษฎี 
Biggs – Presage)คือ 

1.1 การวเิคราะห์จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ : การออกแบบหลกัสูตร 
1.2 การวางแผนการเรียนรู้ 

  2. การปฏิบติัการเพื่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา(การเรียนรู้ของมนุษย ์– Praxis) มี 2 กิจกรรม
หลกั(แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Process การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั Authentic Learning)  คือ 

2.1 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ – ปฏิบติัภาระงาน/กิจกรรมตามท่ีวางแผนการเรียนรู้ 
(อาจให้ นกัศึกษาจดักลุ่มเรียนรู้แบบร่วมมือกนั ศึกษาจากฐานขอ้มูลความรู้/หนงัสือท่ีจดัเตรียมไว ้หรือ
ระบุภาระงานในการสืบคน้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นตน้) 

2.2 การสรุปและวพิากษค์วามรู้  
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  3. การตรวจสอบทบทวนความเขา้ใจการเรียนรู้ Understanding Learning Review มี 2 
กิจกรรมหลกั (แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Product-SOLO Taxonomy)  

3.1 การประเมินการเรียนรู้ช้ินงานท่ีสร้างสรรคต์ามระดบัคุณภาพตามความเขา้ใจ 
 
ข้ันสรุป   
 การร่วมกันสรุปประเด็นท่ีได้จากการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์/พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา/
หลกัสูตรตามความสนใจ 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (PowerPoint Presentation หรือ E-book)  
2. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาหลกัสูตร 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
2. ตรวจผลงานจากกิจกรรม 
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แผนการเรียนการสอน 
  หน่วยที ่4 การประเมินหลกัสูตร 

รายวชิาการพฒันาหลกัสูตร  รหัส 30111702   คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม                               
เวลา 12 ชัว่โมง 

        

การประเมินหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) 
 จากภาพประกอบ การประเมิน (Curriculum Evaluation) เป็นการประเมินทั้งตวัหลกัสูตรและ

ผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตร เป็นการประเมินผลคุณภาพของหลกัสูตรและผลการเรียนรู้ การจดัการเรียน
การสอนจะท าให้นกัเรียนไดค้วามรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ในสังคม ในการปฏิบติัการพฒันาหลกัสูตรเร่ือง 
“การประเมินหลกัสูตร” มีแนวปฏิบติัดงัน้ี  ศึกษาแนวคิดการประเมินหลกัสูตรและเลือกใช้ตามความ
ต้องการในเบ้ืองต้นควรเลือก การประเมินตามจุดประสงค์ (Goal-based) และประเมินหลักสูตรทั้ ง
หลกัสูตรก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้การประเมินความกา้วหนา้ (Formative assessment) และการประเมินสรุป
รวม (Summative assessment) การเลือกรูปแบบการประเมินหลกัสูตรตามความสนใจ คือ แนวคิดการประเมิน
เพื่อพฒันา ของแกลทธอร์น แนวคิดการประเมินผล แนวคิดการประเมินเพื่อการตดัสินใจของ Daniel L. 
Stufflebeam แนวคิดการประเมินความสอดคลอ้งของ Robert E. Stake เป็นตน้ 

 สุดทา้ยฝึกปฏิบติั  การประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตร เคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้ อาทิ แบบทดสอบ
ความรู้ตามสภาพจริง แบบทดสอบวดัความสามารถตามสภาพจริง  แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้   
การประเมินการเรียนรู้โดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน  การก าหนดเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้โดยใช ้The SOLO 
Taxonomy 

 ปฏิบติัการการประเมินหลกัสูตร มีกิจกรรมการปฏิบติั สรุปได ้ดงัน้ี 
  1. การท าความกระจ่างในความรู้ เป็นการปฏิบติัภาระงาน (Task) 1 ผูพ้ฒันาหลกัสูตรศึกษา

สาระส าคญัของความรู้ในประเด็นการออกแบบหลกัสูตร จากหนงัสือ วิชาการพฒันาหลกัสูตร เร่ืองการ
ประเมินหลกัสูตร  หรือศึกษาจากเอกสาร ต ารา หรือส่ืออีเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ ในเร่ืองเดียวกนั 

  2. การเลือกรับและการท าความเข้าใจสารสนเทศใหม่ ผู ้พ ัฒนาหลักสูตร  ปฏิบัติการ
ตรวจสอบทบทวนความรู้ (Test – Unit) 1 น าความรู้ท่ีไดร้วบรวมจากหนงัสือ วิชาการพฒันาหลกัสูตร  
เร่ืองการประเมินหลกัสูตร  และแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาประมวลเป็นสารสนเทศในการออกแบบหลกัสูตร
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ของตนเอง  โดยจดัท าเป็นเอกสารสรุป หรือการน าเสนอดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ เพาเวอร์พอ๊ยท์  
หรือหนงัสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

  3. ตรวจสอบทบทวนและ ใช้ความรู้ใหม่  ผูพ้ฒันาหลกัสูตร  ศึกษาแนวคิดการประเมิน
หลกัสูตรและเลือกใช้ตามความตอ้งการ อาทิ แนวคิดการประเมินเพื่อพฒันา ของแกลทธอร์น แนวคิดการ
ประเมินเพื่อการตดัสินใจของ Daniel L. Stufflebeam แนวคิดการประเมินความสอดคลอ้งของ Robert E. Stake 
เป็นตน้ ทั้งน้ีในการประเมินหลกัสูตรมีส่วนส าคญัคือ การประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตร เคร่ืองมือวดัผลการ
เรียนรู้ อาทิ แบบทดสอบความรู้ตามสภาพจริง แบบทดสอบวดัความสามารถตามสภาพจริง  แบบสังเกต
พฤติกรรมในการเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้โดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน  การก าหนดเกณฑ์การประเมินการ
เรียนรู้โดยใช ้The SOLO Taxonomy เป็นตน้ ในขั้นตอนน้ี เป็นการเขียน แผนการประเมิน (Evaluation 
Plan)หลกัสูตร การปฏิบติักิจกรรมดงักล่าว อาจเขียนสรุป ลงในตาราง  ตวัอยา่งแบบบนัทึก การประเมิน
หลกัสูตร 

ตารางตัวอย่างแบบบันทกึการประเมินหลกัสูตร 

กระบวนการพฒันา
หลกัสูตร /ความรู้-ทกัษะ-
ความสามารถ 

1) การท าความกระจ่าง
ในความรู้ 

2) การเลอืกรับและการ
ท าความเข้าใจ
สารสนเทศใหม่ 

3) ตรวจสอบทบทวน
และ ใช้ความรู้ใหม่ 

4 การประเมินหลกัสูตร
(.Curriculum Evaluation) 

ภาระงาน 4  (Task – 4) การน าเสนอและประเมิน
ตนเอง 4 (Presentation-
Test-Unit 4) 

แผนการประเมิน
(Evaluation Plan) 

ข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน  
 ใชค้  าถามเพื่อน าเขา้สู่บทเรียน  
ขั้นสอน  
 (แนวคิด ทฤษฎี RBL)  
  1. การวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น – Need Analysis มี 2 กิจกรรมหลกั (แนวคิด ทฤษฎี 
Biggs – Presage)คือ 

1.1 การวเิคราะห์จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ : การประเมินหลกัสูตร 
1.2 การวางแผนการเรียนรู้ 
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  2. การปฏิบติัการเพื่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา(การเรียนรู้ของมนุษย ์– Praxis) มี 2 กิจกรรม
หลกั(แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Process การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั Authentic Learning)  คือ 

2.1 การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ – ปฏิบติัภาระงาน/กิจกรรมตามท่ีวางแผนการเรียนรู้ 
(อาจให้ นกัศึกษาจดักลุ่มเรียนรู้แบบร่วมมือกนั ศึกษาจากฐานขอ้มูลความรู้/หนงัสือท่ีจดัเตรียมไว ้หรือ
ระบุภาระงานในการสืบคน้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นตน้) 

2.2 การสรุปและวพิากษค์วามรู้  
  3. การตรวจสอบทบทวนความเขา้ใจการเรียนรู้ Understanding Learning Review มี 2 

กิจกรรมหลกั (แนวคิด ทฤษฎี Biggs – Product-SOLO Taxonomy)  
3.1 การประเมินการเรียนรู้ช้ินงานท่ีสร้างสรรคต์ามระดบัคุณภาพตามความเขา้ใจ 

 
ข้ันสรุป   
 การร่วมกันสรุปประเด็นท่ีได้จากการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์/พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา/
หลกัสูตรตามความสนใจ 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการน าเสนอ (PowerPoint Presentation หรือ E-book)  
2. เอกสารประกอบการสอนวชิาการพฒันาหลกัสูตร 

การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษา 
2. ตรวจผลงานจากกิจกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน   
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คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วจัิยเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร  
 ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

ค าน า  
 คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร  ส าหรับ
นกัศึกษาวิชาชีพครูฉบบัน้ี เป็นเอกสารท่ีอธิบายรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีจดัท าข้ึน
เพื่อให้ผู ้ท่ีต้องการน ารูปแบบการเรียนการสอนน้ีไปใช้เข้าใจในหลักการ ว ัตถุประสงค์ และ
องค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนได้ทราบถึงส่ิงท่ีตอ้งศึกษา และจดัเตรียม 
เพื่อให้การใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐานน้ีบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบ  
ผูท่ี้ตอ้งการน ารูปแบบการเรียนการสอนน้ีไปใชค้วรศึกษาคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนให้เขา้ใจ
ชดัเจนก่อน คู่มือฉบบัน้ีประกอบดว้ยสาระส าคญั 5 ประการ  ดงัน้ี 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอน 
2. แนวคิดพื้นฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
3. องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐาน 

3.1  หลกัการ 
3.2  วตัถุประสงค ์
3.3  การวจิยักระบวนการจดัการเรียนรู้ 
3.4  การวดัและประเมินผล 

4. ตวัอยา่งหน่วย และแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอน 
5. ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผล 
 

แนวทางในการน ารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสูตร  ส าหรับ
นักศึกษาวชิาชีพครู  ไปใช้ 
 การน ารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกบัผูเ้รียน
เป็นส่ิงส าคญั  ดังนั้นก่อนท่ีจะน ารูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ จึงตอ้งทราบขอ้ควรปฏิบติัและ
แนวทางในการด าเนินการสอนก่อนการใชรู้ปแบบ ดงัต่อไปน้ี 
 
ข้อควรปฏิบัติก่อนการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
 ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การวิจยัเป็นฐานเพื่อเตรียมการท่ีมี
ประสิทธิภาพ สรุปได ้
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ศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
 1. ศึกษาแนวทางในการน ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวจิยัเป็นฐานไปใช้ 
 2. ศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยั
เป็นฐาน แนวคิดพื้นฐาน และทฤษฎีท่ีใชใ้นการพฒันารูปแบบ องคป์ระกอบของรูปแบบ 
 3. ศึกษาตวัอยา่งหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง วชิาการพฒันาหลกัสูตร 
 
จัดเตรียมส่ิงทีจ่ าเป็นในการสอน 
 1. ศึกษาหน่วยและแผนการจดัการเรียนการสอน 
 2. จดัเตรียมส่ือการสอนท่ีเสนอไวใ้นแผนการจดัการเรียนการสอนใหเ้พียงพอกบัจ านวนนกัเรียน   
ศึกษาและจดัเตรียมเคร่ืองมือเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลท่ีใชใ้นระหวา่ง และหลงัการใชรู้ปแบบการ
เรียนการสอน มีรายละเอียดของขอ้ควรปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.1 ศึกษาเอกสารคู่มือการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน โดยมีการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

 1.1.1 ศึกษาแนวทางในการน ารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐานไปใช ้
เพื่อความเขา้ใจและปฏิบติัไดเ้ป็นแนวทางเดียวกนั 

  1.1.2 ศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยั
เป็นฐาน แนวคิดพื้นฐาน และทฤษฎีท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบ  องค์ประกอบของรูปแบบ ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คือ หลกัการ วตัถุประสงค ์การวิจยักระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดัและ
ประเมินผล ไปใช้ให้ประสบผลส าเร็จ ท าให้เห็นภาพความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ รวมทั้งมี
ความเขา้ใจในค าศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นรูปแบบการเรียนการสอน 
  1.1.3 ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองวชิาการพฒันาหลกัสูตร  
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วชิาการพฒันาหลกัสูตร 

ขั้นตอนแบบจ าลอง 
NPU Model 

การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

การท าความกระจ่าง
ชัด ในความรู้  

การเลอืกรับและท าความเข้าใจ
สารสนเทศใหม่ 

การตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู้
ใหม่ 

1. การวางแผน
หลกัสูตร 
(Curriculum 
Planning) 

ภาระงาน 1 
(Task – 1) 

การน าเสนอและประเมินตนเอง 1 
(Presentation-Test – Unit 1) 

วสิยัทศัน์ของหลกัสูตร 
(Curriculum Vision) 
สามารถวเิคราะห์หลกัสูตร 

2. การออกแบบ
หลกัสูตร 
(Curriculum 
Design) 

ภาระงาน 2 
(Task – 2) 

การน าเสนอและประเมินตนเอง 2 
(Presentation-Test – Unit 2) 

พนัธกิจของหลกัสูตร 
(Curriculum Mission - Aim) 
สามารถจดัท าหลกัสูตร 

3. การจดัหลกัสูตร 
(Curriculum 
Organization) 

ภาระงาน 3 
(Task – 3) 

การน าเสนอและประเมินตนเอง 3 
(Presentation-Test – Unit 3) 

แผนการจดั-โครงสร้างหลกัสูตร 
(Lesson Organize –Unit Plan ) 
สามารถปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร
ไดอ้ยา่งหลากหลาย 

4. การประเมิน
หลกัสูตร 
(Curriculum 
Evaluation) 

ภาระงาน 4 
(Task – 4) 

การน าเสนอและประเมินตนเอง 4 
(Presentation-Test – Unit 4) 

แผนการประเมิน 
(Evaluation  Plan) 
สามารถประเมินหลกัสูตรไดท้ั้งก่อน
และหลงัการใชห้ลกัสูตร 

 
แนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 มีขอ้เสนอแนะส าหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษา  ดงัน้ี 
N(Needs Analysis)  

อาจารย ์: วางแผนการสอนโดยค านึงถึง บริบทของผูเ้รียนและผูส้อน 
นกัศึกษา : วเิคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้และวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง 

P(Praxis)  
อาจารย ์: Mentoring –ก ากบัติดตามกระบวนการภาระงานท่ีมีความลุ่มลึก/มีเพียงผวิเผิน 
นกัศึกษา : พฒันาทกัษะการเรียนรู้ (แสวงหาและใชแ้หล่งการเรียนรู้การใชว้ธีิการต่างๆในการ 

เรียนรู้การตรวจสอบความรู้(ดว้ยตนเอง))และสรุปความรู้ 
U(Understanding)  

อาจารย ์: Coaching – สอนแนะจากผลการปฏิบติัพฒันาหลกัสูตร 
นกัศึกษา : ประเมินผลเพื่อปรับปรุงและน าผลไปใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้  
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 กระบวนทศัน์ใหม่ การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษามุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพใน
การใช้องค์ความรู้ เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ  
สถาบนัอุดมศึกษาได้ก าหนดวิสัยทศัน์และเป้าหมายในการจดัการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
ดงักล่าว  กรอบแนวคิดในการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์การจดัการเรียนการสอนท่ีส าคญั  คือ  การมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั  โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสถาบันอุดมศึกษาสรุปได้ดังน้ี 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2549) 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความแข็งแกร่งในการวิจยั         
2) ส่งเสริมและสนบัสนุนความเป็นเลิศดา้นการเรียนการสอน 3)กระตุน้และพฒันาความสามารถการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสถาบนัอุดมศึกษา 4) ขยาย
โอกาสการศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของประชากรให้มากข้ึน 5) แสวงหาและพฒันาโอกาสการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการ 6) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอ้ือและสนบัสนุนต่อวตัถุประสงคท์างวิชาการ
ของสถาบนัอุดมศึกษาเป็นหลกั 7) เพิ่มบทบาทในระดบันานาชาติของสถาบนัอุดมศึกษาใหม้ากข้ึน 
 การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน (Research Based Learning: RBL)  เป็นการ
ไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในแต่ละสาขาและกระบวนการวิจยัยงัท าให้มีการวางแผน
เตรียมการด าเนินการอยา่งเป็นระบบจนคน้พบความจริง สร้างความรู้ใหม่ท่ีถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ 
นอกจากน้ีการวจิยัไดพ้ฒันาคุณลกัษณะให้ผูว้ิจยัตอ้งการคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค ์การวิจยัเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างพลงั ผูท่ี้สามารถรู้จกัตนเอง และสามารถจดัการกบัตนเองและส่ิงแวดล้อมได้
ถูกตอ้ง การวิจยัเป็นกระบวนการท่ีผูว้ิจยัตอ้งคิด กระท า และส่ือสารอย่างมีระบบ โดยใช้วิจยัเป็นฐาน  
ผูว้ิจยัสามารถยืนหยดัดว้ยตนเองอย่างอิสระ ซ่ึงวิธีวิจยัจะปลูกฝังให้ผูว้ิจยัรู้จกัคิดกลา้ตดัสินใจอย่างมี
เหตุผลจากขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งเพียงพอและจากการพิสูจน์อยา่งมีหลกัการ ดงันั้นการจดัการเรียนการสอน
โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐานจึงเป็นการจดัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาวิจยั ในการ
ด าเนินการแสวงหาความรู้ให้หรือค าตอบท่ีเช่ือถือได ้เพื่อเป็นแนวทางหน่ึงในการพฒันาผูเ้รียนให้เกิด
ทกัษะการแสวงหาความรู้และพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีแนวทางจดัการเรียนรู้ 4 แนวทาง คือ ครู
ใชผ้ลการวจิยัในการเรียนการสอน ผูเ้รียนใชผ้ลการวิจยัในการเรียนการสอน ครูใชก้ระบวนการวิจยัใน
การเรียนการสอน และผูเ้รียนใชก้ระบวนการวจิยัในการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณี. 2548 : 3-6) 
 ส านกังานเลขาธิการคุรุสภาไดรั้บอนุมติัใหอ้อกขอ้บงัคบัคุรุสภา วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  สาระส าคญัของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  ซ่ึงก าหนดให้มี
คุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอ่ืนท่ีคุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ 
ดงัต่อไปน้ี 1) ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู 2) การพฒันาหลกัสูตร 3) การออกแบบและการจดัการ
เรียนรู้ 4) จิตวิทยาส าหรับครู 5) การวดัและประเมินผลการศึกษา 6) การบริหารจดัการในห้องเรียน 7) 
การวิจยัทางการศึกษา 8) นวตักรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา และ 9) ความเป็นครูมือ
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อาชีพ  จากมาตรฐานวิชาชีพดงักล่าวน้ี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม  เป็น
สถาบนัการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการผลิตบณัฑิตทางการศึกษา  ได้ปรับปรุงหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต
เพื่อให้ไดบ้ณัฑิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความรู้และสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุ
สภา โดยก าหนดใหร้ายวชิา 30111702 การพฒันาหลกัสูตร  เป็นรายวิชาบงัคบัซ่ึงอยูใ่นหมวดวิชาชีพครู 
ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม, 2550)  ท่ีนกัศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ทุกสาขาวิชาตอ้งเรียนเพราะเป็นวิชาบงัคบั และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
กล่าวว่า  มาตรฐานท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตร สาระความรู้เน้ือหาประกอบด้วย 8 ข้อดงัน้ี  1)ปรัชญา 
แนวคิดทฤษฎีการศึกษา  2) ประวติัความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย  3)วิสัยทศัน์และ
แผนพฒันาการศึกษาไทย  4) ทฤษฎีหลกัสูตร 5) การพฒันาหลกัสูตร   6) มาตรฐานและมาตรฐานช่วง
ชั้นของหลักสูตร 7) การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  8) ปัญหาและแนวโน้มการพฒันาหลักสูตร 
สมรรถนะ 4 ขอ้ ดงัน้ี 1. สามารถวิเคราะห์หลกัสูตร 2.สามารถปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่ง
หลากหลาย  3. สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้ งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร  4. สามารถจดัท า
หลกัสูตร   
 โดยวิเคราะห์ขอ้มูลกระบวนการพฒันาหลกัสูตร การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสท ์และงานวิจยั แลว้น าเสนอนวตักรรมกระบวนการพฒันาหลกัสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสท์ การท าความกระจ่างชดัในความรู้  การเลือกรับและ
ท าความเขา้ใจสารสนเทศใหม่ และการตรวจสอบทบทวนและใชค้วามรู้ใหม่   ตามแบบจ าลอง Biggs 
3’PModel ตวัแปรก่อนเรียน (Presage) วิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้และการวางแผนการเรียนรู้  
กระบวนการ (Process) การพฒันาทกัษะการเรียนรู้และการสรุปวิพากษค์วามรู้  ผลผลิต (Product) การ
ประเมินการเรียนรู้  ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 Fact Finding / Need Assessment  1.1 
วิเคราะห์จุดหมายในการเรียนรู้ นกัศึกษาวิเคราะห์หลกัการจดัการศึกษา ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 และจุดหมายของการศึกษาในระดบัสากล (World class Education) เพื่อก าหนดจุดหมายในการ
เรียนรู้ วชิา “การพฒันาหลกัสูตร” และน าไปก าหนดจุดหมายของหลกัสูตรท่ีนกัศึกษาจะตอ้งพฒันาข้ึน 
1.2 การวางแผนการเรียนรู้ ผูเ้รียนวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 1) ก าหนดกลยุทธการพฒันาตนเอง จาก
การศึกษาเอกสาร หนงัสือ  หลกัฐานร่องรอย หรือการสืบคน้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือปฏิบติั
กิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” 2)  จดัท าปฏิทินและเคร่ืองมือในการ
ก ากบัติดตาม เพื่อการประเมินตนเอง ในการพฒันาหลกัสูตร ขั้นท่ี 2 Idea Finding /Praxis 2.1 การพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ นกัศึกษาศึกษาเรียนรู้ดว้ยการแสวงหาและใชแ้หล่งการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกัน การใช้วิธีการต่างๆ ในการเรียนรู้ และการตรวจสอบความรู้ 
“กระบวนการพฒันาหลกัสูตร”  2.1.1  การแสวงหาและใชแ้หล่งการเรียนรู้ 2.1.2 การใชว้ิธีการต่างๆ ใน
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การเรียนรู้  2.1.3 การตรวจสอบความรู้นกัศึกษาจะไดรั้บการสนบัสนุนให้ท ากิจกรรมการปฏิบติั การใช้
คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดของนกัศึกษา เปิดการอภิปรายให้กวา้งขวาง 
เสนอหลกัฐานร่องรอยของความคิดของนกัพฒันาหลกัสูตร เปิดโอกาสให้นกัศึกษาไดอ้ภิปรายกบักลุ่ม
เพื่อน ภายใตบ้รรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 2.2 การสรุปความรู้ และการวิพากษค์วามรู้ 
ผูส้อนส่งเสริมให้นักศึกษาไดอ้ธิบายแนวคิด “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร” โดยใช้ภาษาของตนเอง 
สอบถามถึงหลกัฐานและความชดัเจนในการอธิบายของนกัศึกษา ท่ีใชค้วามรู้เดิมหรือประสบการณ์ท่ีมี
มาก่อนของผูเ้รียนเป็นพื้นฐานในการอธิบาย ในส่วนการวิพากษ์ความรู้ผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนขยาย
ความรู้ ความเขา้ใจใน “กระบวนการพฒันาหลักสูตร”  ของนักศึกษาโดยผ่านประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ผู ้เ รียนจะได้รับการสนับสนุนให้น าความ รู้ป รับใช้กับประสบการณ์ในชีวิตจ ริง  โดยผ่าน
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร นกัศึกษาน าความรู้ความเขา้ใจไปประยุกตโ์ดยการพฒันาหลกัสูตรเพิ่มข้ึน 
3. Solution Finding /Understanding การประเมินความเขา้ใจในการเรียนรู้ – การประเมินความรู้ 
ส่งเสริมให้นกัศึกษาประเมินความรู้ และความสามารถของตนเอง ประเมินความกา้วหนา้ในการเรียน 
และประเมินการบรรลุจุดหมายการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจยัมาบูรณาการกับแบบจ าลองการ
ขบัเคล่ือนผลการเรียนรู้ (Outcome Driven Model) และการวดัผลประเมินผลตามหลกัสูตร (Curriculum 
based Assessment)  
 
2. แนวคิดพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
 2.1 แนวคิดการเรียนการสอนตามกรอบทฤษฎคีอนสตรัคติวสิท์ 
  การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivist Methods ) มีพื้นฐานแนวคิด
ท่ีวา่ผูเ้รียนแต่ละคนจะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด ก็ต่อเม่ือไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง จะให้โอกาสผูเ้รียนในการสร้างองคค์วามรู้จากความรู้ท่ีมาก่อน เพื่อน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่และความเข้าใจจากประสบการณ์จริง การเรียนรู้จากวิธีการน้ี ผูเ้รียนจะได้รับการ
ส่งเสริมใหส้ ารวจถึงความเป็นไปได ้คิดวธีิแกปั้ญหา ทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ  การร่วมมือกบัผูอ่ื้น การคิด
ทบทวนปัญหา และทา้ยท่ีสุดคือเสนอวิธีแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดท่ีตนเองคิดคน้ข้ึน การเรียนรู้แบบสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง เช่ือวา่ ความรู้นั้นเป็นเร่ืองเฉพาะของแต่ละคนและส่ิงแวดลอ้ม 
 การเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองใช้กบัประเด็นท่ีซับซ้อน หรือ ค าถามท่ีใช้หลกั
เหตุผลต่อเน่ืองกนั หรือเม่ือตอ้งการพฒันาความคิดระดบัสูง  
 การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง มีแนวคิด ดงัน้ี  
  1.  ความรู้ไม่สามารถถ่ายโอนจากบุคคลหน่ึงไปยงัผูอ่ื้นไดโ้ดยตรง 
  2. ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
  3. แต่ละคนต่างมีองคค์วามรู้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
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  4. ความรู้ส่วนบุคคลจะไดรั้บการยนืยนัความถูกตอ้งผา่นการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและการ
ประยกุตใ์ชภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มของผูเ้รียนเอง 
 การเรียนรู้แบบสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่  
  1. การท าความรู้ท่ีมีอยูใ่หก้ระจ่างแจง้ 
  2. การระบุ การไดรั้บและการเขา้ใจขอ้มูลใหม่ 
  3. การยนืยนัความถูกตอ้งและการใชข้อ้มูลใหม่ 
  ขั้นตอนที่ 1  การท าความกระจ่างชัด ในความรู้ 
   เด็กและผูใ้หญ่ต่างมีความคิดดั้งเดิมและมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเลือกหรือปรับเปล่ียน
มโนทศัน์ (แนวคิด) ดงักล่าว ความคิดของเด็ก (ผูเ้รียน) นั้นทา้ทายความรู้ทางวิชาการท่ีถูกตอ้ง ชกัชวน
ใหเ้ด็ก (ผูเ้รียน) ละทิ้งหรือเปล่ียนแนวคิดและยอมรับความรู้ทางวชิาการท่ีถูกตอ้ง 
   กลยุทธ์ส าหรับข้ันตอนที ่1  
    สัมภาษณ์หรืออภิปรายกลุ่ม 
    แบ่งกลุ่มขอ้มูลหรือจ าแนกขอ้มูล 
    แบ่งกลุ่มขอ้มูล - เรียงล าดบัขอ้มูลตามลกัษณะบางประการ (เช่น มวล) 
    จ าแนกขอ้มูล – จดักลุ่มวตัถุโดยใชล้กัษะทางคุณภาพหรือปริมาณ  (สี รูปร่าง 
ขนาด) 
    แผนท่ีความคิดหรือแผนผงัมโนทศัน์ - ระดมสมองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้หลกั 
    เหตุการณ์ท่ีขดัแยง้ – เหตุการณ์ท่ีไม่สมเหตุสมผล 
  ขั้นตอนที ่2   การเลอืกรับและท าความเข้าใจสารสนเทศใหม่ 
   การวางแผนแบบร่วมมือกนั : 
    การวางแผนเคร่ืองมือท่ีสร้างแรงจูงใจท่ีเขม้แขง็   
    ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลวา่จะตอ้งเรียนรู้อะไรจากหวัขอ้บา้ง 
    อภิปรายเป็นกลุ่มเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งเรียนรู้   
    ใหข้อบข่ายสาระส าคญัในเร่ืองท่ีเรียนรู้  
   กลยุทธ์ส าหรับข้ันตอนที ่2 
   นกั จดัการขั้นสูง (advance organizers) – ขอ้มูลใหม่เช่ือมโยงเขา้กบัความรู้เก่าท่ีมีอยู่
แลว้ไดอ้ยา่งไร 
    การรู้คิด (meta-cognition) – ผูเ้รียนก ากบัติดตามการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนเป็น
ผูน้ าในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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    เทคนิควิทยาศาสตร์ (techno-sciencing) – ใชกิ้จกรรมเป็นฐานประกอบค าอธิบาย – 
ตดัสินใจดว้ยตนเอง – ปรัชญาส่วนบุคคล  การใชค้วามคิดอุปมาอุปมยั– ใชแ้นวคิดท่ีคุน้เคยน าแนวคิด
แบบอุปมาอุปมยัมาใช ้
  ขั้นตอนที่ 3  การตรวจสอบทบทวนและใช้ความรู้ใหม่ 
   ผูเ้รียนไดรั้บขอ้มูลเพื่อสร้างองคค์วามรู้   
   ความรู้ใหม่ท่ีสร้างข้ึนของคนส่วนใหญ่สร้างข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม   
   ความรู้ถูกท าใหก้ระจ่างและยนืยนัความถูกตอ้งเม่ือผูเ้รียนน าความรู้ใหม่ไปประยกุตใ์ช้
กบัสถานการณ์  
    ความรู้ไดรั้บจะถูกปรับแต่งตามขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีไดรั้บ 
   กลยุทธ์ส าหรับขั้นตอนที ่3  
    การเรียนรู้แบบร่วมมือ สร้างและออกใชโ้มเดล  ช่วยในการสร้างความเขา้ใจ และยงั
สาธิตมโนทศัน์ของความเขา้ใจ หลกัการ และกระบวนการท่ีเป็นเลิศเทคนิคท่ีใชใ้นการแสวงหาความรู้
และการยนืยนัความถูกตอ้งของความรู้ 
    การทดลอง/ การออกแบบและเทคโนโลยี  ใชสื้บเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
    วธีิการแบบบูรณาการ สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งหวัขอ้ค าถามกบัแนวคิดอ่ืนๆ 
    สาขาวชิา (แนวคิดหลกั) การประยกุตใ์ชก้บัชีวติจริงช่วยเพิ่มความเช่ือมโยง
สอดคลอ้ง 
 2.2 การเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ด้วยแบบจ าลอง John Biggs’ 3-P model 

  บ๊ิกส์ (Biggs.2003) ไดเ้สนอแนวคิดแบบจ าลอง 3P ประกอบดว้ย Presage-Process-Product  
เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการการสอนและกระบวนการเรียนรู้ โดยขั้น Presage หมายถึง 
กระบวนการทางการศึกษาท่ีผูเ้รียนแต่ละคนเรียนรู้ด้วยความสัมพนัธ์ของความรู้เดิม ความสามารถ 
ความชอบในวิธีการเรียนรู้ คุณค่า ความคาดหวงั และสมรรถภาพในการสอน ในขั้น Presage เป็นการ
เรียนการสอนโดยทัว่ๆไป เป็น การประยุกตก์ารเรียนรู้ในการท าหนา้ท่ีของส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ โดย
ผูเ้รียนในระดับอุดมศึกษาด้วยความคาดหวงัในความและพฤติกรรมในการพฒันาบุคลิกภาพอัน
เน่ืองมาจากประสบการณ์การศึกษา ในขั้น Process เป็นการปฏิบติัภาระงาน ภายใต ้การรับรู้ในบริบท
ของการสอน แรงจูงใจในการเรียนรู้ และการไขวค่วา้ รวมถึง  การตดัสินใจในการปฏิบติัโดยไม่ชกัช้า 
ทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเรียนรู้ตามภาระงาน ในขั้น Product ผูเ้รียนเรียนรู้ท่ีเป็นทั้งความคิดในระดบัต ่า
และระดบัสูง   

  เมเยอร์ และคณะ (Meyers and Other. (2002) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การพฒันาส่ิงแวดลอ้มการ
เรียนรู้เพื่อสร้างเสริมผลการเรียนรู้ท่ีลุ่มลึก ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ การพฒันาส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนมีคุณภาพการเรียนรู้สูงข้ึน โดยก าหนดขอบข่ายใน
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การสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย Web Based Learning, การบรรยาย, ฝึกปฏิบติั, paper-based 
resource อาทิ  เอกสารแนวทางการศึกษาและคู่มือปฏิบติังาน) การเรียนรู้จากห้องเรียนเสมือนจริง และท่ี
ส าคัญอย่างยิ่ ง ชุดของภาระงานการประเมินท่ีพัฒนาความเข้าใจเชิงคิดวิจารณญาณ(critical 
understanding) ในพื้นฐานกระบวนการของระบบงานท่ีศึกษา งานของเมเยอร์และคณะได้พฒันา              
กลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้ โดยใช้หลกัการออกแบบหลกัสูตร  3  ประเด็น ดงัน้ี 1) การพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเป็นท่ีสนใจและผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  การเรียนรู้(develop an interesting 
and engaging learning environment)  2) ก าหนดภาระงานในการประเมินท่ีสะทอ้นภาพการคิดวิจารณญาณ
ของผูเ้รียน (set assessment tasks which oblige students to think critically) และ 3) ก าหนดภาระงานการ
ประเมินท่ีเป็นโลกแห่งความเป็นจริงท่ีสัมพนัธ์กนัและผลสะสมเป็นผลสืบเน่ืองกนั (set realistic 
assessment task which are interlinked and cumulative in effect) 
  เมเยอร์ และนลัที (Meyers and McNulty. 2009 : 566) เสนอแนวคิดการจดักิจกรรมการ
เรียนตามสภาพจริง เพื่อช่วยให้คุณภาพของผลการเรียนรู้สูงสุด ในการพฒันารายวิชาต่าง ๆ ช่วยให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากวสัดุในการเรียนรู้ ภาระงานและประสบการณ์การเรียนรู้ โดยอาศยัหลักการ
ออกแบบหลกัสูตร 5 ประการ คือ 1) โลกแห่งความเป็นจริงและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 2) โครงสร้าง การ
จดัล าดบัและความสัมพนัธ์ภายใน 3) ความตอ้งการของผูเ้รียนในการใชแ้ละมีส่วนร่วมในความกา้วหนา้
ของการพฒันาความคิดระดบัสูง 4) การปรับเปล่ียนในแต่ละขั้นตอนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และ  
5) การให้ความทา้ทายในการเรียนรู้ ความสนใจและแรงจูงใจในการเรียนรู้  สอดคลอ้งกบัแบบจ าลอง  
3P ของ Biggs (Biggs’s 3 Presage-Process-Product) แบบจ าลองน้ีแสดงการสร้างความเขา้ใจให้กบั
ผูเ้รียน แบบจ าลองแสดงถึงปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการสอนของผูส้อนและกระบวนการ การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ในขั้น Presage เป็นการเรียนการสอนโดยทัว่ๆ ไป เป็นการประยุกต์การเรียนรู้ในการท าหนา้ท่ี
ของส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาดว้ยความคาดหวงัในความและพฤติกรรมใน
การพฒันาบุคลิกภาพอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์การศึกษา ในขั้น Process เป็นการปฏิบติัภาระงาน 
ภายใตก้ารรับรู้ในบริบทของการสอน แรงจูงใจในการเรียนรู้ และการไขว่ควา้ รวมถึงการตดัสินใจใน
การปฏิบติัโดยไม่ชกัชา้ ทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเรียนรู้ตามภาระงาน ในขั้น Product ผูเ้รียนเรียนรู้ท่ีเป็น
ทั้งความคิดในระดับต ่าและระดับสูง แบบจ าลอง 3P ของ Biggs แสดงความสัมพนัธ์ ดังภาพ          
ประกอบ 1 
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ภาพประกอบ  1  รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 3P ของ Biggs  
ปรับจาก Biggs, J. B.  (1989 : 7- 25)  
  
 บ๊ิกส์ (Biggs : 2003) กล่าวถึงรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน 3P เพื่อเพิ่มคุณภาพของ

นกัเรียนให้มีผลลพัธ์การเรียนรู้สูงสุด นกัวิชาการจะตอ้งพฒันารูปแบบหลกัสูตรท่ีพฒันานกัเรียน ดว้ย
การเรียนการสอนและส่ือประกอบการเรียนงานภาระงานและประสบการณ์ซ่ึงมีหลกัดงัน้ี 

  1. เป็นจริง,สอดคลอ้งกบัโลกท่ีเป็นจริงของนกัเรียน 
  2. เป็นการสรรคส์ร้าง,มีการเช่ือมโยงขั้นตอนภายในการพฒันา 
  3. นกัเรียนตอ้งการใชแ้ละยดึหลกัพฒันาองคค์วามรู้ขั้นสูง 
  4. มีความสอดคลอ้งในขั้นตอนต่างๆและผลลพัธ์การเรียนรู้และมีความทา้ทายน่าสนใจ

และจูงใจผูเ้รียน 
 ผลกระทบของการพฒันาตามหลกัการยึดระบบการเรียนรู้ซ่ึงตอ้งการพฒันานกัเรียนเกิดการ

เรียนรู้ท่ีลุ่มลึกเพื่อท่ีจะประเมินหลักสูตรให้ตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ต้องการก่อนการด าเนินการ 
(Biggs, 2003, p. 6) วิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นของหลกัการของบริบทการเรียนการสอนตามหลกั 
“การเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและชาญฉลาดไม่ใช่เพียงเพื่อสอนตามกฏและหลกั ตอ้งปรับหลกัการ
เหล่านั้นให้เหมาะกับบุคลิกภาพและจุดแข็งและบริบทการจดัการเรียนการสอนของคุณ” ในการ
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ออกแบบหลักสูตรจะต้องมองถึงส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้และล าดับขั้นในการพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียนในหลกัสูตร 
 2.2 กลยุทธ์เพื่อความส าเร็จในการเช่ือมโยงหลักสูตรกับการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัย           
เป็นฐาน 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 14 –15 ) ไดส้รุปแนวคิดในการวจิยัควบคู่ไปกบักระบวนการ
เรียนรู้ไวด้งัน้ี  

   1. การวิจยัในกระบวนการเรียนรู้  ผูเ้รียนท าวิจยัโดยใชก้ระบวนการวิจยัเป็นส่วนหน่ึง
ของการเรียนรู้ ซ่ึงกระบวนการวิจยัจะช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการคิด การวางแผน ฝึกการด าเนินงานและ       
ฝึกหาเหตุผล โดยผสมผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการเพื่อให้ประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงหรือท่ีเรียกวา่โลกแห่งความเป็นจริง  

   2. การวิจยัพฒันาการเรียนรู้  ผูส้อนใช้การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ด้วย
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ วางแผนแกไ้ขปัญหาการเรียนรู้ เก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์
ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ท่ีอาศยัระเบียบวิธีการทางสถิติหรือวิธีการเชิงคุณภาพ ผูส้อนอาจวิจยัและพฒันา
นวตักรรมการศึกษาท่ีน าไปสู่คุณภาพการเรียนรู้ ดว้ยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ ออกแบบและ
พฒันานวตักรรมท่ีใช้ในการเรียนรู้ ทดสอบคุณภาพนวตักรรมการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลการใชน้วตักรรมนั้นๆ  ผูส้อนสามารถน ากระบวนการวิจยัมาจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ ดว้ยการใชเ้ทคนิควธีิการท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ปัญหา สร้างทางเลือกใน 
การแกไ้ขปัญหา ปฏิบติัการตามแนวทางท่ีเลือกและสรุปผลการแกไ้ขปัญหา กระบวนการวิจยัดงักล่าวน้ี
ช่วยการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ เป็นตน้ 

  กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชก้ารวจิยัเป็นฐาน มีขั้นตอนสรุปไดด้งัน้ี 
   1. วเิคราะห์ความตอ้งการ/พฒันาการเรียนรู้ 
   2. วางแผนจดัการเรียนรู้ 
   3. การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ 
   4. การสรุปความรู้ 
   5. ประเมินเพื่อปรับปรุงและน าผลไปใชใ้นการพฒันา 
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 จากแผนภาพ องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  วิชาการพฒันาหลักสูตร          
โดยใชว้จิยัเป็นฐาน ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู  มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1. หลักการ  การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้ิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันา
หลักสูตร  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู คือการท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีระบบ           
โดยอาศยัการแสวงหาความรู้ดว้ยการวจิยัเป็นฐาน และผูเ้รียนมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้ 
  2. วตัถุประสงค์   เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนวชิาการพฒันาหลกัสูตร 

   3. รูปแบบการเรียนการสอน  NPU     แบ่งเป็น  3 ขั้นตอน  ดงัต่อไปน้ี 
1. การวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็น มี 2 กิจกรรมหลกั คือ 
       1.1 วเิคราะห์จุดหมายในการเรียนรู้ นกัศึกษาวิเคราะห์หลกัการจดัการศึกษา ทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และจุดหมายของการศึกษาในระดบัสากล (World class Education) เพื่อก าหนด
จุดหมายในการเรียนรู้ วิชา “การพฒันาหลกัสูตร” และน าไปก าหนดจุดหมายของหลกัสูตรท่ีนกัศึกษา
จะตอ้งพฒันาข้ึน 

    1.2 การวางแผนการเรียนรู้ นกัศึกษาวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 1) ก าหนดกลยุทธ์
การพฒันาตนเอง จากการศึกษาเอกสาร หนงัสือ หลกัฐานร่องรอย หรือการสืบคน้ในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหรือปฏิบติักิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ “กระบวนการ พฒันาหลกัสูตร” 2)จดัท า
ปฏิทินและเคร่ืองมือในการก ากบัติดตาม เพื่อการประเมินตนเอง ในการพฒันาหลกัสูตร 

 2. การปฏิบติัการเพื่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา (การเรียนรู้ของมนุษย)์ มี 2 กิจกรรมหลกั คือ 
       2.1 พฒันาทกัษะการเรียนรู้ นกัศึกษาศึกษาเรียนรู้ดว้ยการแสวงหาและใช้แหล่งการ

เรียนรู้ ทั้งในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้ร่วมกนั การใช้วิธีการต่างๆ ในการเรียนรู้ 
และการตรวจสอบความรู้ “กระบวนการพฒันาหลักสูตร” นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนให้ท า
กิจกรรมการปฏิบติั การใชค้อมพิวเตอร์ และกิจกรรมกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดของนกัศึกษา เปิด
การอภิปรายให้กวา้งขวาง เสนอหลกัฐานร่องรอยของความคิดของนกัพฒันาหลกัสูตรเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไดอ้ภิปรายกบักลุ่มเพื่อน ภายใตบ้รรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  

  2.2  การสรุปความรู้ และการวิพากษ์ความรู้  ผูส้อนส่งเสริมให้นักศึกษาได้อธิบาย
แนวคิด “กระบวนการพฒันาหลกัสูตร”   โดยใชภ้าษาของตนเอง สอบถามถึงหลกัฐานและความชดัเจน
ในการอธิบายของนักศึกษาฟังด้วยความเคารพกับการอธิบายของนักศึกษาท่ีใช้ความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์ท่ีมีมาก่อนของผูเ้รียนเป็นพื้นฐานในการอธิบายในส่วนการวิพากษ์ความรู้ผูส้อนกระตุน้
ให้ผู ้เ รียนขยายความรู้ ความเข้าใจใน “กระบวนการพัฒนาหลักสูตร”ของนักศึกษาโดยผ่าน
ประสบการณ์ใหม่ๆ  ผูเ้รียนจะไดรั้บการสนบัสนุนใหน้ าความรู้ปรับใชก้บัประสบการณ์ในชีวติจริงโดยผา่น
กระบวนการพฒันาหลกัสูตร นกัศึกษาน าความรู้ความเขา้ใจไปประยกุตโ์ดยการพฒันาหลกัสูตรเพิ่มข้ึน 

 3. การตรวจสอบทบทวนความเขา้ใจการเรียนรู้ มี 1 กิจกรรมหลกั คือ  
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  3.1 การประเมินการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาประเมินความรู้ และความสามารถของ
ตนเอง ประเมินความกา้วหน้าในการเรียน และประเมินการบรรลุจุดหมายการศึกษา การวดัและประเมินผล 
เป็นการวดัและประเมินความรู้ความสามารถของนกัศึกษา 2 ดา้น คือ 

  1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการพฒันาหลกัสูตร  เป็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งตาม
แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรของนกัพฒันาหลกัสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการพฒันา
หลกัสูตรของไทเลอร์ (Tyler. 1949)  และทฤษฎีหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง 

  2. ดา้นความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร เป็นความสามารถด้านการน า
กระบวนการ การพฒันาหลักสูตรไปพฒันาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ท่ีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการแข่งขัน ท้าทาย และการเป็น
พลเมืองดี 
 4. การวดัและประเมินผล   
 การวดัผลและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอน การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน 
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสูตร  ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  มีการวดัและประเมิน
สมรรถนะของผูเ้รียน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
  ความรู้ หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการตอบแบบทดสอบท่ีมีเน้ือหาสาระรายวิชา การพฒันา
หลกัสูตร และมาตรฐานของคุรุสภา เก่ียวกบัสาระความรู้ และ สมรรถนะของครูในการพฒันาหลกัสูตร 

       ความสามารถ  หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการประเมินภาระงาน ช้ินงาน-ผลงาน และ
โครงงานหรือหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึน เป็นผลจากการท่ีนกัศึกษาน าความรู้การพฒันาหลกัสูตรไปปฏิบติัใน
กระบวนการหลกัสูตรประกอบดว้ย การวางแผนหลกัสูตร การออกแบบหลกัสูตร  การจดัหลกัสูตรและ
การประเมินหลกัสูตร  
  ความคิดเห็นนักศึกษาวิชาชีพครู หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนกัศึกษาวิชาชีพครูท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนการสอนความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอน ปฏิบติักิจกรรมแต่ละหน่วยการ
เรียน  และการปฏิบติักิจกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึน เป็นคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามดา้น
กิจกรรม ดา้นบรรยากาศ และดา้นประโยชน์ 
 

 
 

 



 

 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วจิัยเป็นฐาน  
วชิาการพฒันาหลกัสูตร  ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

THE DEVELOPMENT OF TEACHING MODEL: 

CURRICULUM DEVELOPMENT COURSE BY USING RESEARCH 

BASED LEARNING APPROACH  FOR PRE-SERVICE TEACHERS 

คู่มือ 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างผลงานนักศึกษา 

หลกัสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
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หลกัสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

สาระการเรียนรู้ภาษาเพือ่การส่ือสาร  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

วสัิยทัศน์ของหลกัสูตร (Curricum Vision) 

 

 

 

พนัธกจิของหลกัสูตร (Curriculum Mission) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรภาษาเพื่อการส่ือสาร มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการฟัง พดู 

อ่าน เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม 

1. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

2. ฝึกใหผู้เ้รียนใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้ดา้นภาษาองักฤษไปใชเ้พื่อการส่ือสารในชีวติจริง 

4. ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
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โครงสร้างหลกัสูตร 

โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ 5 (อ 23101)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 (ภาคเรียนที ่1) 

 

ล าดบัที ่
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้และ

ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

1. Lifestyles  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 

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

10 10 

2. Narrow 
escapes! 

 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 

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

12 10 

3. Travel 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  

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

12 10 



 
216 

 

ล าดบัที ่
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้และ

ตวัช้ีวดั 
สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก 
คะแนน 

  มฐ อ4.1 ม. 3/1  
มฐ อ4.2 ม. 3/1 – 2 

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

  

Midterm Examination 1 20 

4. 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  

-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 

12 10 

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 

-will  / be going to – present 
continuous  
( future meaning ) 
-conditionals  
-wishes 
 
 
 

12 10 

 Final Examination 1 30 
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แผนการเรียนการสอน (Lesson Plan) 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   (วชิาภาษาองักฤษ)             ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้   At the restaurant               จ านวน 1 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ย่อย Food and Drink and Dessert                       จ านวน 1 ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่ 6  เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557                                                                  เวลา 13.00-13.50 น 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั  
  มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
              ตัวช้ีวัด ม.3/1 สนทนาและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกลต้วั สถานการณ์
ข่าว เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม และส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

2. สาระส าคัญ            
 ความหมายของค าศพัท์หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม ประโยคค าถามและประโยคบอกเล่าใน
การขอและใหข้อ้มูลการสั่งอาหาร  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้           
 1.  ผูเ้รียนรู้ความหมายของค าศพัทห์มวดอาหาร เคร่ืองด่ืม และของหวานรวมทั้งประโยคบท
สนทนาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ในร้านอาหารได ้       
 2.ผูเ้รียนสามารถสนทนาเป็นภาษาองักฤษไดเ้ก่ียวกบัสถานการณ์ในร้านอาหารได ้  
 3. ผูเ้รียนสามารถเขียนโตต้อบประโยคบทสนทนาเป็นภาษาองักฤษในร้านอาหารได้ในการ
ใหข้อ้มูลการสั่งอาหารไดถู้กตอ้ง  

4. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ดา้นการส่ือสาร  
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5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
 1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งมัน่ในการท างาน 

6. การบูรณาการ  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (การบอกความหมายของค าศพัท์ และประโยคบอกเล่าเป็น
ภาษาไทย)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(อาหารไทย) 

7. สาระการเรียนรู้           
  ความรู้เร่ืองค าศัพท์หมวดอาหาร เคร่ืองดื่มและของหวาน (Vocabulary) 

   Foods = อาหาร 
  Steak = สเตก็ Fried rice = ขา้วผดั Omelets = ไข่เจียว  
  French fried = มนัฝร่ังทอด Noodle = ก๋วยเต๋ียว Chicken fried = ไก่ทอด 
  Pizza= พิซซ่า Sausage= ไส้กรอก Salad= สลดั 
  Prawn and lemon grass soup with mushroom = ตม้ย  ากุง้ 
  Basil fried chicken and fried egg = กระเพราไก่ไข่ดาว 
  Thai chicken with coconut milk= ตม้ข่าไก่ 

    Desserts= ของหวาน 
  Custard= คทัตาร์ด Cupcake = คพัเคก้ Pudding = ขนมพุดด้ิง 
  Doughnut = โดนทั Brownie   = บราวน่ี  
  Vanilla ice cream =ไอศกรีมวานิลา 
  Mango with sticky rice = Sticky rice in coconut cream with ripe mango = ขา้วเหนียว
มะม่วง 
 Drinks/Beverages =  เคร่ืองดื่ม  
 Soda pop= น ้าอดัลม  Orange juice = น ้าส้ม Milk= นม 
 Pure water =น ้าเปล่า Tea= น ้าชา Lemonade=น ้ามะนาว 
 Coconut juice =น ้ามะพร้าว 
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 ความรู้เร่ืองประโยคค าถามและประโยคบอกเล่าการขอและให้ข้อมูลการส่ังอาหาร  

 Good Morning/Good Afternoon สวสัดีครับ/สวสัดีค่ะ     

 Table for two. โตะ๊ส าหรับสองท่านนะครับ/ค่ะ      

 Right this way, please. เชิญทางน้ีครับ/ค่ะ      

 I’ll be back in a few minutes to take your order. สักครู่ผมจะกลบัมารับรายการอาหารนะ

ครับ May I take your order now? ขออนุญาตรับรายการอาหารครับ    

  What would you like to drink? คุณตอ้งการเคร่ืองด่ืมอะไรครับ    

 Would you like something for dessert? จะรับของหวานอะไรดีครับ 

  I’ll take the spaghetti and a salad. ขอสปาเกตต้ีและสลดั     

 Could we have the check, please? รบกวนเก็บเงินดว้ย     

 Thank you. Please come again. ขอบคุณครับ แลว้มาใหม่นะครับ                                                              

8. ภาระงาน            

 ปฏิบติัตามใบงานเร่ือง “At the Restaurant” โดยให้นกัเรียนน าค าศพัท์ในช่องส่ีเหล่ียมท่ี

ก าหนดใหม้าเติมลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 

9. กระบวนการเรียนรู้  
       ข้ันประมวลความรู้เดิม         

   1. ผูส้อนทกัทายผูเ้รียน Good Morning? How are you? นกัเรียนตอบ I’m fine. ผูส้อนพูด

เกร่ินน าเขา้สู่บทเรียน เก่ียวกบัการรับประทานอาหารในร้านอาหาร      

  2. ผูส้อนยกสถานการณ์สมมติวา่ถา้หากผูเ้รียน ตอ้งการสั่งอาหารเป็นภาษาองักฤษ ผูเ้รียน

สามารถบอกเมนูไดห้รือไม่วา่มีอะไรบา้ง โดยบอกเป็นภาษาองักฤษ     

  3. ผูส้อนและผูเ้รียน ร่วมกนัสนทนาซกัถาม เก่ียวกบัอาหารประเภทต่าง ๆ โดยผูส้อนถาม

ว่า”นักเรียนรู้จกัอาหารประเภทใดบา้ง”โดยถามเป็นภาษาองักฤษ พร้อมกบัค าแปลภาษาไทยเพื่อให้
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ผูเ้รียนเขา้ใจมากยิง่ข้ึน ซ่ึงผูเ้รียนอาจตอบเป็นภาษาไทยกลบัมา ผูส้อนอาจจะตอ้งพดูย  ้าเป็นภาษาองักฤษ

อีกคร้ัง                        

   ข้ันสร้างเสริมความรู้ใหม่        
  4. ผูส้อนอธิบายวา่ ในวนัน้ีผูส้อนจะสอนให้ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัค าศพัทใ์นร้านอาหาร
และบทสนทนาในร้านอาหาร โดยมีส่ือการเรียนรู้ คือ บตัรค าศพัทเ์ก่ียวกบั food, drink and dessert  
  5. ผูส้อนอ่านออกเสียงค าศพัทแ์ละบอกความหมายแก่ผูเ้รียน และให้ผูเ้รียนอ่านออกเสียง
ตาม จนครบจ านวนค าศพัทท่ี์ไดเ้ตรียมไว ้        
  6. ผูส้อนทดสอบความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียน โดยผู ้เรียนจะติดบตัรค าท่ีเป็นหัวข้อ
หมวดหมู่ของอาหารทั้งสามชนิด ซ่ึงประกอบไปดว้ย food, drink, dessert ไวบ้นกระดาน จากนั้นผูส้อน
แจกบตัรค าศพัทใ์ห้ผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อน าค าศพัทท่ี์ตนเองไดรั้บให้ถูกตอ้งตามหมวดหมู่ของอาหารท่ี
ผูส้อนไดก้ าหนดไว ้   
  7. ผูส้อนสอนประโยคบทสนทนาท่ีใชใ้นร้านอาหารใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น 
   May I take your order now? ขออนุญาตรับรายการอาหารครับ   
   What would you like to drink? คุณตอ้งการเคร่ืองด่ืมอะไรครับ   
   Would you like something for dessert? จะรับของหวานอะไรดีครับ   
   I’ll take the spaghetti and a salad. ขอสปาเกตต้ีและสลดั    
   Could we have the check, please? รบกวนเก็บเงินดว้ย    
   Thank you. Please come again. ขอบคุณครับ แลว้มาใหม่นะครับ    
  8. ผูส้อนสร้างสถานการณ์ โดยก าหนดเป็นร้านอาหารข้ึนแห่งหน่ึง และแบ่งกลุ่มผูเ้รียน
ออกเป็นสองกลุ่ม จากนั้นให้ผูเ้รียนช่วยกนัระดมความคิดเพื่อสร้างประโยคสนทนาในร้านอาหาร โดย
ใชค้วามรู้จากส่ิงท่ีไดเ้รียนมา และใหผู้เ้รียน ออกมาแสดงสถานการณ์สมมติหนา้ชั้นเรียน  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ข้ันสรุปการใช้และสร้างสรรค์        
  9.ผูส้อนแจกใบงานเร่ือง “At the restaurant” ใหผู้เ้รียน เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอาหารและบทสนทนาท่ีใชใ้นร้านอาหาร     
  10.ผูเ้รียนสรุปกิจกรรมทั้งหมดและสรุปส่ิงท่ีผูเ้รียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนในคร้ัง
น้ี 
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10.  ส่ือการเรียนรู้  
1. บตัรค าศพัทภ์าษาองักฤษ เร่ือง Food, Drink, Dessert 

2. ใบงานเร่ือง “At the restaurant” 
 
บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 

ผลการจดัการเรียนรู้ 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 
 

แนวทางแกไ้ข 
 
 

 
        ลงช่ือ………………………….. 
                                                                                                            (ผูส้อน) 
 
ความคิดเห็นของครูประจ าวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….... 
     
       …………………………………… 
       (……………………………………) 
        ครูประจ าวชิา 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการใฝ่เรียนรู้ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ดีเยีย่ม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

1.   ตั้งใจเรียน เขา้เรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน ไดอ้ยา่ง
ดีเยีย่ม 

เขา้เรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เป็นอยา่ง
ดี 

เขา้เรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เป็น
บางคร้ัง 

ไม่ตั้งใจเรียน 

2.  เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายาม
ในการเรียนรู้ 
 

เอาใจใส่ และมี
ความเพยีรพยายาม
ในการเรียนรู้เป็น
ประจ า 

เอาใจใส่ และมี
ความเพยีรพยายาม
ในการเรียนรู้ 

เอาใจใส่ในการ
เรียน    

ไม่เอาใจใส่ในการ
เรียน 

4.  เขา้ร่วม
กิจกรรม          
การเรียนรู้ต่างๆ 

มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง  ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนเป็นประจ า 

มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง  ๆ บ่อยคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้     
ต่าง  ๆ เป็นบางคร้ัง 

ไม่ใหค้วามร่วมมือ
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านความมุ่งมั่นในการท างาน  

พฤติกรรมบ่งช้ี ดีเยีย่ม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

1. เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย
เป็นอยา่งดี  
 

เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
มอบหมายให้
ส าเร็จไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 

เอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย
เป็นบางคร้ัง
มอบหมายให้
ส าเร็จ  

ไม่ตั้งใจปฏิบติั
หนา้ท่ีการงาน 

2. ตั้งใจและ
รับผดิชอบใน     
การท างานให้
ส าเร็จ 
 

ตั้งใจและ
รับผดิชอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย
ใหส้ าเร็จ ไดเ้ป็น
อยา่งดี                   

ตั้งใจและ
รับผดิชอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย
ใหส้ าเร็จไดอ้ยา่งดี 

ตั้งใจและ
รับผดิชอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย
เป็นบางคร้ัง 

ไม่ตั้งใจและ
รับผดิชอบในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

3. ปรับปรุงและ
พฒันาการท างาน
ดว้ยตนเอง 

มีการปรับปรุงและ
พฒันาการท างาน
ใหดี้ข้ึนดว้ยตนเอง
ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

มีการปรับปรุงและ
พฒันาการท างาน
ใหดี้ข้ึนไดใ้น
ระดบัดี 

มีการปรับปรุงการ
ท างานใหดี้ข้ึนให้
อยูใ่นระดบัท่ีน่า
พอใจ 

ไม่มีการปรับปรุง
และพฒันาการการ
ท างานดว้ยตนเอง 
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แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ (รายกลุ่ม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน / ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1. ความเหมาะสมของ
บทบาทการน าเสนอ 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียงดงัฟัง
ชดั  ลีลาประกอบดีมาก 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียงดงั
ปานกลาง  ลีลา
ประกอบดี 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียง
เบา  ลีลาประกอบ
ค่อนขา้งนอ้ย 

2. ความถูกตอ้ง
ขอ้มูล  สาระ  ความรู้ 

เน้ือหาสาระถูกตอ้ง
ครบถว้น 

เน้ือหาสาระถูกตอ้ง
เป็นส่วนมาก 

เน้ือหาสาระถูกตอ้ง
เป็นส่วนนอ้ย 

3. ส่วนประกอบอ่ืนๆ
และความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ 
ดีมาก 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ 
ดี 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ 
ค่อนขา้งนอ้ย 
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แผนการประเมิน (Evaluation Plan) 

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร 

ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน 

หัวข้อการประเมิน ดมีาก ด ี ปานกลาง พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 

1. การประมินสภาวะแวดลอ้ม (Context  valuation) 
1.1  วสิัยทศัน์ 

     

       1.2  พนัธกิจ      
2. การประเมินปัจจยัน าเขา้ [Input Evaluation]  

2.1 งบประมาณ 
     

        2.2  บุคลากร      
2.3  วสัดุ/อุปกรณ์      
2.4  เทคโนโลย ี      
2.5 แผนการด าเนินงาน      

3. การประเมินกระบวนการ [Process Evaluation] 
3.1 การวางแผนหลกัสูตร 

     

3.2 การออกแบบหลกัสูตร      
3.3 การจดัหลกัสูตร      
3.4 การประเมินหลกัสูตร       

4. การประเมินผลผลิต [Product Evaluation] 
4.1 ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

     

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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วสัิยทัศน์ 

      หลกัสูตรภาษาเพื่อการส่ือสาร มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการฟัง พดู อ่าน 
เขียน อยา่งมีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม 

 

กระบวนการพฒันาหลกัสูตรของกลุ่ม 
สาระที ่1 ภาษาเพือ่การส่ือสาร 

 
          จากการศึกษาเร่ืองการพฒันาหลกัสูตร ท าให้กลุ่มสามารถน าความรู้เร่ืองการออกแบบ
หลกัสูตรของไทเลอร์มาประยุกต์ในการออกแบบหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร  

       1.ขั้นวางแผน (planning) 
           ตรงกับค าถามข้อท่ีหน่ึงของไทเลอร์ ซ่ึงถามว่ามีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างในการศึกษาท่ี
โรงเรียนตอ้งแสวงหา ท าให้กลุ่มเร่ิมตน้การศึกษาบริบทของโรงเรียนปิยะมหาราชาลยั จงัหวดั
นครพนม เพื่อให้ทราบขอ้มูลพื้นฐานทางสังคม ปรัชญาและจิตวิทยาในการออกแบบหลกัสูตร ซ่ึง
ท าให้ทราบว่าจุดมุ่งหมายคือการให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 โดยกลุ่มของเรายดึ ปรัชญาการศึกษา อตัถิภาวะนิยม (Existentialism) และส่ีเสาหลกัท่ีใช้
คือ     Learn to be และ Learn to live together (เรียนรู้เพื่อชีวติและเรียนรู้เพื่อท่ีจะอยูร่่วมกนั) 

2.   ข้ันออกแบบหลกัสูตร (Design)       

 ขั้นตอนการออกแบบหลกัสูตรอาศยัแนวคิดจากค าถามขอ้ท่ีสองของไทเลอร์ สรุปไดว้า่การ
เลือกประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร ซ่ึงการออกแบบหลกัสูตรน าจุดหมาย และจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรมาจดัท ากรอบการปฏิบติั โดยหลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนน้ี จะมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้ได้รับการ
พฒันาตามกระบวนการของหลกัสูตรหรือมีผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร สอดคลอ้งกบั
ค าถามของไทเลอร์ เพื่อให้มีกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีตอบสนองจุดหมายและจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร ในขั้นตอนน้ีท าให้ไดม้าซ่ึงพนัธกิจของหลกัสูตรท่ีจะน าไปใชใ้นโรงเรียนปิยะมหาราชา
ลยั จงัหวดันครพนม โดยพนัธกิจท่ีไดคื้อ 

 
 

http://theorycurri.blogspot.com/2013/03/groups-curriculum.html
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        3.  ข้ันการจัดการหลกัสูตร (Organize) 

           ตรงกบัค าถามขอ้ท่ีสามของไทเลอร์ ซ่ึงถามวา่จะจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งไรให้มี
ประสิทธิภาพซ่ึงกลุ่มของเราไดศึ้กษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียน        
ปิยะมหาราชาลยั จงัหวดันครพนมโดยมีการติดต่อประสานงานกบัผูอ้  านวยการโรงเรียนและ
หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียน หลังจากได้ทราบถึงข้อมูล
พื้นฐานต่างๆของโรงเรียน อาทิ วิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจ ตลอดจนแนวทางการพฒันาโรงเรียน 
ท าใหก้ลุ่มของพวกเรามาเร่ิมวิเคราะห์และศึกษามาตรฐานการเรียนรู้  หลกัสูตร ธรรมชาติของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ตลอดจนการวดัผลและการประเมินผล  เพื่อน ามาจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาองักฤษ) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดย

สอนเร่ือง Food and Drink and Dessert โดยไดจ้ดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง At the Restaurant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

2. ฝึกใหผู้เ้รียนใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  

3. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนน าความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษไปใชเ้พื่อการส่ือสารในชีวิตจริง 

4. ปลูกฝังใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   (วชิาภาษาองักฤษ)             ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรียนรู้   At the restaurant              จ านวน 1 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ย่อย Food and Drink and Dessert                            จ านวน 1 ช่ัวโมง 
สอนวนัที ่ 7 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557                                                           เวลา 10.00-10.50 น 
 
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั  
  มาตรฐาน ต 1.2 มีทกัษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
               ตัวช้ีวัด ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง เร่ืองต่างๆ ใกล้ตัว 
สถานการณ์ข่าว เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจของสังคม และส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

2. สาระส าคัญ           
 ความหมายของค าศพัท์หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม ประโยคค าถามและประโยคบอกเล่า
ในการขอและใหข้อ้มูลการสั่งอาหาร  

3. จุดประสงค์การเรียนรู้          
 1.  ผูเ้รียนรู้ความหมายของค าศพัทห์มวดอาหาร เคร่ืองด่ืม และของหวานรวมทั้งประโยค
บทสนทนาภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ในร้านอาหารได ้    
 2.ผูเ้รียนสามารถสนทนาเป็นภาษาองักฤษไดเ้ก่ียวกบัสถานการณ์ในร้านอาหารได ้
 3. ผูเ้รียนสามารถเขียนโตต้อบประโยคบทสนทนาเป็นภาษาองักฤษในร้านอาหารได้ใน
การใหข้อ้มูลการสั่งอาหารไดถู้กตอ้ง  

4. สมรรถนะส าคัญ 
 1. ดา้นการส่ือสาร  

5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
 1. ใฝ่เรียนรู้ 
 2. มุ่งมัน่ในการท างาน 
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6. การบูรณาการ  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (การบอกความหมายของค าศพัท ์และประโยคบอกเล่าเป็น
ภาษาไทย)          
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(อาหารไทย) 

7. สาระการเรียนรู้          
  ความรู้เร่ืองค าศัพท์หมวดอาหาร เคร่ืองดื่มและของหวาน (Vocabulary) 

   Foods = อาหาร 
  Steak = สเตก็ Fried rice = ขา้วผดั Omelets = ไข่เจียว  
  French fried = มนัฝร่ังทอด Noodle = ก๋วยเต๋ียว Chicken fried = ไก่ทอด 
  Pizza= พิซซ่า Sausage= ไส้กรอก Salad= สลดั 
  Prawn and lemon grass soup with mushroom = ตม้ย  ากุง้ 
  Basil fried chicken and fried egg = กระเพราไก่ไข่ดาว 
  Thai chicken with coconut milk= ตม้ข่าไก่ 

    Desserts= ของหวาน 
  Custard= คทัตาร์ด Cupcake = คพัเคก้ Pudding = ขนมพุดด้ิง 
  Doughnut = โดนทั Brownie   = บราวน่ี  
  Vanilla ice cream =ไอศกรีมวานิลา 
  Mango with sticky rice = Sticky rice in coconut cream with ripe mango = ขา้วเหนียว
มะม่วง 
 Drinks/Beverages =  เคร่ืองดื่ม  
 Soda pop= น ้าอดัลม  Orange juice = น ้าส้ม Milk= นม 
 Pure water =น ้าเปล่า Tea= น ้าชา Lemonade=น ้ามะนาว 
 Coconut juice =น ้ามะพร้าว 
   ความรู้เร่ืองประโยคค าถามและประโยคบอกเล่าการขอและให้ข้อมูลการส่ังอาหาร 

  Good Morning/Good Afternoon สวสัดีครับ/สวสัดีค่ะ    

  Table for two. โตะ๊ส าหรับสองท่านนะครับ/ค่ะ 

  Right this way, please. เชิญทางน้ีครับ/ค่ะ     

  I’ll be back in a few minutes to take your order. สักครู่ผมจะกลบัมารับรายการอาหาร

นะครับ  
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  May I take your order now? ขออนุญาตรับรายการอาหารครับ  

   What would you like to drink? คุณตอ้งการเคร่ืองด่ืมอะไรครับ    

  I’ll take the spaghetti and a salad. ขอสปาเกตต้ีและสลดั     

  Could we have the check, please? รบกวนเก็บเงินดว้ย     

  Thank you. Please come again. ขอบคุณครับ แลว้มาใหม่นะครับ                                                              

   8. ภาระงาน  
ปฏิบติัตามใบงานเร่ือง “At the Restaurant” โดยใหน้กัเรียนน าค าศพัทใ์นช่องส่ีเหล่ียมท่ี

ก าหนดใหม้าเติมลงในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง 

9. กระบวนการเรียนรู้  
      ข้ันประมวลความรู้เดิม         
  1. ผูส้อนทกัทายผูเ้รียน Good Morning? How are you? นกัเรียนตอบ I’m fine. ผูส้อน
พดูเกร่ินน าเขา้สู่บทเรียน เก่ียวกบัการรับประทานอาหารในร้านอาหาร     
  2.ผูส้อนยกสถานการณ์สมมติว่าถ้าหากผูเ้รียน ตอ้งการสั่งอาหารเป็นภาษาองักฤษ 
ผูเ้รียนสามารถบอกเมนูไดห้รือไม่วา่มีอะไรบา้ง โดยบอกเป็นภาษาองักฤษ   
  3.ผูส้อนและผูเ้รียน ร่วมกนัสนทนาซกัถาม เก่ียวกบัอาหารประเภทต่าง ๆ โดยผูส้อน
ถามว่า”นกัเรียนรู้จกัอาหารประเภทใดบา้ง”โดยถามเป็นภาษาองักฤษ พร้อมกบัค าแปลภาษาไทย
เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผูเ้รียนอาจตอบเป็นภาษาไทยกลบัมา ผูส้อนอาจจะตอ้งพูดย  ้าเป็น
ภาษาองักฤษอีกคร้ัง       
 ข้ันสร้างเสริมความรู้ใหม่        
  4.ผู ้สอนอธิบายว่า ในวนัน้ีผู ้สอนจะสอนให้ผู ้เรียนมีความรู้เก่ียวกับค าศัพท์ใน
ร้านอาหารและบทสนทนาในร้านอาหาร โดยมีส่ือการเรียนรู้ คือ บตัรค าศพัทเ์ก่ียวกบั food, drink 
and dessert 
  5. ผูส้อนอ่านออกเสียงค าศพัทแ์ละบอกความหมายแก่ผูเ้รียน และให้ผูเ้รียนอ่านออก
เสียงตาม จนครบจ านวนค าศพัทท่ี์ไดเ้ตรียมไว ้       
  6.ผูส้อนทดสอบความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจะติดบตัรค าท่ีเป็นหัวขอ้
หมวดหมู่ของอาหารทั้งสามชนิด ซ่ึงประกอบไปดว้ย food, drink, dessert ไวบ้นกระดาน จากนั้น
ผูส้อนแจกบตัรค าศพัทใ์หผู้เ้รียนแต่ละคน เพื่อน าค าศพัทท่ี์ตนเองไดรั้บใหถู้กตอ้งตามหมวดหมู่ของ
อาหารท่ีผูส้อนไดก้ าหนดไว ้         
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  7.ผูส้อนสอนประโยคบทสนทนาท่ีใชใ้นร้านอาหารใหแ้ก่ผูเ้รียน เช่น   
   May I take your order now? ขออนุญาตรับรายการอาหารครับ  
   What would you like to drink? คุณตอ้งการเคร่ืองด่ืมอะไรครับ  
   Would you like something for dessert? จะรับของหวานอะไรดีครับ  
   I’ll take the spaghetti and a salad. ขอสปาเกตต้ีและสลดั   
   Could we have the check, please? รบกวนเก็บเงินดว้ย   
   Thank you. Please come again. ขอบคุณครับ แล้วมาใหม่นะครับ                       
  8.ผูส้อนสร้างสถานการณ์ โดยก าหนดเป็นร้านอาหารข้ึนแห่งหน่ึง และแบ่งกลุ่ม
ผูเ้รียนออกเป็นสองกลุ่ม จากนั้นให้ผูเ้รียนช่วยกันระดมความคิดเพื่อสร้างประโยคสนทนาใน
ร้านอาหาร โดยใชค้วามรู้จากส่ิงท่ีไดเ้รียนมา และใหผู้เ้รียน ออกมาแสดงสถานการณ์สมมติหนา้ชั้น
เรียน  ข้ันสรุปการใช้และสร้างสรรค์      
    9.ผูส้อนแจกใบงานเร่ือง “At the restaurant” ให้ผูเ้รียน เพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอาหารและบทสนทนาท่ีใชใ้นร้านอาหาร    
  10.ผูเ้รียนสรุปกิจกรรมทั้งหมดและสรุปส่ิงท่ีผูเ้รียนไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนใน
คร้ังน้ี        

10.  ส่ือการเรียนรู้             
 1. บตัรค าศพัทภ์าษาองักฤษ เร่ือง Food, Drink, Dessert     

 2.ใบงานเร่ือง “At the restaurant” 
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บันทกึผลการจัดการเรียนรู้ 

ผลการจดัการเรียนรู้ 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 
 

แนวทางแกไ้ข 
 
 

 
       ลงช่ือ………………………….. 

(ผูส้อน) 
ความคิดเห็นของครูประจ าวิชา 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
     
       …………………………………… 
       (……………………………………) 
        ครูประจ าวชิา 
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 
ค าช้ีแจง: แบบสังเกตพฤติกรรมนกัเรียนน้ีสร้างข้ึนเพื่อบนัทึกพฤติกรรมท่ีเป็นคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียน 

แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการใฝ่เรียนรู้ 

พฤติกรรมบ่งช้ี ดีเยีย่ม (3) ดี  (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

1. ตั้งใจเรียน เขา้เรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน ไดอ้ยา่ง
ดีเยีย่ม 

เขา้เรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เป็น
อยา่งดี 

เขา้เรียนตรงเวลา  
ตั้งใจเรียน เป็น
บางคร้ัง 

ไม่ตั้งใจเรียน 

2. เอาใจใส่และมี
ความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ 

เอาใจใส่ และมี
ความเพยีรพยายาม
ในการเรียนรู้เป็น
ประจ า 

เอาใจใส่ และมี
ความเพยีรพยายาม
ในการเรียนรู้ 

เอาใจใส่ในการ
เรียน    

ไม่เอาใจใส่ในการ
เรียน 

3.  เขา้ร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 

มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง  ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนเป็นประจ า 

มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง  ๆ บ่อยคร้ัง 

มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเขา้ร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้     
ต่าง  ๆ เป็นบางคร้ัง 

ไม่ใหค้วามร่วมมือ
ในการเขา้ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ  
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แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ (รายกลุ่ม) 

 
4.  ขั้นการประเมิน (Evaluation) 
              ตรงกบัค าถามขอ้ท่ีส่ีของไทเลอร์ ซ่ึงถามวา่จะประเมินผลสัมฤทธ์ิของประสบการณ์ใน
การเรียนอยา่งไร จึงจะตดัสินใจไดว้า่บรรลุถึงจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยกลุ่มคิดวา่ตอ้งมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการประเมินหลกัสูตรตามแนวคิดท่ีไดศึ้กษาไว ้

 ขั้นตอนการประเมินหลกัสูตรของกลุ่ม 
- การประเมินหลกัสูตรก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้

มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินเอกสารและคุณค่าของหลกัสูตร 
- การประเมินหลกัสูตรระหวา่งด าเนินการใชห้ลกัสูตร 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินการน าไปใชแ้ละผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตร 
- การประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรไปใช ้

มีจุดมุ่งหมายเพื่อการประเมินระบบหลกัสูตร 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน / ระดับคุณภาพ 

3 2 1 

1. ความเหมาะสมของ
บทบาทการน าเสนอ 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียงดงัฟัง
ชดั  ลีลาประกอบดีมาก 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียงดงั
ปานกลาง  ลีลา
ประกอบดี 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียง
เบา  ลีลาประกอบ
ค่อนขา้งนอ้ย 

2. ความถูกตอ้ง
ขอ้มูล  สาระ  ความรู้ 

เน้ือหาสาระถูกตอ้ง
ครบถว้น 

เน้ือหาสาระถูกตอ้ง
เป็นส่วนมาก 

เน้ือหาสาระถูกตอ้ง
เป็นส่วนนอ้ย 

3. ส่วนประกอบอ่ืนๆ
และความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ 
ดีมาก 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ 
ดี 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ 
ค่อนขา้งนอ้ย 
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แผนการประเมิน (Evaluation Plan) 

 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร 

ค าช้ีแจงโปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน 

หัวข้อการประเมิน ดมีาก ด ี
ปาน
กลาง 

พอใช้ 
ควร

ปรับปรุง 

1. การประมินสภาวะแวดลอ้ม (Context  valuation) 
1.1  วสิัยทศัน์ 

     

       1.2  พนัธกิจ      
2. การประเมินปัจจยัน าเขา้ [Input Evaluation]  

2.1 งบประมาณ 
     

        2.2  บุคลากร      
2.3  วสัดุ/อุปกรณ์      
2.4  เทคโนโลย ี      
2.5 แผนการด าเนินงาน      

3. การประเมินกระบวนการ [Process Evaluation] 
3.1 การวางแผนหลกัสูตร 

     

3.2 การออกแบบหลกัสูตร      
3.3 การจดัหลกัสูตร      
3.4 การประเมินหลกัสูตร       

4. การประเมินผลผลิต [Product Evaluation] 
4.1 ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

     

 

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม        

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนม                                     
วชิาการพฒันาหลกัสูตร 

  

1.  เมื่อมีความจ าเป็นในการให้ค าปรึกษาเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา นักศึกษาจงน าเสนอ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่มีรายละเอียดข้อมูล ประกอบแผนภูมิ ตามประเด็นต่าง ๆ โดยเขียน
อธิบายในลกัษณะกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มในการเรียนรู้วชิานี ้ดังต่อไปนี ้

 1. คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร โดยระบุบทบาทหน้าที ่และขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
  คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ตอ้งมาจากผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจการพฒันาหลกัสูตร

ให้สอดคลอ้งกบัสภาพโรงเรียน สภาพของผูเ้รียน และสภาพสังคม เพื่อท่ีจะท าให้ไดห้ลกัสูตรท่ี
เหมาะสมกบัตวัผูเ้รียนมากท่ีสุด 
  คณะกรรมการหลกัสูตรจะต้องท าความเข้าใจในประเด็นดังต่อไปนี ้    

   1.โรงเรียนจะเป็นเลิศดา้นใดบา้ง มีวสิัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมายอยา่งไร 

   2.หลกัสูตรสถานศึกษาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด 

   3.จดัการศึกษาตามแนวคิดใด 

   4.ประเมินการเรียนรู้อยา่งไร 
  ขอบข่ายทางการศึกษาในประเด็น ดังนี ้

   1. การศึกษาสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

   2. การศึกษาสภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน 

   3. การศึกษาศกัยภาพของโรงเรียน 

   4. ศึกษาหลกัสูตรแม่บท 
 คณะกรรมการในการพฒันาหลกัสูตร ได้แก่ 
 คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าท่ีในการพฒันาหลกัสูตร และศึกษาส่ิงท่ีจ  าเป็นในการ
พฒันาหลกัสูตรทั้งในดา้น สังคม จิตวิทยา และ ปรัชญาโดยมีบทบาทในพฒันาหลกัสูตรประสาน
องคค์วามรู้ทั้ง 3 ดา้นให้เป็นหน่ึงเดียวให้มีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแบ่งเป็นแต่ละฝ่าย
ดงัน้ี 
  1. คณะกรรมการทางด้านสังคม ในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นเร่ืองจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะตอ้งดูถึงสภาพสังคมและวฒันธรรมของผูเ้รียนเพื่อเป็นการปรับปรุงและเพิ่มเติมใน
ส่วนท่ีผูเ้รียนขาดซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการสังคมท่ีจะก าหนดหลกัสูตรอยา่งไรให้สอดคลอ้ง
กบัสังคมของผูเ้รียนอนัจะช่วยส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนไดดี้มากยิง่ข้ึน 
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      บทบาทของคณะกรรมการสังคม 
   1. ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบสภาพความเป็นอยูท่างสังคมของนกัเรียน 
   2. เขียนถึงรูปแบบท่ีจะใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรวา่ควรใชรู้ปแบบใดทั้งน้ีรูปแบบ
นั้นควรมีความหลากหลายและตอบสนองต่อผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   3. ตรวจสอบหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคม 
   4. น าหลกัสูตรไปใหค้ณะกรรมการแต่ละชุดตรวจสอบให้สอดคลอ้งกนั 
    ขอบข่ายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสังคม 
   1. ประสานงานกบัครูประจ าชั้นในการถามถึงรายละเอียดทางดา้นสังคมของผูเ้รียน 
   2.หลังจากท่ีได้ประมวลถึงสภาพสังคมแล้วก็น ามาเป็นแนวทางในการเขียน
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน 
   3. ตรวจสอบการพฒันาหลกัสูตรภายในคณะกรรมการสังคมและคณะกรรมการแต่
ละชุดเพื่อน ามาแกไ้ขต่อไป 
  2. คณะกรรมการทางด้านจิตวิทยา  กระบวนการทางด้านจิตวิทยาต่อการพฒันา
หลักสูตรว่าจะด าเนินงานเน้นผูเ้รียนทางด้านใดเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติของผูเ้รียนและการจดั
หลกัสูตรท่ีเหมาะสม โดยตอ้งอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มปัญญา
นิยม กลุ่มมนุษยนิยม เป็นตน้ 
      บทบาทของคณะกรรมการทางด้านจิตวทิยา 
   1. ด าเนินการศึกษาทฤษฎีทางจิตวทิยา   
   2. ก าหนดแนวทางของหลกัสูตรดา้นจิตวทิยาโดยอิงกบัคณะกรรมการทุกๆดา้น 
   3. น ารูปแบบทางดา้นจิตวิทยาท่ีพฒันาร่วมกนัไปปรึกษาคณะกรรมการแต่ละชุด 
พร้อมทั้งปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ               
   4. ก าหนดรูปแบบ กิจกรรมแนวทางการสนบัสนุนใหแ้นวคิดทางจิตวทิยาบรรลุผล  
   5.ด าเนินการตรวจสอบ 
       ขอบข่ายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทางด้านจิตวทิยา 
   1.ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาต่างๆและน ามาอิงกบัหลกัสูตรท่ีเราจะพฒันาโดยมีเป็น
กระบวนการคิดเลือกแนวคิดทางจิตวทิยาท่ีเหมาะสมท่ีสุด                                         
   2.ก าหนดรูปแบบแนวทางการใช้หลักสูตร ก าหนดกิจกรรมให้รองรับกับกับ
แนวคิดทางจิตวทิยา 
   3.การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจิตวิทยาโดยคณะกรรมการแต่ละชุดและ
ผูอ้  านวยการคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
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               4.หากแนวคิดมีความเหมาะสมก็ด าเนินการามาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรแต่ถา้หาก
ยงัไม่เหมาะสมก็น ามาแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
  3. คณะกรรมการทางด้านปรัชญา ปรัชญามีส่วนส าคญัต่อการสร้างหรือการพฒันา
หลกัสูตรการพฒันาหลักสูตรต้องใช้ปรัชญาในการช่วยก าหนดจุดประสงค์ในการจดัหลกัสูตร          
การสอนส าหรับผูเ้รียนโดยคณะกรรมการก็ควรท่ีจะศึกษาถึงความตอ้งการของโรงเรียน สภาพทาง
สังคม จิตวทิยา วชิาการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
    บทบาทของคณะกรรมการปรัชญา 
  1. ท าการปรึกษาหารือในแนวทางท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาหลกัสูตร 
  2. ศึกษาขอ้มูลทางดา้นปรัชญาการศึกษา 
  3. เขียนแนวทางการพฒันาหลกัสูตรทางดา้นปรัชญาการศึกษา 
  4. ตรวจสอบร่วมกนัพร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความเหมาะสม 
      ขอบข่ายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปรัชญา 
  1. ภายในคณะกรรมการการพฒันาหลกัสูตรควรศึกษาถึงความเหมาะสมทางด้าน
ต่างๆท่ีจะน ามาใช้ในการเลือกปรัชญาการศึกษาโดยตอ้งให้สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมของผูเ้รียน
และโรงเรียน รวมถึงดา้นจิตวทิยา ดา้นวชิาการ ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2. ศึกษาขอ้มูลทางดา้นปรัชญาการศึกษาท่ีเลือกให้เหมาะสมกบัการท่ีจะน ามาพฒันา
หลกัสูตร 
  3. ก าหนดทิศทางการสร้างหลกัสูตรการศึกษาโดยอิงกบัปรัชญาการศึกษาท่ีเลือกไว ้
ทั้งน้ีควรก าหนดถึงรูปแบบการสอน กิจกรรม และ ส่ือท่ีเลือกมาใชใ้หมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
  4.ท าการตรวจสอบโดยกระบวนการกลุ่มเพื่อน ามาสู่ปรัชญาการศึกษาท่ีเหมาะสมกบั
ตวัผูเ้รียน 

 2.  แบบจ าลองการพฒันาหลักสูตร (Curriculum Development Model) 
แบบจ าลองการพฒันาหลกัสูตร NPU Model 
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 จากการศึกษาแนวคิดของนักพฒันาหลกัสูตรทั้งต่างประเทศและในประเทศ เม่ือน ามา
ประมวลผลร่วมกับการศึกษาวิจัย และประสบการณ์ในการสอนวิชาการพฒันาหลักสูตร ใน
สถาบนัอุดมศึกษา ไดม้โนทศัน์ท่ีเป็นแบบจ าลองการพฒันาหลกัสูตร NPU Model  
 3.  การตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตร 

 การประเมินหลกัสูตร เป็นการพิจารณาทบทวนเก่ียวกบัคุณภาพของหลกัสูตร โดยใชผ้ล
จากการวดัในแง่มุมต่างๆ ของส่ิงท่ีประเมิน เพื่อน ามาพิจารณาร่วมกนัเช่น เอกสารหลกัสูตร วสัดุ
หลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอน ผูเ้รียน ความคิดเห็นของผูใ้ชห้ลกัสูตรและความคิดเห็นจากผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในชุมชนและสังคม เป็นตน้       
  

 การประเมินหลกัสูตร เป็นการเตรียมขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจใน
ระยะต่างๆ ของการพฒันาหลกัสูตร ขอ้มูลสารสนเทศดงักล่าวอาจเก่ียวกบัหลกัสูตรทั้งหมดหรือ
องค์ประกอบเพียงบางส่วน (กาญจนา คุณารักษ์.2540:220) ทั้งน้ี เพื่อพิจารณาร่วมกนัและสรุป
คุณค่าของหลกัสูตรท่ีสร้างหรือพฒันาข้ึนมาใช้ ว่าคุณภาพดีหรือไม่ดีเพียงใด หรือได้ผลตรงตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ ไม่ตอ้งมีส่วนใดท่ีปรับปรุงแกไ้ขบา้ง 

 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัการประเมิน 
  ถา้เราจะเปรียบเทียบวิวฒันาการของการประเมิน (evaluation evolution) กบัการ

พฒันาการของมนุษย ์( human development) ถึงเวลาแลว้หรือยงัท่ีการประเมินไดเ้ขา้มาสู่ในวยัแห่ง
การเป็น ”ผูใ้หญ่” บางทีการประเมินอาจอยูแ่ค่เพียงในระยะวยัรุ่นหรืออาจเป็นวยั “ผูใ้หญ่ตอนตน้” 
กล่าวคือ มีวิวฒันาการไปสู่ความเป็นสาขาวิชา (discipline) ท่ีมีองค์ความรู้หลักเป็นรากฐาน 
(foundation) ส าคญัของตนเองอยา่งไรก็ตาม ไม่ควรมองขา้มขอ้เท็จจริงท่ีวา่ การประเมินในปัจจุบนั
น้ีได้มีวิวฒันาการก้าวหน้ามาถึงระดับท่ีทุกคนเกือบจะมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันคือ “การ
ประเมินเป็นสาขาวิชา” หรือาจจะเป็นศาสตร์ “ขา้มสาขาวิชา” (Tran discipline) เช่นเดียวกบั
สาขาวชิาสถิติหรือสาขาวิชาตรรกศาสตร์ ท่ีมีองคค์วามรู้หรือเน้ือหาสาระ (subject matter) เป็นของ
ตนเองและยงัไดถู้กใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการแสวงหาความรู้ความจริงในสาขาวิชาอ่ืนๆ อีก
ดว้ย ยิ่งไปกว่านั้นการประเมินอาจมีพฒันาการมาถึงจุดท่ีสามารถพิจารณาไดว้่าก าลงัจะกา้วไปสู่
ความเป็น “วิชาชีพ” (profession) ในอนาคตอนัใกลน้ี้  (Scriven. 1991 : 17) ดว้ยแรงผลกัดนัจาก
ความตอ้งการจากภายนอก ท่ีใหมี้การรายงานเก่ียวกบัประสิทธิผล (effectiveness) ของโครงการทาง
การศึกษาต่างๆ ภายในต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างปี ค.ศ. 1960 ถึง 1970 ท าให้การ
ประเมินไดถู้กพฒันาข้ึนตามล าดบั ในรูปแบบท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัวิวฒันาการ ท่ีเราเห็นไดจ้าก
สาขาวิชาอ่ืนๆ ผูน้ าของการประเมินในยุคบุกเบิกมาจากหลายสาขาความรู้และอาชีพ และท่าน
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เหล่านั้นต่างก็น าความรู้ ความเช่ียวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ของตนมาผสมผสานกนัสร้าง
เป็นแนวคิดและหลกัการพื้นฐาน (foundations) ท่ีมีผลต่อการน ามาใชใ้นการด าเนินกิจกรรมทางการ
ประเมินในเวลาต่อมา อาทิ นักวิจยัและนักประเมินทางสาขาจิตวิทยา (psychology) ก็มกัจะมี
มุมมองเก่ียวกับการประเมินตั้ งอยู่บนรากฐานความคิดท่ีข้ึนอยู่กับหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาศยัการทดลอง (experimentation) และการวดัผล (measurement) 
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประเมิน ในขณะท่ีนกัศึกษาท่ีมีความถนดัหรือผูเ้ช่ียวชาญทางการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารการศึกษา และสังคมวิทยาการศึกษา (sociology of education) ก็น าความรู้
หรือวิธีการท่ีไดรั้บจากการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รมาใช้ในการประเมิน ส่วนนกัการศึกษาท่ีมี
พื้นฐานทางการศึกษาหรือมีความสนใจทางดา้นมนุษยศาสตร์ (humanity) ก็มกัสนบัสนุนและเสนอ
แนวคิดพื้นฐาน ไดมี้อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อทศันะในประเด็นส าคญัต่างๆ เก่ียวกบัการ
ประเมิน จุดมุ่งหมายแหล่งท่ีมาของความรู้ทางการประเมิน กรอบแนวความคิดหรือรูปแบบของการ
ประเมิน บทบาทของผูป้ระเมินและผูเ้ก่ียวกบัการประเมิน และผูท่ี้คาดวา่จะไดผ้ลของการประเมิน 

 นอกจากน้ี กระบวนการประเมิน ยงัประกอบดว้ยการเก็บดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
ก าหนดเกณฑ์และกระบวนการของการตดัสินท่ีประกอบดว้ยการสร้างเคร่ืองมือเก็บขอ้มูล การให้
น ้าหนกัและการเลือกเกณฑ ์       
 จากแนวคิดต่างๆ ท่ีกล่าวไวแ้ล้วนั้น สามารถสรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการประเมิน
หลกัสูตร เพื่อท่ีตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพขององคป์ระกอบของหลกัสูตร และประเมินการน า
หลกัสูตรไปใชว้า่ บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมากเพียงไร 

 ระยะเวลาของการประเมินหลกัสูตร       
  การจดัการศึกษาในระดบัต่างๆ นั้น ผูท่ี้รับผดิชอบไม่วา่จะเป็นหน่วยงานในระดบัชาติ

ระดบัภาค หรือระดบัทอ้งถ่ิน ยอ่มมีความตอ้งการท่ีจะปรับปรุงการศึกษาให้ดียิ่งข้ึน เป็นล าดบัซ่ึง
อาจจะเป็นการปรับปรุงหลกัสูตร เน้ือหาวิชาหรือวิธีการเรียนการสอน แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือท า
อย่างไรจึงจะรู้ว่าส่ิงท่ีเป็นอยู่นั้นเป็นอย่างไร จ าเป็นท่ีจะตอ้งแก้ไขปรับปรุงในเร่ืองอะไร ค าถาม
เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัการประเมินทั้งส้ิน ปัญหาส าคญัท่ีพบก็คือ การสร้างความเขา้ใจในเร่ือง
วิธีการประเมิน เทคนิคการประเมิน คือยงัไม่มีความมัน่ใจวา่จะใช้วิธีการประเมินแบบใด เพื่อการ
ตอบค าถามทางการศึกษา ดว้ยเหตุน้ีส่ิงท่ีนักประเมินจะตอ้งคน้หาต่อไปก็คือ ระยะเวลาของการ
ประเมินท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการประเมินเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพ 

  ใจทิพย ์เช้ือรัตนพงษ ์(2539 : 193-194) ไดร้ะยะการประเมินหลกัสูตรวา่แบ่งออกเป็น 
3 ระยะ คือ 
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       ระยะที ่ 1 การประเมินหลกัสูตรก่อนน าหลกัสูตรไปใช้ ( Project Analysis )  
     ในช่วงระหว่างท่ีมีการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร อาจมีการด า เนินการ

ตรวจสอบทุกขั้นตอนของการจดัการ นบัแต่การก าหนดจุดมุ่งหมายไปจนถึงการก าหนดการวดัและ
ประเมินผลการเรียนซ่ึงสามารถท าได ้2 ลกัษณะ คือ 

     1.ประเมินหลกัสูตรเม่ือสร้างสูตรร่างเสร็จแลว้ก่อนจะน าหลกัสูตรไปใชจ้ริง 
ควรมีการการประเมินตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับร่าง และองค์ประกอบต่างๆของ
หลกัสูตร การประเมินหลกัสูตรในระยะน้ีตอ้งอาศยัความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญทางด้านพฒันา
หลกัสูตร ทางดา้นเน้ือหาวิชาทางดา้นวิชาชีครู ทางดานการวดัผล หรือจะให้ผูเ้ช่ียวชาญวิเคราะห์
หรือพิจารณาก็ได ้

     2.ประเมินหลักสูตรในขั้นทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีขาดตก
บกพร่องหรือเป็นปัญหา ให้มีความสมบูรณ์เพื่อประสิทธิภาพในการน าไปใชต่้อไป เช่น หลกัสูตร
ประถมศึกษา พ.ศ.2521 มีการทดลองใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 และ 2520 เพื่อหาขอ้บกพร่อง อุปสรรค 
จะไดแ้กไ้ขใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ      
    ระยะที ่2 การประเมินหลักสูตรระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตร ( Formative 
Evaluation ) ในขณะท่ีมีการด าเนินการใชห้ลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึน ควรมีการประเมินเพื่อตรวจสอบว่า
หลกัสูตรสามารถน าไปใช้ไดดี้เพียงใดหรือบกพร่องในจุดไหน จะไดแ้กไ้ขปรับปรุงให้เหมาะสม 
เช่น ประเมินกระบวนการใชห้ลกัสูตรในการบริหาร การจดัการหลกัสูตร การนิเทศก ากบัดูแล และ
การจดักระบวนการเรียนการสอน        
    ระยะที่ 3 การประเมินหลักสูตรหลังการใช้หลักสูตร ( Summative Evaluation)
       หลังจากท่ีมีการใช้หลักสูตรมาแล้วระยะหน่ึง หรือครบกระบวนการ
เรียบร้อยแลว้ ควรจะประเมินหลกัสูตรทั้งระบบ  เพื่อสรุปผลการตดัสินวา่หลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนนั้น
ควรจะด าเนินการใชต่้อไปหรือควรปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ข้ึนหรือควรยกเลิก    
 4.  การศึกษาการใช้หลกัสูตรภาคสนาม 

  การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการพฒันาหลักสูตร เพราะเป็นการน า
อุดมการณ์ จุดหมายของหลกัสูตร  เน้ือหาวิชา และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีกลัน่กรองอยา่งดีแลว้
ไปสู่ผูเ้รียน  ขั้นตอนการน าหลกัสูตรไปใช้ มีความส าคญัยิ่งกวา่ขั้นตอนตอนใดๆ ทั้งหมด  เป็นตวั
บ่งช้ีถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของหลกัสูตร ถึงแมห้ลกัสูตรจะสร้างไวดี้เพียงใดก็ตาม  ยงัไม่
สามารถจะกล่าวไดว้า่ประสบความส าเร็จหรือไม่ ถา้หากวา่การน าหลกัสูตรไปใชด้ าเนินไปอยา่งไม่
ถูกตอ้งหรือไม่ดีเพียงพอ  ความลม้เหลวของหลกัสูตรก็จะเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้พราะฉะนั้น
การน าหลกัสูตรไปใช ้จึงมีความส าคญัท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการน าหลกัสูตรไปใช ้จะตอ้งท าความเขา้ใจ
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กับวิธีการขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุดตามความ       
มุ่งหมายทุกประการ 
 การน าหลกัสูตรไปใชเ้ป็นงานหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย  ตั้งแต่ผูบ้ริหาร
ระดบักระทรวง  กรม  กอง  ผูบ้ริหารระดบัโรงเรียน   ครูผูส้อน  ศึกษานิเทศก์ และบุคคลอ่ืนๆ
ขอบเขตและงานของการน าหลักสูตรไปใช้เป็นงานท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง เพราะฉะนั้นการน า
หลกัสูตรไปใชจึ้งเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั 

 หลกัการส าคญัในการน าหลกัสูตรไปใชไ้ดด้งัน้ี 
  1. มีการวางแผนและเตรียมการในการน าหลกัสูตรไปใช้ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรจะ

ศึกษาวิเคราะห์ ท าความเข้าใจหลักสูตรท่ีจะน าไปใช้ให้มีความเข้าใจตรงกันเพื่อให้การปฏิบติั
เป็นไปในท านองเดียวกนัและสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั 

  2. มีคณะบุคคลทั้งส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ีประสานงานกนัเป็น
อยา่งดี ในแต่ละขั้นตอนในการน าหลกัสูตรไปใช ้

  3. ด าเนินการอย่างเป็นระบบเป็นไปตามขั้นตอนท่ีวางแผนและเตรียมการไวก้ารน า
หลกัสูตรไปใชจ้ะตอ้งค านึงถึงปัจจยัส าคญั ท่ีจะช่วยใหก้ารน าหลกัสูตรไปใชป้ระสบความส าเร็จได ้
ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เอกสารหลกัสูตรต่างๆ ตลอดจนสถานท่ีต่างๆ ท่ีจะเป็น
แหล่งให้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการจดัเตรียมไวเ้ป็นอยา่งดี และพร้อมท่ี
จะใหก้ารสนบัสนุนไดเ้ม่ือไดรั้บการร้องขอ 

  4. ครูเป็นบุคลากรท่ีส าคญัในการน าหลกัสูตรไปใช ้ดงันั้นครูจะตอ้งไดรั้บการพฒันา
อยา่งเตม็ท่ีและจริงจงั ตั้งแต่การอบรมความรู้ ความเขา้ใจทกัษะและเจตคติเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร
อยา่งเขม้ขน้ 

  5. การน าหลกัสูตรไปใช้ควรจดัตั้งให้มีหน่วยงานท่ีมีผูช้  านาญการพิเศษ เพื่อให้การ
สนับสนุนและพัฒนาครูโดยการท าหน้าท่ีนิเทศ ติดตามผลการน าหลักสูตรไปใช้ และควร
ปฏิบติังานร่วมกบัครูอยา่งใกลชิ้ด 

  6. หน่วยงานและบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใช ้ไม่วา่จะ
เป็นส่วนกลางหรือส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติังานในบทบาทหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีและเต็มความ 
สามารถ 

  7. การน าหลกัสูตรไปใชส้ าหรับผูท่ี้มีบทบาทเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน จะตอ้งมี
ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลต่างๆ มาประเมินวิเคราะห์ เพื่อพฒันาทั้งในแง่
การปรับปรุงเปล่ียนแปลง และการวางแนวทางในการน าหลกัสูตรไปใช ้ใหมี้ประสิทธิภาพ ดียิง่ข้ึน 
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2. ในการพัฒนาหลักสูตรต้องอาศัยพืน้ฐานการพัฒนาด้านใดบ้าง อย่างไร นักศึกษาเห็นว่าเนื้อหา
สาระใดมีความส าคัญอย่างยิง่ จงน าเสนอแนวคิดถึงความส าคัญ 

 ข้อมูลพื้นฐานเป็นข้อมูลในด้านต่างๆท่ีจ าเป็นซ่ึงนักพัฒนาหลักสูตรจะต้องศึกษา
วิเคราะห์และใช้ประกอบการพิจารณาในการสร้างหรือจดัท าหลกัสูตรในทุกองค์ประกอบของ
หลกัสูตร  อนัไดแ้ก่  ขอ้มูลทางสังคม  วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  

 
 การพฒันาการทางเทคโนโลยี  ประวติัศาสตร์การศึกษา  หลักสูตรเดิม  ข้อมูลจาก

บุคลากร  ไดแ้ก่บุคคลภายนอก   นกัวชิาการแต่ละสาขา  ขอ้มูลทางธรรมชาติของความรู้ทางปรัชญา
และจิตวิทยาการศึกษา   การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเป็นขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการพฒันา
หลกัสูตร  ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวจะน าไปใชใ้นกระบวนการพฒันาหลกัสูตรใน
ขั้นตอนต่างๆตั้งแต่กระบวนการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  กระบวนการก าหนดเน้ือหาและ
ประสบการณ์การเรียนรู้  กระบวนการจดัการกิจกรรมการเรียนการสอนวนและกระบวนการ
ประเมินผล  เพื่อให้ไดห้ลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและสังคม   เพราะฉะนั้น
ในการพฒันาหลกัสูตรระดบัต่างๆในอนาคตจะตอ้งศึกษาขอ้มูลพื้นฐานในเร่ืองต่างๆจากหลายๆ
แห่งและจากบุคคลหลายๆฝ่าย  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีแทจ้ริงมาพฒันาหลกัสูตร  สามารถพฒันาผูเ้รียน
ใหเ้จริญเติบโตทั้งทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และอารมณ์  เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและประเทศชาติหรือกล่าวโดยสรุปคือสามารถใช้หลักสูตรเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
สังคมใหม่ในทิศทางท่ีถูกตอ้งได ้

 การพฒันาหลกัสูตรจ าเป็นตอ้งศึกษา  วิเคราะห์  ส ารวจ  วิจยั  สภาพพื้นฐานดา้นต่างๆ
เพื่อให้ไดข้อ้มูลอย่างเพียงพอท่ีจะใช้สนบัสนุน  อา้งอิงในการตดัสินใจด าเนินการต่างๆเพื่อให้ได้
หลกัสูตรท่ีดี  สามารถพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ  และทศันคติท่ีจะน าไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

 การพฒันาหลกัสูตรเป็นงานท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางมาก  การท่ีจะจดัหลกัสูตรให้มีคุณภาพ
นั้นผูพ้ฒันาหลกัสูตรตอ้งศึกษาขอ้มูลหลายๆ ด้านเพ่อท่ีจะได้ขอ้มูลท่ีสมจริงไม่ว่าจะเป็นขอ้มูล
เก่ียวกบัตวัผูเ้รียน  สังคมหรือการเปล่ียนแปลงในด้านต่างเพราะข้อมูลเหล่าน้ีจะช่วยนักพฒันา
หลกัสูตรในเร่ืองต่างๆคือ 

  1. ช่วยให้มองเห็นภาพรวมวา่ ในการจดัท าหลกัสูตรนั้นจ าเป็นตอ้งค านึงถึงส่ิงใดบา้ง
และส่ิงต่างๆเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อหลกัสูตรอยา่งไร 

  2. ช่วยให้สามารถก าหนดองค์ประกอบของหลกัสูตรได้อย่างเหมาะสม เช่น การ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร และการก าหนดเน้ือหาวชิา ฯลฯ 
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  3. ช่วยให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

  4.  ช่วยเพิ่มพูนความรู้และทกัษะในการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรอนัจะส่งผลให้
การด าเนินการในอนาคตประสบผลดียิง่ข้ึน 

 ข้อมูลต่างๆท่ีน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรนั้ น  นักการศึกษาทั้ ง
ต่างประเทศและนกัการศึกษาไทย  ไดแ้สดงแนวทางไวด้งัน้ี 

  1.  เซเลอร์  อเล็กซานเดอร์และเลวสี  กล่าวถึงขอ้มูลพื้นฐานในกานพฒันาหลกัสูตรไว้
วา่ 

       1.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูเ้รียน 
   1.2  ขอ้มูลเก่ียวกบัสังคมซ่ึงสนบัสนุนโรงเรียน 
   1.3   ขอ้มูลเก่ียวกบัธรรมชาติและลกัษณะของกระบวนการเรียนรู้ 
     1.4   ความรู้ท่ีไดส้ะสมไวแ้ละความรู้ท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งใหแ้ก่นกัเรียน 
  2.  ทาบา   กล่าววา่การพฒันาหลกัสูตรโดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์จะตอ้งค านึงถึง

ส่ิงต่อไปน้ี 
   2.1   สังคมและวฒันธรรม 
   2.2   ผูเ้รียนและกระบวนการเรียน 
   2.3   ธรรมชาติของความรู้ 
  3.  ไทเลอร์ กล่าวถึงส่ิงท่ีควรพิจารณาในการสร้างจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือ 
   3.1  ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูเ้รียน ซ่ึงไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูเ้รียนและความสนใจ

ของผูเ้รียน 
   3.2  ขอ้มูลจากการศึกษาชีวติภายนอกโรงเรียน 
   3.3  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ 
   3.4  ขอ้มูลทางดา้นปรัชญา 
   3.5  ขอ้มูลทางดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้ 
  4. จากการรายงานของคณะกรรมการวางพื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาไดก้ าหนดขอ้มูล

ต่างๆในการก าหนดจุดม่งหมายทางการศึกษาและในการจดัการศึกษาของประเทศดงัน้ี 
   4.1  สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
     4.2  สภาพแวดลอ้มทางประชากร 
     4.3  สภาพแวดลอ้มทางสังคม 
   4.4  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 
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     4.5  สภาพแวดลอ้มทางการเมือง 
    4.6  การปกครองและการบริหาร 
   4.7  สภาพแวดลอ้มทางศาสนาและวฒันธรรม 
        4.8  สภาพของส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา 
  5.  กาญจนา คุณารักษ ์กล่าวถึงขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
   5.1  ตวัผูเ้รียน 
       5.2  สังคมและวฒันธรรม 
   5.3  ธรรมชาติและคุณสมบติัของการเรียนรู้ 
     5.4  การสะสมความรู้ท่ีเพียงพอและเป็นไปไดเ้พื่อการใหก้ารศึกษา 
  6.  ธ ารง บวัศรี กล่าววา่พื้นฐานการพฒันาหลกัสูตรมีดงัน้ี 
   6.1  พื้นฐานทางปรัชญา 
     6.2  พื้นฐานทางสังคม 
       6.3  พื้นฐานทางจิตวทิยา 
       6.4  พื้นฐานทางความรู้และวทิยาการ 
      6.5  พื้นฐานทางเทคโนโลย ี
       6.6  พื้นฐานทางประวติัศาสตร์ 
     7.   สงดั   อุทรานนัท ์  กล่าวถึงพื้นฐานในการพฒันาหลกัสูตรไวด้งัน้ี 
           7.1  พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา 
           7.2  ขอ้มูลทางสังคมและวฒันธรรม 
          7.3  พื้นฐานเก่ียวกบัพฒันาการของผูเ้รียน 
         7.4  พื้นฐานเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้ 
        7.5  ธรรมชาติของความรู้ 
  8.  สุมิตรคุณานากร กล่าวถึงขอ้มูลต่างๆ ในการพฒันาหลกัสูตรจ าแนกตามแหล่งท่ีมา

ได ้6 ประการ คือ 
   8.1  ขอ้มูลทางปรัชญา 
        8.2  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากนกัวชิาการแต่ละสาขา 
         8.3  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากจิตวทิยาการเรียนรู้ 
     8.4  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาสังคมของผูเ้รียน 
     8.5  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาความตอ้งการของผูเ้รียน 
          8.6  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการทางเทคโนโลย ี
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  9.  สาโรช   บวัศรี ไดก้ล่าววา่ ในการจดัการศึกษาหรือจดัหลกัสูตรตอ้งอาศยัพื้นฐาน 5 
ประการ คือ          

   9.1 พื้นฐานทางปรัชญา 
          9.2 พื้นฐานทางจิตวทิยา 
         9.3 พื้นฐานทางสังคม 
          9.4  พื้นฐานทางประวติัศาสตร์ 
        9.5 พื้นฐานทางดา้นเทคโนโลย ี
 จะเห็นไดว้า่ขอ้มูลพื้นฐานท่ีน ามาศึกษาเพื่อพฒันาหลกัสูตรมีมากมายหลายดา้น ส าหรับ

ประเทศไทยควรจดัล าดบัขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
       1. สังคมและวฒันธรรม 
        2. เศรษฐกิจ 
       3.การเมืองการปกครอง 
     4. สภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาสังคม 
  5. พฒันาการทางเทคโนโลยี 
    6. สภาพสังคมในอนาคต 
     7. บุคคลภายนอกและนกัวชิาการแต่ละสาขา 
      8.โรงเรียน  ชุมชน  หรือสังคมท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่
    9.ประวติัศาสตร์การศึกษาและหลกัสูตรเดิม 
     10.ธรรมชาติของความรู้ 
       11.ปรัชญาการศึกษา 
      12. จิตวทิยา 

 1. พืน้ฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา 
           ในวงการศึกษาปรัชญาได้เข้ามามีบทส าคัญต่อการจดัการศึกษา โดยเฉพาะปรัชญา
การศึกษา ซ่ึงหมายถึงอุดมคติ อุดมการณ์อนัสูงสุดซ่ึงยึดเป็นหลกัในการจดัการศึกษามีบทบาทใน
การเป็นแม่บทเป็นตน้ก าเนิดความคิดในการก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษา และเป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษา ตลอดจนกระบวนการในการเรียนการสอน ดังนั้ นในการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะระดบัประเทศปรัชญาการศึกษาจึงมีความส าคญัมาก เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยก าหนดทิศทาง
ในการจดัการศึกษา ช่วยก าหนดหลกัการและ จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร รวมทั้งส่ิงอ่ืนท่ีจะตามมาคือ 
การเลือกเน้ือหาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลเป็นตน้ ปรัชญาการศึกษาต่าง ๆ มี
ดงัน้ี 
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           ปรัชญาสารัตถนิยมหรือสาระนิยม (essentialism) เป็นปรัชญาท่ีไดรั้บอิทธิพลจาก
ปรัชญาทัว่ไปสาขาจิตนิยม (idealism) และสัจนิยม (realism)  ถือวา่บุคคลเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
และเป็นเคร่ืองมือของสังคม บุคคลตอ้งอุทิศตนเพื่อสังคม สะสมมรดกของสังคม และสืบทอด
วฒันธรรมของสังคมให้คงอยู่ต่อไป การจดัการศึกษาตามแนวคิดน้ีจึงมีลกัษณะเป็นการถ่ายทอด 
และอนุรักษว์ฒันธรรมของสังคมเพราะเห็นวา่ ส่ิงท่ีน ามาสอนนั้น ดีงาม ถูกตอ้ง และกลัน่กรองมาดี
แลว้เน้ือหาวิชาท่ีน ามาสอนจะเป็นการเตรียมผูเ้รียนให้มีชีวิตท่ีดี เช่น การอ่าน การเขียน เลขคณิต  
ประวติัศาสตร์วรรณคดี ปรัชญาศาสนา เป็นตน้ เน้ือหาเรียงล าดบัจากง่ายไปสู่ส่ิงท่ีซับซ้อน จาก
รูปธรรมไปสู่นามธรรม การจดัการเรียนรู้ยึดครูผูส้อนเป็นศูนยก์ลาง เน้นการถ่ายทอดความรู้ให้
ผูเ้รียน รับรู้และจ า ค  านึงถึง เน้ือหาสาระมากกวา่ความแตกต่างระหวา่งบุคคล วิธีสอนท่ีใช้มากคือ
การบรรยายหรือการพูดของครู ผูเ้รียนต้องอยู่ในระเบียบวินัยจนสามารถท าส่ิงต่าง ๆ ได้ การ
ประเมินผลเนน้ดา้นความรู้ 
  ปรัชญานิรันตรนิยม (parennialism) ปรัชญาน้ีมีความเช่ือวา่ ส่ิงท่ีมีความคงทนถาวร 
ยอ่มเป็นส่ิงท่ีดีงามเป็นจริงมากกวา่ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได ้  การจดัการศึกษาจึงควรให้เรียนในส่ิงท่ีดี
งาม มั่นคง มีเสถียรภาพ เน้ือหาวิชาท่ีเรียนจะเป็นวิชาท่ีพัฒนาเชาวน์ปัญญาและจิตใจ เช่น 
วิทยาศาสตร์  ตรรกศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ไวทยากรณ์ศิลปะการพูด คณิตศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ และดนตรี ถือเป็นความส าคญัของมนุษยแ์ละเตรียมตวั  เพื่อการด ารงชีวิตการจดัการเรียนรู้
ให้ผูเ้รียนทุกคนเรียนเหมือนกนัหมด วิธีสอนใชก้ารฝึกฝนทางปัญญา เช่น การอ่าน การเขียน การ
ฝึกทกัษะ  การท่องจ า การค านวณ และการถามตอบ 
  ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม  หรือปรัชญาพิพฒันนิยม หรือปรัชญาวิวฒันาการนิยม
(progressivism)  ปรัชญาการศึกษาน้ีถือว่าการศึกษาเป็นเคร่ืองมือของสังคมในการถ่ายทอด
วฒันธรรมแก่ชนรุ่นหลงั มีความเช่ือว่าการศึกษาเป็นชีวิตมากกว่าเป็นการเตรียมตวัเพื่อชีวิต และ
ส่งเสริมวิธีการแบบประชาธิปไตย การจดัการศึกษาตามแนวน้ีจะมุ่งส่งเสริมพฒันาการเด็กทุกดา้น 
เน้นการปฏิบติัจริง และความสัมพนัธ์กบัสภาพจริง การจดัการเรียนรู้ยึด ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ให้
ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์ตรง กระบวนการจดัการเรียนรู้มีหลายลกัษณะยึดหลกัความสนใจของ
ผูเ้รียนท่ีจะแก่ปัญหาสังคมต่าง ๆ วิธีการใช้มากคือการท าโครงการการอภิปรายกลุ่มและการ
แกปั้ญหาเป็นรายบุคคล 
  ปรัชญาอัตนิยม หรือปรัชญาอตัถิภาวนิยม หรือปรัชญาสวภาพนิยม (existentialism) 
ปรัชญาน้ีมีความเช่ือวา่ ธรรมชาติของคน สภาพแวดลอ้มทางสังคมเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงได ้ทุกคน
สามารถก าหนดชีวิตของตนเองจึงเน้นการอยู่เพื่อปัจจุบนั การปรับตวัให้เขา้กบัสภาพของสังคม 
เผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ยูอ่ยา่งมีความสุขการจดัการศึกษาจึงให้ ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้ การ
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ตดัสินใจ สอนให้เด็กเป็นตวัของตวัเอง มีเสรีภาพในการเรียน และเลือกเรียนมีความรับผิดชอบใน
ตนเอง ครูผูส้อนเป็นเพียงผูช้ี้แนะแนวทาง การจดัการเรียนรู้เน้นพฒันาการของผูเ้รียนแต่ละคน  
วชิาท่ีเรียนเป็นวชิาท่ีพฒันา 
 ความสามารถของบุคคลเฉพาะลงไปเช่นศิลปะปรัชญาวรรณคดีการเขียนการละคร     
เป็นตน้ 
  ปรัชญาปฏิรูปนิยม (deconstructionism) ปรัชญาน้ีมีความเช่ือวา่การศึกษาควรจะเป็น
เคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลงสังคมโดยตรง เน้นการจดัการศึกษาเพื่อสร้างสังคมให้ดี รู้จกัการอยู่
ร่วมกนัในสังคม ช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม อนาคตเป็นศูนยก์ลาง มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มี
ความรู้ ความสามารถและทศันคติท่ีจะออกไปปฏิรูปสังคมให้ดีข้ึน เน้ือหาวิชาเน้นหนกัในหมวด
สังคมศึกษา ด้านพฤติกรรมศาสตร์ อิทธิพลของชุมชนการจดัการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนส ารวจ
ความสนใจและความตอ้งการของตนเองใช้วิธีสอนแบบให้ผูเ้รียนคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองเน้น
การอภิปรายการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองปัญหาของสังคม พร้อมให้
ขอ้เสนอแนะในการปฏิรูปสังคมดว้ย ตารางสอนจดัแบบยดืหยุน่ 
 2.  พืน้ฐานทางด้านจิตวทิยา 
           ในการจัดท าหลักสูตรนั้นนักพฒันาหลักสูตรต้องค านึงอยู่เสมอว่าต้องพยายามจัด
หลักสูตรให้สนองความต้องการและความสนใจของผูเ้รียนอย่างแท้จริง ด้วยการศึกษาข้อมูล 
พื้นฐานเก่ียวกับตวัผูเ้รียนว่าผูเ้รียนเป็นใคร มีความต้องการและความสนใจอะไร มีพฤติกรรม
อย่างไร ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับจิตวิทยาทั้งส้ิน ดงันั้นขอ้มูลพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาจึงเป็นส่วน
ส าคญัท่ีนักพฒันาหลักสูตรจะละเลยมิได้ในการน ามาวางรากฐานหลักสูตร เช่น การก าหนด
จุดมุ่งหมายหลกัสูตร การก าหนดเน้ือหาวชิา และการจดัการเรียนรู้ 
           เพื่อให้ไดห้ลกัสูตรท่ีเหมาะสม ท่ีสุดนักพฒันาหลกัสูตรจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองของจิตวิทยา โดยเฉพาะ จิตวิทยาพฒันาการ(developmental psychology) และจิตวิทยาการ
เรียนรู้ (psychology of learning) ซ่ึงจิตวทิยาทั้ง 2 สาขาน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าหลกัสูตรโดยตรง 
นอกจากน้ี นกัพฒันาหลกัสูตรยงัให้ความส าคญักบัจิตวิทยาทัว่ไป (generalpsychology)ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการส่งเสริมการเรียนรู้ของมนุษยด์ว้ยเช่นกนั   จิตวิทยาพฒันาการกบัการพฒันาหลกัสูตร
จิตวทิยาพฒันาการจะบอกถึงพฒันาการของมนุษยท์ั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และเชาวน์ปัญญา 
ท าให้ทราบถึงความสามารถ ความสนใจ ความต้องการ เจตคติ และศกัยภาพดา้นต่างๆ ท่ีแตกต่าง
กนัของผูเ้รียนแต่ละคนองคป์ระกอบของพฒันาการของมนุษยมี์ 2 ประการคือ 
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             1. วุฒิภาวะ (maturity) หมายถึง กระบวนของความเจริญเติบโตสูงสุดของอินทรียใ์น
ร่างกายท่ีท าให้เกิดความพร้อมท่ีจะท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงในขณะนั้นโดยไม่ตอ้งอาศยัการ
ฝึกฝนหรือเรียนรู้ใด ๆ หรือเป็นไปโดธรรมชาติ 
             2. การเรียนรู้ (learning) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจาก 
ประสบการณ์ การเรียนรู้อาจเกิดข้ึนดว้ยการจูงใจ หรืออาจเกิดข้ึนโดยไม่ตั้งใจก็ไดพ้ฒันาการและ
การเจริญเติบโตของมนุษย ์แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 
                        1. พฒันาการทางด้านร่างกาย (physical development) เป็นการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นโครงสร้างทั้งขนาดรูปร่าง และการท างานของอวยัวะต่าง ๆ ในร่างกาย 
                        2. พฒันาการทางด้านสติปัญญา (mental development) เป็นความเจริญงอกงาม
ท่ีบ่งบอกถึงการเพิ่มพูนความ  สามารถในประกอบกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และรวบรวม
ความรู้ความเขา้ใจไวเ้ป็นหมวดหมู่ เป็นพฒันาการทางดา้นความคิด ความจ า และความเขา้ใจ 
             การวางหลกัสูตรตอ้งก าหนดเน้ือหาวิชาให้เป็นล าดบัจากง่ายไปสู่เน้ือหาท่ีซับซ้อนข้ึน 
สอดคลอ้งกบัล าดบัขั้นพฒันา   การดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนและค านึงถึงวุฒิภาวะและความพร้อมของ
ผูเ้รียน 
            จิตวิทยาการเรียนรู้กบัการพฒันาหลกัสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้จะบอกถึงธรรมชาติของ
การเรียนรู้ การเกิดการเรียนรู้และปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ในการ
จดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแนวคิดของนกัจิตวทิยาท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีการเรียนรู้
มี 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดว้ยกนั ดงัน้ี 
                  1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มความรู้นิยมหรือปัญญานิยม (cognitivist theory) 
                  2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (humanist theory) หรือกลุ่มแรงจูงใจ (motivation 
theory) 
                  3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorist theory) 
  1. ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มความรู้นิยมหรือปัญญานิยม (cognitivist theory) 
               นกัจิตวทิยากลุ่มปัญญานิยมใหค้วามสนใจในการศึกษาปัจจยัภายในตวับุคคลท่ีเรียกวา่
โครงสร้างทางปัญญา (cognitive structure) ท่ีมีผลต่อความจ า การรับรู้และการแกปั้ญหาของบุคคล 
นกัจิตวิทยากลุ่มน้ีมีความเช่ือว่าการกระท าต่าง ๆ ของบุคคลนั้นเกิดข้ึนจากตวับุคคลนั้นเองไม่ใช่ 
เกิดจากเง่ือนไข บุคคลเป็นผูก้ระท า สภาพแวดล้อมท่ีจะท าให้บุคคลเรียนรู้ได้ดีนั้นจะต้องเป็น
สภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลรับรู้และมีความหมายต่อบุคคลเท่านั้น อีกทั้งส่ิงใดท่ีบุคคลไดเ้รียนรู้มาก่อน
จะมีผลต่อการเรียนรู้ในปัจจุบนั ดงันั้น นักจิตวิทยากลุ่มน้ีให้ความสนใจต่อส่ิงท่ีบุคคลได้เรียนรู้
มาแลว้ เพื่อจะไดจ้ดัประสบการณ์ท่ีมีความหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
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ตวัอย่างนกัจิตวิทยากลุ่มน้ี เช่น เกสตอลส์ (Gestalt) วิลเล่ียม เจม (William Jame) จอห์น ดิวอ้ี 
(JohnDewey) เอดวาร์ด โทลแมน (Edword Tolman) เพยีเจต ์(Piaget) และบูรเนอร์ (Burner) 
  2.ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanist theory) หรือกลุ่มแรงจูงใจ 
(motivation theory) 
               นกัจิตวทิยากลุ่มน้ีค านึงถึงความเป็นคนของคน มองธรรมชาติของมนุษยใ์นลกัษณะวา่
มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความดี มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีอิสระสามารถน าตนเองและพึ่งตนเองได้ เป็นผูท่ี้มี
ความคิดสร้างสรรคท์  าประโยชน์ให้สังคม มีอิสระท่ีจะเลือกท าส่ิงต่าง ๆ ยึดการเรียนรู้จากแรงจูงใจ
เป็นหลกั นกัจิตวิทยากลุ่มน้ีไม่ยอมรับวา่การเรียนรู้เกิดจากการก าหนดเง่ือนไขและกลไกต่าง ๆ แต่
เขาให้ความสนใจในลกัษณะเฉพาะซ่ึงเป็นลกัษณะของปัจเจกบุคคลโดยเน้นส่ิงท่ีเรียกว่าตวัตน 
(self) ตลอดจนความมี อิสรภาพการท่ี บุคคลได้มีโอกาส เ ลือก  การก าหนดด้วยตนเอง                   
(self determinism) และการเจริญงอกงามส่วนตน (growth) ซ่ึงลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของนกัจิตวทิยากลุ่มน้ีจะเนน้ท่ีเด็กเป็นศูนยก์ลาง (child - centered) นกัจิตวิทยากลุ่มน้ีท่ี
เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป ซ่ึงมีอิทธิพลในการจดัการเรียนรู้คือโรเจอร์ (Rogers) และมาสโลว ์(Maslow) 
 
  3.ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (behaviorist theory) 
               นกัจิตวิทยากลุ่มน้ีเน้นท่ีการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลท่ีสามารถสังเกตเห็นไดเ้ป็น
หลัก โดยมีความเช่ือว่าปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อพฤติกรมของมนุษย์นั้ นน่าจะมาจากส่ิงเร้าใน
สภาพแวดลอ้ม นัน่คือ ถา้ครูสามารถจดัส่ิงเร้าในสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ก็จะสามารถ
ท าให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมท่ีมีการกล่าวถึงเสมอคือ   
วตัสัน (Watson) กาเย ่(Gagne) สกินเนอร์ (Skinner) พาฟลอฟ (Parlor) ธอนร์นไดค์ (Thorndike) 
และกทัทรี (Guthrie) 
  ขอ้มูลทางดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้จะท าใหไ้ดแ้นวคิดในการจดัท าหลกัสูตรท่ีเหมาะสม
กบัผูเ้รียน เช่น 
    1. หลกัสูตรจะตอ้งค านึงถึงการฝึกหดั เพราะเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าและ
การตอบสนอง 
    2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการแก้ปัญหา การค้นควา้ และวิธีการอ่ืนๆ ท่ี
ส่งเสริมการหยัง่รู้ 
    3. หลกัสูตรควรมีความยืดหยุน่ โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนบางรายวิชา 
ตามความถนดัและความสนใจ 
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    4. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเนน้บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มให้มีสถานท่ี
เป็นแรงจูงใจใหเ้กิดการเรียนรู้ 
            จิตวิทยาทัว่ไปกับการพฒันาหลักสูตร ความรู้เก่ียวกับจิตวิทยาทัว่ไปท่ีนักพฒันา
หลกัสูตรจะตอ้งค านึงถึงในการพฒันาหลกัสูตร ไดแ้ก่ 
                   1. ความพร้อม (readiness) เป็นสภาวะท่ีเกิดข้ึนในร่างกายและจิตใจท่ีสามารถ
พฒันาข้ึนไดจ้ากการจดัประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม 
                   2. เจตคติ (attitude) หมายถึง ท่าทีท่ีบุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงจะสังเกตไดจ้าก
การแสดงออก ท่าทาง ค าพดู 
                   3. แรงจูงใจ (motive) และการจูงใจ (motivation) แรงจูงใจช่วยส่งเสริมให้ท างาน 
จนส าเร็จ และน าพฤติกรรมของตนไปใหต้รงทิศทาง ส่วนการจูงใจกบัวิธีการชกัจูงให้บุคคลกระท า
อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีผูช้กัจูงตอ้งการ 
                   4. การถ่ายโยงการเรียนรู้ (transfer of learning) เป็นวิธีการอยา่งหน่ึงท่ีน าไปสู่การ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ และน าผลการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดจากความรู้
ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนมา เจตคติท่ีจะรับรู้ต่อไปประกอบกบัทกัษะของการฝึกฝนส่ิงท่ีก าลงั เรียน
รู้อยูจ่นเกิดความเขา้ใจใหม่ 
                   5. การจ า การลืม การคิด (memory, forget, thinking) การจ า หมายถึง 
ความสามารถทางสมองท่ีจะเก็บหรือคงท่ีส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไวน้านในช่วงเวลาท่ีควรจ า การลืม หมายถึง 
การไม่รักษาความจ าไวไ้ด ้ซ่ึงอาจเกิดไดท้ั้งท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั การคิด เป็นกระบวนการสร้างภาพให้
ปรากฏข้ึนในสมอง ซ่ึงบางคร้ังอาจต่อเน่ืองมาจากความจ าขอ้มูลทางดา้นจิตวิทยาทัว่ไป จะท าให้ได้
แนวคิดในการจดัท าหลกัสูตรท่ีเหมาะสม กบั ผูเ้รียน เช่น การก าหนดเน้ือหาในวิชาทกัษะตอ้งยึด
หลกัความพร้อม 
 3. ข้อมูลพืน้ฐานทางด้านสังคมและวฒันธรรม 
           การศึกษาท าหน้าท่ีส าคญัคือ  อนุรักษ์และถ่ายทอดวฒันธรรมของสังคมไปสู่คนรุ่นหลงั
และปรับปรุงเปล่ียนแปลงวฒันธรรมของสังคมใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางดา้นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่างๆโดยหน้าท่ีดงักล่าวการศึกษาจะช่วยควบคุมการเปล่ียนแปลงสังคมให้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีพึงปรารถนา เพราะฉะนั้นหลกัสูตรท่ีจะน าไปสอนอนุชนเหล่านั้นจึงตอ้งมีความเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัสังคมอยา่งแยกไม่ออกดงันั้นการพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงขอ้มูลทางสังคม
และวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถในการวเิคราะห์ความตอ้งการใหม่
ผลการวเิคราะห์ออกมาอยา่งไรหลกัสูตรก็จะเปล่ียนจุดหมายไปในแนวนั้นสามารถจ าแนกขอ้มูลให้
เห็นชดัเจนไดด้งัน้ี 
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                  1. โครงสร้างทางสังคม  โครงสร้างสังคมไทยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  ลกัษณะ
สังคมชนบทหรือสังคมเกษตรกรรมและสังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรมในปัจจุบนัความ
เจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมากดงันั้นการพฒันาหลกัสูตรจ าเป็นจะตอ้งศึกษา
โครงสร้างทางสังคมท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัและแนวโนม้โครงสร้างสังคมในอนาคตเพื่อท่ีจะไดข้อ้มูล
มาจดัการหลกัสูตรว่าจะจดัหลกัสูตรอยา่งไรเพื่อยกระดบัการพฒันาสังคมเกษตรกรรมและเตรียม
พื้นฐานเพื่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคมสู่การพฒันาอุตสาหกรรมตามความจ าเป็น 
                  2. ค่านิยมในสังคม ค่านิยมหมายถึงส่ิงท่ีคนในสังคมเดียวกนัมองเห็นวา่มีคุณค่าเป็นท่ี
ยอมรับหรือเป็นท่ีปรารถนาของคนทัว่ไปในสังคมนั้นๆดงันั้นการพฒันาหลกัสูตรจึงจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาค่านิยมต่างๆในสังคมไทย หน้าท่ีของนกัพฒันาหลกัสูตรท่ีจะศึกษาและเลือกค่านิยมท่ีดีและ
สอดแทรกไว้ในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังและสร้างค่านิยมท่ีดีใน
สังคมไทย 
                  3. ธรรมชาติของคนในสังคม จากสภาพวฒันธรรมและค่านิยมของสังคมไทยท าไห้
คนไทยส่วนใหญ่มีลกัษณะบุคลิกภาพดงัต่อไปน้ี 
                      3.1 ยดึมัน่ในตวับุคคลมากกวา่หลกัการและเหตุผล 
                      3.2 ยกยอ่งบุคคลท่ีมีความรู้หรือไดรั้บการศึกษาสูง 
                      3.3 เคารพและคลอ้ยตามผูมี้วยัวฒิุสูง 
                      3.4 ยกยอ่งผูมี้เงินและผูมี้อ  านาจ 
                      3.5 รักความอิสระและชอบท างานตามล าพงั 
                      3.6 เช่ือโชคลางทางไสยศาสตร์ 
                     3.7 นิยมการเล่นพรรคเล่นพวก 
                      3.8 มีลกัษณะเฉ่ือยชาไม่กระตือรือร้น ฯลฯ 
            ในการพฒันาหลกัสูตรควรค านึงถึงลกัษณะธรรมชาติ  บุคลิกภาพของคนในสังคม 
โดยศึกษาพิจารณาว่าลักษณะใดควรจะคงไว้  ลักษณะใดควรจะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี              
พึงประสงคข์องสภาพสังคมปัจจุบนั  เพื่อท่ีจะจดัการศึกษาในอนัท่ีจะสร้างบุคลิกลกัษณะของคนใน
สังคมตามท่ีสังคมตอ้งการ  เพราะหลกัสูตรเป็นแนวทางในการสร้างลกัษณะสังคมในอนาคต 
                  4. การช้ีน าสังคมในอนาคต การศึกษาควรมีบทบาทในการช้ีน าสังคมในอนาคตดว้ย
เพราะในอดีตท่ีผา่นมาระบบการศึกษา และระบบพฒันาหลกัสูตรของไทยเป็นลกัษณะของการตั้ง
รับมาโดยตลอด เช่นการตั้งรับการเปล่ียนแปลงต่างๆเช่น กระแสความเจริญของประเทศทาง
ตะวนัตก   กระแสวิชาการตะวนัตก   ความตอ้งการและปัญหาของสังคม จึงท าให้การศึกษาเป็นตวั
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ตาม เป็นเคร่ืองมือท่ีคอยพฒันาตามกระแสของการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ฉะนั้นการจดัการศึกษาท่ีดี
ควรใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศในอนาคตใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
                5. ลักษณะสังคมตามความคาดหวงั การเตรียมพฒันาทรัพยากรให้มีคุณภาพ มี
คุณลกัษณะ หรือคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้นเป็นเร่ืองไม่คงท่ี การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มี
คุณภาพในการด ารงชีวติ จรรโลงสภาพสังคมในอนาคตใหดี้ข้ึน ลกัษะประชากรท่ีมีคุณภาพดีมีดงัน้ี 
                     5.1  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
                     5.2  มีอาชีพเพื่อเล้ียงตวัเองและครอบครัว ท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
                    5.3  เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 
                     5.4  มีสติปัญญา หมัน่เสริมสร้างความรู้ความคิดอยูเ่สมอ 
                     5.5  มีนิสัยรักการท างาน ขยนั อดทน ประหยดั ซ่ือสัตยภ์กัดี 
                      5.6  มีมนุษยสัมพนัธ์ และมีมนุษยธรรม 
               6. ศาสนาและวฒันธรรมในสังคม  ศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของคนในสังคม 
เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีบรรจุไวใ้นหลักสูตรควรเป็นหลกัธรรมในศาสนาต่างๆและควรเปรียบเทียบ
หลกัธรรมของศาสนาเหล่านั้นเพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ราบวา่ทุกศาสนามีเป้าหมายสูงสุดร่วมกนั  คือสอน
ให้คนเป็นคนดีเพื่อความสงบสุขในการอยู่ร่วมกนัในสังคม  ส่วนดา้นวฒันธรรมนั้นปัจจุบนัมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะวิทยาการต่างๆเจริญก้าวหน้ามาก ในการพฒันาหลกัสูตรจึงตอ้ง
ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม  การศึกษาขอ้มูลขั้นพื้นฐานทางสังคม
อยา่งรอบคอบจะท าใหเ้ราสามารถน าไปพฒันาหลกัสูตรท่ีดีตามลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
                     6.1  สนองความตอ้งการของสังคม 
                     6.2  สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในสังคม 
                     6.3 เนน้ในเร่ืองรักชาติรักประชาชน 
                     6.4  แกปั้ญหาใหส้ังคม มิใช่สร้างปัญหาใหส้ังคม 
                     6.5  ปรับปรุงสังคมใหดี้ข้ึน 
                     6.6  สร้างความส านึกในเร่ืองของความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
                     6.7  ช้ีน าในเร่ืองการเปล่ียนแปลงประเพณีและค่านิยม 
                     6.8  ตอ้งถ่ายทอดวฒันธรรมและจริยธรรม 
                     6.9  ปลูกฝังในเร่ืองความซ่ือสัตยแ์ละความยติุธรรมในสังคม 
                     6.10  ใหค้วามส าคญัในเร่ืองผลประโยชน์ในสังคม 
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3. การพฒันาหลกัสูตรมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
 เม่ือไดท้ราบถึงรูปแบบหรือประเภทของหลกัสูตรรวมทั้งทฤษฎีหลกัสูตรต่างๆแลว้จ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจหลกัการพฒันาหลกัสูตร  ซ่ึงมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการจดั
หลกัสูตรทุกประเภท ในการพฒันาหลกัสูตรนั้นจะมีส่วนสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการ
จดัท าหลกัสูตร  และกระบวนการสร้างหลกัสูตรควบคู่กนัไป  หลกัสูตรทุกรูปแบบทุกประเภท
จะต้องได้รับการพฒันาอยู่เสมอให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆของประเทศรวมทั้ งระบบ
การศึกษาของประเทศด้วย  หลักสูตรทุกชนิดจะหยุดอยู่กับท่ีไม่ได้จะต้องมีการพฒันาให้ทัน
เหตุการณ์ต่างๆอยา่งต่อเน่ือง  
 หลกัการพฒันาหลกัสูตร   
  การพฒันาหลกัสูตรจะเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณ์ต่างๆท่ีส าคญั  ดงัน้ี  
   1. เม่ือวทิยาการต่างๆของสังคมและของโลกมีการเปล่ียนแปลงไป 
   2. เม่ือนโยบาย  ปรัชญา  และแนวทางการพฒันาการศึกษาเปล่ียนแปลงไป 
   3. เม่ือผูใ้ชห้ลกัสูตรอนัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารการศึกษา ครูผูส้อน นกัเรียน และผูป้กครอง
เรียกร้อง 
   4. เม่ือขอ้มูลพื้นฐานของสังคมและชุมชนเปล่ียนแปลง 
                        การพฒันาหลกัสูตรเป็นส่ิงท่ีนกัการศึกษา  ครูอาจารยจ์ะตอ้งด าเนินการอยูเ่สมอจน
เป็นกิจนิสัย จะกระท าทุกคร้ังเม่ือสังคมมีส่ิงหน่ึงส่ิงใดเปล่ียนแปลงไป  โดยเฉพาะส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง
ไปนั้นจะท าให้ผูเ้รียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ข้ึนมาใหม่ และพร้อมท่ีจะน าประสบการณ์และ
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนมานั้น ไปพฒันาตนและสังคมใหเ้จริญงอกงามยิง่ข้ึน (ชูศรี สุวรรณโชติ.  2544 : 89) 
  ล าดับข้ันตอนของการพฒันาหลกัสูตร  
                         ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรถือว่ามีความส าคัญอย่างหน่ึงในการพัฒนา
หลักสูตร  ส่วนใหญ่ผูพ้ฒันาหลักสูตรทั้งหลายไม่ได้ให้ความเอาใจใส่ในเร่ืองน้ีมากนัก  ผลท่ี
ปรากฏก็คือความยุง่ยากในการพฒันาหลกัสูตรให้สมบูรณ์  และความยุง่ยากน้ีก็ต่อเม่ือมาถึงการใช้
หลกัสูตรในภายหลงัดว้ย  ล าดบัขั้นตอนในการพฒันาหลกัสูตรมีดงัน้ี 
                         ขั้นท่ี 1  ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของสังคมและชุมชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
                         ขั้นท่ี 2  วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นอนัจะน ามาซ่ึงการปรับปรุงหลกัสูตร     
                         ขั้นท่ี 3  ส ารวจความตอ้งการและความจ าเป็นของสังคม ชุมชน  และผูเ้รียน 
                         ขั้นท่ี 4  ก าหนดวตัถุประสงค์ของการให้การศึกษาให้ตรงกบัความตอ้งการของ
สังคม 
                         ขั้นท่ี 5  เลือกเน้ือหาวชิาท่ีตอ้งการน ามาใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาท่ีตรงกบัวตัถุประสงค ์



 
255 

 

                         ขั้นท่ี 6  เลือกบุคลากรท่ีมีความช านาญในเน้ือหาวชิานั้นๆมาร่วมจดัท าหลกัสูตร 
                         ขั้นท่ี 7  จดัเรียงล าดบัเน้ือหาความรู้ท่ีไดม้าจากขั้นท่ี 6 
                         ขั้นท่ี 8  สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหต้รงกบัเน้ือหาวชิาเพื่อการจดัการเรียน 
การสอน 
                         ขั้นท่ี 9  ก าหนดการประเมินผลใหต้รงกบัวตัถุประสงคท่ี์ศึกษา 
               จากแนวคิดของเทอร์เนอร์ ( Turner, Nov-Dee Vol 90 No2 : 170-173 )สามารถแสดง
ขั้นตอนของการพฒันาหลกัสูตรดงัรูปแบบดงัน้ี 

           หลกัสูตรท่ีน ามาใช ้
                                                  6 
                                                                                                  สร้างเสริมประสบการณ์การเรียน 
                                                                                                                    5 
                                                                                ก าหนดเน้ือหาวชิา 
                                                                                           4 
                                             ศึกษาความตอ้งการสังคม 
                                                            3 
                     ศึกษาขอ้มูลทุกประเภท 
                                 2 
ก าหนดบุคลากร 
        1                                
  การพฒันาหลักสูตรเป็นส่ิงท่ีสามารถด าเนินการได้เสมอทุกระยะเวลา  การพฒันา
หลกัสูตรท่ีดีควรจะไดเ้ร่ิมตน้เม่ือหลกัสูตรนั้นไดใ้ชไ้ปแลว้ไม่ควรเกิน 1 ปี  เพราะหลกัสูตรท่ีดีจะ
เป็นหลกัสูตรท่ีก าหนดให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้เน้ือหาสาระและกระบวนการท่ีมองไปขา้งหน้า
อยา่งนอ้ย 5 ปี  และไม่ควรเกิน 10 ปีเป็นอนัขาด  ดงันั้นเม่ือใชห้ลกัสูตรเป็นเวลา 1 ปีแลว้  ผูพ้ฒันา
หลกัสูตรจะตอ้งเร่ิมการประเมินผลหลกัสูตรการใชห้ลกัสูตรทนัที  และจะตอ้งเร่ิมรวบรวมขอ้มูล
พื้นฐานในทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นเศรษฐกิจสังคม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะตอ้งน ามาเป็น
ขอ้มูลเพื่อการพฒันาหลกัสูตรต่อไป  การเร่ิมพฒันาหลกัสูตรจะตอ้งเร่ิมตั้งแต่ปีท่ี 3 ของการน า
หลกัสูตรนั้นมาใช้  และควรจะพฒันาแลว้เสร็จภายในปีท่ี5  ซ่ึงนัน่ก็หมายความว่าเป็นปีท่ีได้
ก าหนดเป้าหมายอายุของหลกัสูตรท่ีสามารถเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน
แลว้ (ชูศรี  สุวรรณโชติ.  2544 : 99- 100) 
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4. การน าหลกัสูตรไปใช้ควรค านึงถึงปัจจัยใดบ้าง อย่างไร  
 การน าหลกัสูตรไปใชเ้ป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการน าองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตร เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม การน าหลกัสูตรไปใชมี้ความส าคญัอยา่ง
ยิ่ง เพราะเป็นตวับ่งช้ีถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของหลกัสูตรถึงแมห้ลกัสูตรจะดีเพียงใดก็
ตามยงัไม่สามารถท่ีจะกล่าวได้ว่าประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ถ้าหากมีการน า
หลักสูตรไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ความล้มเหลวของหลักสูตรก็จะเกิดข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้
เพราะฉะนั้นการน าหลกัสูตรไปใช ้จึงมีความส าคญัท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งในการน าหลกัสูตรไปใช ้จะตอ้งท า
ความเขา้ใจกบัวธีิการขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถน าหลกัสูตรไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิผลสูงสุดตาม
ความมุ่งหมายทุกประการ 
 ความหมายของการน าหลกัสูตรไปใช้ คือ การน าหลกัสูตรไปปฏิบติั โดยกระบวนการท่ี
ส าคญัคือ “การแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอนโดยครู” ดงันั้นส่ิงท่ีส าคญัและควรค านึงถึงในการน า
หลกัสูตรไปใช้ให้ไดผ้ลตามเป้าหมาย คือ ครูผูส้อนควรมีส่วนร่วมในการร่างหลกัสูตร ผูบ้ริหาร 
ครูใหญ่ตอ้งเห็นความส าคญัและสนบัสนุนการด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จ 
 หลกัการส าคัญในการน าหลกัสูตรไปใช้ 
       วิชยั วงษ์ใหญ่ (2551: 140-141) กล่าวว่า ผูมี้บทบาทส าคญัในการน าหลกัสูตรไปใช้มี           
3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครูประจ าชั้น และชุมชน โดยเฉพาะครูใหญ่ท่ีถือว่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทมาก
ท่ีสุดท่ีตอ้งศึกษาและวางแผนเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. เตรียมวางแผนงาน 
  2. เตรียมจดัอบรม 
  3. การจดัครูเขา้สอน 
  4. การจดัตารางสอน 
  5. การจดัวสัดุประกอบหลกัสูตร 
  6. การประชาสัมพนัธ์ 
  7. การจดัสภาพแวดลอ้มและการเลือกกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
  8. การจดัโครงการประเมินผล 
 จากเอกสารการประชุมของประเทศต่างๆในเอเชีย (APEID: 1977:29) สรุปหลกัการ
ส าคญัในการน าหลกัสูตรไปใชไ้ว ้ดงัน้ี  
  1. วางแผนและเตรียมการน าหลกัสูตรไปใชโ้ดยให้คนหลายกลุ่มเขา้ร่วมแสวงหาการ
สนบัสนุนจากประชาชนและจดัเตรียมทรัพยากรมนุษยแ์ละวสัดุใหพ้ร้อม 
  2. จดัใหมี้หน่วยงานส่งเสริมการน าหลกัสูตรไปใชใ้หไ้ดอ้ยา่งรวดเร็วและสะดวก 
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  3. ก าหนดวิถีทางและกระบวนการน าหลกัสูตรไปใช้อย่างเป็นขั้นตอน รวมเหตุ
ผลต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการจูงใจครูและติดตามผลการปฏิบติังาน 
 การน าหลกัสูตรไปใชเ้ป็นงานหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย  ตั้งแต่ผูบ้ริหาร
ระดบักระทรวง  กรม  กอง  ผูบ้ริหารระดับโรงเรียน  ครูผูส้อน  ศึกษานิเทศก์ และบุคคลอ่ืนๆ
ขอบเขตและงานของการน าหลักสูตรไปใช้เป็นงานท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง เพราะฉะนั้นการน า
หลกัสูตรไปใชจึ้งเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าอยา่งรอบคอบและระมดัระวงั    
  
 หลกัการส าคญัในการน าหลกัสูตรไปใชไ้ดด้งัน้ี     
  1. มีการวางแผนและเตรียมการในการน าหลกัสูตรไปใช้ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งควรจะ
ศึกษาวิเคราะห์ ท าความเข้าใจหลักสูตรท่ีจะน าไปใช้ให้มีความเข้าใจตรงกันเพื่อให้การปฏิบติั
เป็นไปในท านองเดียวกนัและสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั     
  2. มีคณะบุคคลทั้งส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ีประสานงานกนัเป็น
อยา่งดี ในแต่ละขั้นตอนในการน าหลกัสูตรไปใช ้     
  3. ด าเนินการอย่างเป็นระบบเป็นไปตามขั้นตอนท่ีวางแผนและเตรียมการไวก้ารน า
หลกัสูตรไปใชจ้ะตอ้งค านึงถึงปัจจยัส าคญั ท่ีจะช่วยใหก้ารน าหลกัสูตรไปใชป้ระสบความส าเร็จได ้
ปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เอกสารหลกัสูตรต่างๆ ตลอดจนสถานท่ีต่างๆ ท่ีจะเป็น
แหล่งให้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการจดัเตรียมไวเ้ป็นอยา่งดี และพร้อมท่ี
จะใหก้ารสนบัสนุนไดเ้ม่ือไดรั้บการร้องขอ 
  4. ครูเป็นบุคลากรท่ีส าคญัในการน าหลกัสูตรไปใช ้ดงันั้นครูจะตอ้งไดรั้บการพฒันา
อยา่งเตม็ท่ีและจริงจงั ตั้งแต่การอบรมความรู้ ความเขา้ใจทกัษะและเจตคติเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร
อยา่งเขม้ขน้ 
  5. การน าหลกัสูตรไปใช้ควรจดัตั้งให้มีหน่วยงานท่ีมีผูช้  านาญการพิเศษ เพื่อให้การ
สนับสนุนและพัฒนาครูโดยการท าหน้าท่ีนิเทศ ติดตามผลการน าหลักสูตรไปใช้ และควร
ปฏิบติังานร่วมกบัครูอยา่งใกลชิ้ด 
  6.  หน่วยงานและบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใช ้ไม่วา่จะ
เป็นส่วนกลางหรือส่วนทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติังานในบทบาทหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีและเต็มความ 
สามารถ 
  7. การน าหลกัสูตรไปใชส้ าหรับผูท่ี้มีบทบาทเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน จะตอ้งมี
ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลต่างๆ มาประเมินวิเคราะห์ เพื่อพฒันาทั้งในแง่
การปรับปรุงเปล่ียนแปลง และการวางแนวทางในการน าหลกัสูตรไปใช ้ใหมี้ประสิทธิภาพ ดียิง่ข้ึน 
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 กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการน าหลกัสูตรไปใช้ 
  1. การแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน คือ การตีความหมายและก าหนดรายละเอียดของ
หลกัสูตรโดยจะด าเนินการในรูปของเอกสารประกอบหลกัสูตร และวสัดุอุปกรณ์การสอน เช่น
โครงการสอน ประมวลการสอน คู่มือครูเป็นตน้ 
  2.การจัดปัจจัยและสภาพต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย 
ผูบ้ริหารโรงเรียนควรส ารวจปัจจยัและสภาพต่างๆของโรงเรียนว่า เหมาะสมกับสภาพการน า
หลกัสูตรมาปฏิบติัหรือไม่ 
  3. การสอนซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของครูประจ าการถือวา่เป็นหวัใจส าคญัของการน าหลกัสูตร
ไปใช้ ครูต้องสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม โดย
ผูบ้ริหารคอยใหค้วามสะดวกใหค้  าแนะน าและใหก้ าลงัใจ 
 
5. การประเมินผลหลกัสูตรมีแนวคิด วิธีการ อย่างไร เพื่อที่จะทราบว่าหลักสูตรนี้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ตามทีก่ าหนดไว้หรือไม่ 
 ในการท ากิจกรรมใดๆ ก็ตาม ถา้มีการประเมินผลการท ากิจกรรมดว้ยแลว้ จะท าให้ทราบ
วา่ขอ้บกพร่องหรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมาจากสาเหตุและปัจจยัใด ซ่ึงจะท าให้สามารถหาทาง
แก้ไขขอ้บกพร่องนั้นไดท้นัท่วงที ในการพฒันาหลกัสูตร ก็เช่นเดียวกนั หากมีการประเมินเป็น
ระยะๆ ก็จะลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้เช่น เม่ือร่างหลกัสูตรเสร็จแลว้ ก็ตอ้งมีการประเมินเอกสาร คือ 
ตรวจสอบคุณภาพของหลกัสูตรว่าเป็นอย่างไร มีข้อดีและขอ้เสียท่ีควรแก้ไขอย่างไรบ้างจะได้
ปรับปรุง น าหลกัสูตรไปใช ้เม่ือไดห้ลกัสูตรมาแลว้ ยงัตอ้งน าหลกัสูตรไปทดลองใช ้ซ่ึงทุกขั้นตอน
ของการน าหลกัสูตรไปใชเ้พื่อดูวา่สามารถใชไ้ดดี้กบัสถานการณ์จริงเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรค
อะไรต่อการใช้หลกัสูตร หรือปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน และเป็นท่ียอมรับได ้ถึงแมว้่าจะไดมี้การน า
หลกัสูตรไปใชอ้ยา่งแพร่หลายทั้งประเทศ นกัการพฒันาหลกัสูตรตอ้งมีการตรวจสอบและประเมิน
ตลอดเวลา เช่นวา่ การปฏิบติัจริงนั้นไดผ้ลใกลเ้คียงกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่  
 ดงันั้นการประเมินหลักสูตร จึงเปรียบเสมือนกับกระจกเงาท่ีสะท้อนให้เห็นภาพทุก
ขั้นตอนของการพฒันาหลักสูตรอย่างแจ่มชัดว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความ
ลม้เหลว หรือมีขอ้บกพร่อง ปัญหาและอุปสรรคอะไร เพื่อหาทางแกไ้ขไดท้นัท่วงที อยา่งไรก็ตาม
การประเมินหลกัสูตรเป็นงานส าคญัท่ีตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองของหลกัสูตรและการประเมินผล 
และด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
 การประเมินหลกัสูตร หมายถึง กระบวนการการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการประมวลผล
ขอ้มูลเพื่อน ามาตดัสินใจเก่ียวกบัคุณภาพทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสูตร รวมถึงส่ิง
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ท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช้หลักสูตรนั้ นในอนาคต แนวคิดการประเมินหลักสูตรประกอบด้วย
คุณลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 
    1. การประเมินเป็นการประเมินค่าของเร่ืองท่ีตดัสินใจ 
    2. การตดัสินใจมีเกณฑท่ี์ชดัเจน 
    3. เกณฑก์ารตดัสินใจมีประเด็นท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกบัเน้ือหา 
    4. เกณฑแ์สดงใหเ้ห็นดว้ยบุคคลและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของแบบจ าลองเพื่อน าไปสู่
การตดัสินใจ 
 แนวคิดการประเมินหลกัสูตร 
  การประเมินตามจุดประสงค์ (Goal-based) เป็นการตดัสินใจตามจุดประสงค์ของ
การศึกษา หรือโปรแกรมการฝึกอบรม 
  การประเมินท่ีไม่ยึดจุดประสงค ์(Goal-free) การตดัสินใจท่ีมีความเป็นอิสระจากผลท่ี
เกิดจากโอกาสทางการศึกษาหรือโปรแกรม 
  การประเมินตามหน้าท่ี (Responsive) (contingency- unforeseen event) เป็นการ
เปรียบเทียบความมุ่งมัน่ในการสอนและผลท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีสังเกตได ้
  การประเมินท่ีมุ่งการตดัสินใจ (The decision-making) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาหรือโปรแกรมการฝึกอบรม โดยมีจุดมุ่งหมาย (Purpose) 
เพื่อการตดัสินใจยติุหรืด าเนินการต่อไป 
  การประเมินเพื่อการรับรอง(The accreditation) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัการรับรอง
เก่ียวกบักระบวนการของการพฒันาวิชาชีพในการจดัการศึกษาหรือโปรแกรมการฝึกอบรมการ
ประเมินหลกัสูตร ก่อน ระหวา่ง และหลงัการน าหลกัสูตรไปใช ้
 วธีิการประเมินหลกัสูตรมี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่         
  1.การประเมินหลกัสูตรก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้
    2.การประเมินหลกัสูตรระหวา่งด าเนินการใชห้ลกัสูตร 
    3.การประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรไปใช ้
  1.การประเมินหลกัสูตรก่อนน าหลกัสูตรไปใช้      
   เม่ือนักพฒันาหลักสูตรพฒันาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบ
ทบทวนว่าหลกัสูตรมีคุณค่าหรือสามารถตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมาย
หรือไม่ หรือกล่าวได้อีกอย่างหน่ึงว่า หลกัการและเหตุผลหรือความเป็นมาและความส าคญัของ
หลกัสูตรเป็นไปเพื่อตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมาย มีเหตุผลเพียงพอท่ี
จะตอ้งจดัท าหลกัสูตร ดงันั้นสรุปไดว้่าหลกัสูตรมีคุณค่าเม่ือหลกัสูตรนั้นตอบสนองความตอ้งการ
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จ าเป็นของผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมาย จากนั้นพิจารณาประเด็นสืบเน่ืองคือ มีความพร้อมในการน า
หลักสูตรไปใช้หรือไม่ ด้วยการประเมินเอกสารหลักสูตร ส่ือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องใช้
ประกอบการเรียนการสอน วชิยั วงษ์ใหญ่ (2544: 122-125) สรุปขั้นตอนการประเมินหลกัสูตรก่อน
น าไปใช ้4 ขั้นตอน คือ 
    1. ก าหนดจุดมุ่งหมายการประเมินหลกัสูตร 
    2. วางแผนด าเนินการประเมิน 
    3. ทดลองใชห้ลกัสูตรฉบบัร่าง 
    4.การประเมินผลจากการทดลองใช้ และน าผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
หลกัสูตรก่อนน าไปใชจ้ริง 
  2. การประเมินหลกัสูตรระหว่างด าเนินการใช้หลกัสูตร    
      เม่ือนกัพฒันาหลกัสูตรทดลองน าร่อง (pilot study) แลว้ นัน่คือ หลกัสูตรมีเอกสาร 
ส่ือ และอุปกรณ์การเรียน การสอน พร้อมใช้หลกัสูตรแลว้จึงน าหลกัสูตรไปใช้ การประเมินการ
น าไปใช้ ให้ความส าคญักบั ระบบบริหารจดัการหลกัสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดย
ศึกษาขอ้มูลจากการวางแผนการประเมินก่อนการใชห้ลกัสูตร เพื่อจดัระบบ บริหารจดัการหลกัสูตร 
รวมถึงการนิเทศก ากบัติดตาม (งานบริหารบุคคล- ฝึกอบรมก่อน/ ระหวา่งประจ าการ งานบริหาร
งบประมาณ- ส่ิงอ านวยความสะดวกในการใชห้ลกัสูตร) และการประเมินผลสัมฤทธ์ิของหลกัสูตร 
(การออกแบบการเรียนการสอน การเขียนแผนจดัการเรียนการสอน/จดัการเรียนรู้ กลวิธีการสอน/
กลยทุธ์ในการจดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้) มีเคร่ืองมือวดัผลความกา้วหนา้
ของผูเ้รียน (ก่อนเรียน-ระหว่างเรียน-หลงัเรียน) และเคร่ืองมือสังเกตการณ์สอนเพื่อการนิเทศการ
สอน วชิยั วงษใ์หญ่ (2554: 125-128) เสนอแนวคิดการประเมินไว ้3 ประเด็น คือ 
   1. การประเมินระบบบริหารและการจดัการหลกัสูตร 
   2. การประเมินการจดักระบวนการเรียนการสอน 
   3. การประเมินระบบบริหารและวธีิการนิเทศก ากบัดูแล 
  3. การประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรไปใช้     
      เป็นการประเมินระบบหลกัสูตรในลกัษณะท่ีมีความสมบูรณ์และสลบัซบัซ้อนมาก 
คือ การประเมินระบบหลกัสูตร จะประเมินทุกๆองค์ประกอบของหลกัสูตรอย่างละเอียด มีความ
เก่ียวข้องกับองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับหลักสูตรด้วย เช่น ทรัพยากรท่ีต้องใช้
ความสัมพนัธ์ของระบบหลกัสูตร กบัระบบบริหารโรงเรียน ระบบการจดัการเรียนการสอน และ
ระบบการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการประเมินวา่หลกัสูตรดีจริง 
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สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง มีขอ้ผิดพลาดท่ีใด จะตอ้งแกไ้ขอยา่งไร ถือเป็นการประเมินท่ีสมบูรณ์และ
ครอบคลุมมากท่ีสุด 
   แนวคิดและวธีิการประเมินหลกัสูตรก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้ระหวา่งด าเนินการใช้
หลกัสูตรและหลงัน าหลกัสูตรไปใช ้สรุปไดด้งัตาราง ดงัน้ี 

ข้ันตอนการประเมินหลกัสูตร จุดมุ่งหมายการประเมิน 
การประเมินหลกัสูตรก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้ การประเมินเอกสารและคุณค่าของหลกัสูตร 
การประเมินหลกัสูตรระหวา่งด าเนินการใช้
หลกัสูตร 

การประเมินการน าไปใชแ้ละผลสัมฤทธ์ิของ
หลกัสูตร 

การประเมินหลกัสูตรหลงัน าหลกัสูตรไปใช ้ การประเมินระบบหลกัสูตร 
 
6. จงประเมินตนเองในประเด็นเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหน่วยงานด้านวชิาชีพครู-คุรุสภา 
 จากประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ือง สาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบ
วิชาชีพครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูบ้ริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ท่ีไดก้ าหนดสาระความรู้และสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในด้านการพฒันาหลักสูตร ดังต่อไปน้ี การพฒันาหลักสูตร 
ประกอบดว้ย  
  (ก) สาระความรู้  
  1. ปรัชญา แนวคิดทฤษฎีการศึกษา   
  2. ประวติัความเป็นมาและระบบการจดัการศึกษาไทย  
  3. วสิัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย  
  4. ทฤษฎีหลกัสูตร  
  5. การพฒันาหลกัสูตร  
  6. มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นของหลกัสูตร  
  7. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
  8. ปัญหาและแนวโนม้ในการพฒันาหลกัสูตร  
  (ข) สมรรถนะ  
  1. สามารถวเิคราะห์หลกัสูตร  
  2. สามารถปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย  
  3. สามารถประเมินหลกัสูตรไดท้ั้งก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร  
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  4. สามารถจดัท าหลกัสูตร 
 ก่อนเรียนรายวชิา  การพฒันาหลกัสูตร ตนเองไม่มีความรู้เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรเลย 
เคยไดย้นิค าวา่ “หลกัสูตร” ก็มีความเขา้ใจวา่หลกัสูตรก็คือแบบแผน หลกัการปฏิบติัท่ีเราก าลงัเรียน
กนัอยู ่เราตอ้งเรียนตามท่ีหลกัสูตรก าหนด แต่เม่ือไดเ้รียนแลว้ ก็รู้วา่ หลกัสูตรเป็นส่ิงส าคญัของการ
จดัการศึกษา เพราะเป็นส่ิงท่ีก าหนดแนวทางการปฏิบติัในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้หลกัสูตรท่ีดีตอ้งมีการพฒันาอยู่เสมอ เพื่อให้มีเน้ือหาสาระทนักบัสภาพ
การเปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง มีนกัวิชาการหลายท่านทั้งไทยและ
ต่างประเทศไดใ้ห้ความหมายของหลกัสูตรไวต่้างๆ กนั แต่โดยสรุปแลว้ หลกัสูตรก็คือ โครงสร้าง
ของเน้ือหาวชิา หรือประสบการณ์ต่างๆ หรือศาสตร์ต่างๆ ท่ีก าหนดให้ผูเ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบติั รวมทั้งการมีส่วนร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์  
 การพัฒนาหลักสูตรและการสร้างหลักสูตรนั้นไม่ได้ท ากันง่ายๆ แต่ต้องมีรูปแบบ 
กระบวนการ ท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อให้ไดห้ลกัสูตรท่ีมีคุณภาพ เร่ิมตั้งแต่การวางแผนหลกัสูตร การ
ออกแบบหลกัสูตร การจดัหลกัสูตร และการประเมินหลกัสูตร 
 ในการพฒันาหลกัสูตรยงัตอ้งอาศยัพื้นฐานการพฒันาด้านปรัชญา สังคม และจิตวิทยา 
รวมถึงความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 
  ในการเรียนนั้นกลุ่มของขา้พเจา้คือ กลุ่มภาษากับการส่ือสาร ได้ด าเนินการจดัท า
หลกัสูตร โดยเร่ิมจากการวางแผนหลกัสูตร ไดส้ร้างวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนการจดัการเรียนรู้
ข้ึน โดยจะมีการทดลองใชห้ลกัสูตรน้ีท่ีโรงเรียนปิยะมหาราชาลยั จงัหวดันครพนม กบันกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2557 ซ่ึงในการจดัท าหลกัสูตรน้ี ขา้พเจา้และเพื่อนๆ ได้
ช่วยกนัระดมความคิด วางแผน ออกแบบร่วมกนั เพื่อท่ีจะใหไ้ดห้ลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
และเป็นประโยชน์ในการพฒันาผูเ้รียนไดจ้ริง 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
แบบทดสอบความรู้  

วชิาการพฒันาหลกัสูตร  ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 
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แบบทดสอบความรู้  

วชิาการพฒันาหลกัสูตร  ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

ค าช้ีแจง 

 1.แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าวทิยานิพนธ์ เร่ืองการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 2.แบบทดสอบฉบบัน้ีสร้างข้ึนเพื่อตอ้งการวดัความรู้ของนกัศึกษาวิชาชีพครู ดา้นการพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 3.แบบทดสอบฉบบัน้ีเป็นขอ้ค าถามแบบปรนยั ประกอบดว้ย 4 ตวัเลือก คือ ก ข ค และ ง 
จ านวน   30 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวมคะแนนทั้งส้ิน 30 คะแนน 
   
 ขอใหท้่านไดศึ้กษาแบบประเมินและเลือกค าตอบท่ีพิจารณาเห็นวา่ถูกท่ีสุด เพื่อประโยชน์ใน
การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจยัเป็นฐาน วิชาการพฒันาหลกัสูตร ส าหรับนกัศึกษา
วชิาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

พิจิตรา  ทีสุกะ 
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โครงสร้างแบบทดสอบความรู้ 
วชิาการพฒันาหลกัสูตร  ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

ขั้นตอนรูปแบบการเรียนการสอน NPU Model 

1. การวางแผนหลกัสูตร (Curriculum Planning) 

2. การออกแบบหลกัสูตร (Curriculum Design) 

3. การจัดระบบหลกัสูตร (Curriculum Organization) 

4. การประเมินหลกัสูตร (Curriculum Evaluation) 
 

ข้อสอบจ าแนกตามสาระความรู้ มาตรฐานที ่2 การพฒันาหลกัสูตร 
 

สาระความรู้ ตามมาตรฐานที่ 2 
วชิาการพฒันาหลกัสูตร 

ความรู้
ความจ า 

ความ
เข้าใจ 

การ
น าไปใช้ 

การ
วเิคราะห์ 

การ 
สังเคราะห์ 

การ
ประเมนิ

ค่า 
รวม 

ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา 1 2 - - - - 3 
ประวติัความเป็นมาและระบบ            
การจดัการศึกษาไทย 

1 - - - - - 1 

วสิัยทศัน์และแผนพฒันาการศึกษาไทย 2 - - - - - 2 
ทฤษฎีหลกัสูตร 3 2 - 1 - - 6 

การพฒันาหลกัสูตร 3 2 3 1 - - 9 

มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้น            
ของหลกัสูตร 

1 1 - 1 - - 3 

การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 1 1 2 - - - 4 
ปัญหาและแนวโนม้ในการพฒันา
หลกัสูตร 

1 1 - - - - 2 

รวมจ านวนขอ้สอบปรนยัแบบเลือกตอบ 13 9 5 3 - - 30 
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1.  หลกัสูตรท่ีพฒันามาจากหลกัสูตรกวา้ง โดยน าเอาเน้ือหาของวชิาต่างๆ มาหลอมรวมผสมผสานกนั     
คือ หลกัสูตรใด 
 ก.  หลกัสูตรสัมพนัธ์วชิา      ข.  หลกัสูตรบูรณาการ 
 ค.  หลกัสูตรประสบการณ์      ง.  หลกัสูตรรายวชิา 
2.  การศึกษาท่ีก าหนดจุดหมาย วิธีการศึกษาหลกัสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวดัประเมินผล ซ่ึง
เป็นเง่ือนไขของการศึกษาส าเร็จท่ีแน่นอน เป็นการจดัการศึกษาตามขอ้ใด 
 ก.  การศึกษาในระบบ        ข.  การศึกษานอกระบบ 
 ค.  การศึกษาตามอธัยาศยั       ง.   การศึกษาตลอดชีวิต 
3.  ขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง คือ พ.ศ. ในขอ้ใด 
 ก.  พ.ศ. 2552 – 2554        ข.  พ.ศ. 2552 – 2561 
 ค.  พ.ศ. 2552 – 2565        ง.  พ.ศ. 2552 – 2566 
4. ขอ้ใดไม่ใช่กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ก.  พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่      
 ข.  พฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ 
 ค.  พฒันาคุณภาพการศึกษา       
 ง.  พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
5. หลกัสูตรท่ีไม่แพร่หลายไม่เป็นท่ีรู้จกัในนกัศึกษา ไม่ไดป้รากฏให้เห็นในแผนการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ี
โรงเรียนไม่ไดส้อน คือหลกัสูตรใด 
 ก.  หลกัสูตรสูญ                ข.  หลกัสูตรเกลียวสวา่น    
 ค.  หลกัสูตรแกน               ง.  หลกัสูตรแฝง 

6.  การพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดปรัชญาใดมุ่งเนน้ “ผูเ้รียนเป็นส าคญั (student center learning: 
SCL) 
 ก.  ปรัชญาสารัตถนิยม   (Essentialism) 
 ข.  ปรัชญาพิพฒันาการ  (Progressivism) 
 ค.  ปรัชญาอตัถิภาวนิยม หรือ อตันิยม (Existentialism) 
 ง.  ปรัชญาปฏิรูปนิยม    (Reconstructionism) 
7.  ระบบการศึกษาของประเทศไทยถือวา่มีระบบแบบแผนในสมยัใด 
 ก.  พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช      ข.  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
 ค.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ง.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั 
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8.  หลกัสูตร (curriculum) มีรากศพัทม์าจากภาษาลาตินวา่ “currere”  มีความหมายส าคญัตรงกบัเร่ือง
ใด 
 ก.  ต าราท่ีใชใ้นการเรียนการสอน    ข.  เน้ือหาท่ีน าจดัการเรียนการสอน 
 ค.  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัผลการเรียนการสอน  ง.  แนวทางในการเรียนการสอน  
9.  ค าวา่ “หลกัสูตร และ การสอน”  กล่าวถึงเร่ืองใด 
 ก.  ช่ือวชิา และ ช่ือผูส้อน       ข.  สอนอะไร และสอนอยา่งไร  
 ค.  รูปแบบหลกัสูตร และ รูปแบบการสอน  ง.  ผูจ้ดัท าหลกัสูตร และ อาจารยผ์ูส้อน 
10.  การประเมินหลกัสูตรมีวตัถุประสงคส์ าคญัในการน าไปใชเ้ร่ืองใด 
 ก.  พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 
 ข.  พฒันาวสิัยทศัน์ พนัธกิจของหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ค.  พฒันาการเรียนการสอน   
 ง.  พฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยกีารเรียนการสอน 
11.  กระบวนการพฒันาหลกัสูตรจะตอ้งตอบค าถามหลกัขอ้ใด 
 ก.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาสาระ การเรียนการสอน และการประเมินการเรียนรู้ 
 ข.  วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และการวดัผลและประเมินผล 
 ค.  ร่างหลกัสูตร น าหลกัสูตรไปใช ้การประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 
 ง.  การออกแบบหลกัสูตร การวางแผนหลกัสูตร การบริหารหลกัสูตร และการประเมิน 
  หลกัสูตร 
12. “ประเมินหลักสูตรในลักษณะท่ีมีความสมบูรณ์และสลับซับซ้อน มีความเก่ียวข้องกับ
องคป์ระกอบอ่ืน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรดว้ย” หมายถึงการประเมินเร่ืองใด 
 ก.  การประเมินเอกสารหลกัสูตร     ข.  การประเมินการใชห้ลกัสูตร   
 ค.  การประเมินสัมฤทธ์ิผลของหลกัสูตร    ง.  การประเมินระบบหลกัสูตร   
13.  ขอ้ใดกล่าวถึงการน าหลกัสูตรไปใชไ้ดถู้กตอ้ง 
 ก.  การน าหลกัสูตรแกนกลาง จดัท าเป็นหลกัสูตรสถานศึกษา 
 ข.  การบริหารหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตร  
 ค.  การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรและการประเมินการเรียนรู้ตามหลกัสูตร 
 ง.  การออกแบบหลกัสูตร การวางแผนหลกัสูตร การบริหารหลกัสูตร และการประเมิน 
  หลกัสูตร 
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14.  หลกัสูตรใดเป็นหลกัสูตรบงัคบัให้ทุกคนตอ้งเรียน อาจเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรแม่บท หรือ
เป็นตวัหลกัสูตรแม่บทก็ได ้จุดเนน้ของหลกัสูตรจะอยูท่ี่วิชาหรือสังคมก็ได ้แต่ส่วนใหญ่จะเนน้สังคม
โดยยดึหนา้ท่ีของบุคคลในสังคม 
 ก.  หลกัสูตรรายวชิา หรือหลกัสูตรเน้ือหาวชิา (the subject curriculum)  
 ข.  หลกัสูตรกวา้งหรือหลกัสูตรหมวดวชิา (the broad-field curriculum)  
 ค.  หลกัสูตรบูรณาการ (the integrated curriculum)  
 ง.  หลกัสูตรสัมพนัธ์วชิา หรือหลกัสูตรแบบสหสัมพนัธ์ (correlated curriculum) 
15.  ขอ้มูลพื้นฐานดา้นสังคมเร่ืองใดท่ี ไม่ใช่ เหตุผลหรือความจ าเป็นในการน ามาเป็นพื้นฐานในการ
พฒันาหลกัสูตร 
 ก.  โครงสร้างทางสังคม เพื่อผลิตสมาชิกของสังคมใหมี้โครงสร้างแบบเดิม เหมาะสมกบั 
  สังคมในยคุนั้นๆ 
 ข.  ค่านิยมในสังคม เพื่อน าไปสอดแทรกในหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนเพื่อ 
  ปลูกฝังและสร้างค่านิยมท่ีดีในสังคมไทย 
 ค.  ธรรมชาติของคนในสังคม   เพื่อจะจดัการศึกษาในอนัท่ีจะสร้างบุคลิกลกัษณะของคน 
  ในสังคมตามท่ีตอ้งการ 
 ง.  ศาสนาและวฒันธรรมในสังคม  เพื่อน าหลกัธรรมทางศาสนาต่างๆมาบรรจุในหลกัสูตร 
  แลว้สอนวา่ทุกศาสนามีเป้าหมายสูงสุดร่วมกนั คือ สอนใหเ้ป็นคนดี 
16.  “หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  จะระบุเป้าหมายส าคญัของการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน  ส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้และปฏิบติัได ้ มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค”์ โดย
ก าหนดไวใ้นเร่ืองใด 
 ก.  มาตรฐานการเรียนรู้        ข.  ตวัช้ีวดั 
 ค.  สมรรถนะของนกัเรียนเม่ือจบหลกัสูตร  ง.  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
17.  “ส ารวจความตอ้งการและความจ าเป็น” ตามแนวคิดของทาบา น าไปใชป้ระโยชน์ในเร่ืองใด 
 ก.  ทรัพยากรของหลกัสูตร      ข.  การบริหารหลกัสูตร 
 ค.  หลกัและเหตุผลท่ีตอ้งจดัหลกัสูตร  ง.  การก าหนดผลผลิตของหลกัสูตร 
18.  การตรวจสอบคุณภาพหลกัสูตร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของหลกัสูตรหมายถึงการปฏิบติั
อยา่งไร 
 ก.  สอบถามผูเ้ช่ียวชาญและวิเคราะห์หาค่า IOC 
 ข.  การทดสอบก่อนและหลงัเรียน และวเิคราะห์หาค่าดชันีประสิทธิผล 
 ค.  สอบถามผูเ้ช่ียวชาญโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 
 ง.  ทดลองใชห้ลกัสูตรน าร่อง 
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19.  คุณลกัษณะของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ขอ้ใดท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เพื่ออยูร่่วมกนัเม่ือประเทศไทยเปิดประตูสู่อาเซียน 
 ก.  รักความเป็นไทย        ข.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 ค.  มีจิตสาธารณะ         ง.  ใฝ่เรียนรู้ 
20.  ความสามารถของผูเ้รียนในขอ้ใดตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ในศตวรรษท่ี 21 
 ก.  ความสามารถในการส่ือสาร    ข.  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 ค.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ  ง.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
21.  ขอ้ใดเป็น ไม่ใช่ ประเด็นส าคญัของ “ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง (Constructivism)” 
 ก.  เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมีพื้นฐานทางจิตวทิยา ปรัชญา มานุษยวทิยา ส่ิงแวดลอ้ม 
  และวฒันธรรมมีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 ข.  การออกแบบการสอนควรจะ พิจารณาเก่ียวกบั การสร้างความคิดหรือปัญญาให้เป็น 
  เคร่ืองมือ ส าหรับน าเอาส่ิงแวดลอ้มของการเรียนท่ีมีประโยชน์มา ช่วยใหเ้กิดการสร้าง 
  ความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 ค.  ไม่เนน้การให้เน้ือหาท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนแต่เนน้ท่ีตวัผูเ้รียน และประสบการณ์ของผูเ้รียน 
  การสอนจะมีการยดืหยุน่โดยยดึหลกัวา่ไม่มีวธีิการสอนใดท่ีดีท่ีสุด 
 ง.  ผูเ้รียนจะตอ้งเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และควบคุมการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ผูเ้รียนรับเอา 
  ขอ้มูลและเก็บขอ้มูลความรู้มาเป็นของตนทนัที แลว้แปลความหมาย ของขอ้มูลความรู้ 
  เหล่านั้น โดยประสบการณ์ของตน และเสริมขยาย  
22.  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มีหลกัการใดท่ีสะทอ้นแนวโนม้ของ
หลกัสูตรในอนาคต 
 ก.  เป็นการศึกษาท่ีเนน้ความเป็นเอกภาพของชาติ บนพื้นฐานความเป็นไทยควบคู่กบัความ 
  เป็นสากล 
 ข.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอ 
  ภาคและมีคุณภาพ 
 ค.  เป็นหลกัสูตรท่ีสนองการกระจายอ านาจ ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให ้
  สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 ง.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการ 
  เรียนรู้   
23.  ขอ้ใด ไม่ใช่ เกณฑก์ารพิจารณาเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลหลกัสูตร 
 ก.  ความเป็นปรนยั           ข.  ความเป็นอตันยั     ค.  ความเช่ือมัน่     ง.  ความเท่ียงตรง 
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24.  การพฒันาหลกัสูตรมาตรฐานสากล ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองใด 
 ก.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 ข.  เน้ือหาสาระ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ค.  การจดัประสบการณ์ หลกัสูตรนานาชาติ 
 ง.  การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
25.  ขอ้ใด คือคุณสมบติัท่ีส าคญัของหลกัสูตร 
 ก.  มีความเป็นพลวตัปรับเปล่ียนทางสังคม 
 ข.  มีความเป็นเอกภาพ มีความเหมาะสมทุกสถานการณ์ 
 ค.  เป็นขอ้สรุปของนกัวชิาการทุกสาขาแลว้ 
 ง.  สังคมจะเปล่ียนแปลง หลกัสูตรสามารถคงอยูไ่ด ้
26.  ขอ้ใดคือ ประโยชน์ ท่ีเกิดจากการพฒันาหลกัสูตร ส าหรับครูผูส้อน 
 ก.  พฒันาการศึกษาใหส้อดคลอ้งความเจริญของสังคมและของโลก 
 ข.  สามารถจดัการเรียนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 
 ค.  ระบบการศึกษากา้วหนา้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง 
 ง.  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 
27.  การด าเนินงานในการพฒันาหลกัสูตร เร่ิมตน้จากขอ้ใด 
 ก.  การเลือกและการจดัเน้ือหาวชิา     ข.  ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
 ค.  การน าเสนอสูตรไปใช ้       ง.  การประเมินผลหลกัสูตร 
28.  การพฒันาหลกัสูตร ใหมี้คุณภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ คือขอ้ใด 
 ก.  ผูส้อนพฒันาคุณวฒิุของตนใหท้ดัเทียมท่ีอ่ืน 
 ข.  ผูเ้รียนและชุมชนสนใจแสวงหาสถานศึกษาท่ีดี 
 ค.  ผูบ้ริหารสนใจพฒันาศกัยภาพดา้นวชิาการและวชิาชีพ 
 ง.  การประชุมปรึกษาร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
29.  เกณฑใ์นการพิจารณา เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีไทเลอร์ไม่ไดก้  าหนดไว ้คือ ขอ้ใด 
 ก.  ครูพึงพอใจในการจดัประสบการณ์ 
 ข.  ผูเ้รียนพึงพอใจในการจดัประสบการณ์ 
 ค.  ผูเ้รียนมีโอกาสฝึกและเรียนรู้ 
 ง.  ประสบการณ์ทุกดา้นเนน้ ตอบสนองจุดประสงค ์
30.  การวดัและวเิคราะห์สถานการณ์ ท่ีท  าใหเ้กิดพฤติกรรมเหล่านั้นตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  การก าหนดจุดมุ่งหมาย       ข.  การเลือกกิจกรรม 
 ค.  การจดัประสบการณ์        ง.  การประเมินผล 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ซ 
แบบประเมินความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาวชิาชีพครู  
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แบบประเมินความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

ค าช้ีแจง  การใหค้ะแนนการปฏิบติังานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดว้ยการพิจารณาขอ้ความ
จากกิจกรรมการปฏิบติัจากตารางเกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร และเลือก
ค่าระดบัหรือหรือ 

ช่ือ นกัศึกษา................................................................รหสั......................................... 
การเรียนการสอน 

  
ความสามารถ 
การพฒันาหลกัสูตร 

1. การท าความ
กระจ่างชัดใน
ความรู้ 

2. การเลอืกรับและท าความ
เข้าใจสารสนเทศใหม่ 

3 การตรวจสอบทบทวนและ
ใช้ความรู้ใหม่ 

1. การวางแผนหลกัสูตร
(Curriculum Planning) 

ภาระงาน 1 
(Task – 1) 
ไดค้่าระดบั 

การน าเสนอและประเมินตนเอง 
1 (Presentation-Test – Unit 1) 
ไดค้่าระดบั 

วสิยัทศัน์ของหลกัสูตร 
(Curriculum Vision) 
สามารถวเิคราะห์หลกัสูตร 
ไดค้่าระดบั 

2. การออกแบบหลกัสูตร
(Curriculum Design ) 

ภาระงาน 2 
(Task – 2) 
ไดค้่าระดบั 

การน าเสนอและประเมินตนเอง 
2 (Presentation-Test – Unit 2) 
ไดค้่าระดบั 

พนัธกิจของหลกัสูตร 
(Curriculum Mission - Aim) 
สามารถจดัท าหลกัสูตร 
ไดค้่าระดบั 

3. การจดัหลกัสูตร     
(Curriculum Organization) 

ภาระงาน 3 
(Task – 3) 
ไดค้่าระดบั 

การน าเสนอและประเมินตนเอง 
3 (Presentation-Test – Unit 3) 
ไดค้่าระดบั 

แผนการจดั-โครงสร้างหลกัสูตร 
(Lesson Organize –Unit Plan ) 
สามารถปรับปรุงและพฒันา
หลกัสูตรไดอ้ยา่งหลากหลาย 
ไดค้่าระดบั 

4.การประเมินหลกัสูตร
(Curriculum Evaluation) 

ภาระงาน 4 
(Task – 4) 
ไดค้่าระดบั 

การน าเสนอและประเมินตนเอง 
4 (Presentation-Test – Unit 4) 
ไดค้่าระดบั 

แผนการประเมิน 
(Evaluation  Plan) 
สามารถประเมินหลกัสูตรไดท้ั้ง
ก่อนและหลงัการใชห้ลกัสูตร 
ไดค้่าระดบั 

 
สรุป ค่าระดบั ความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร ไดค้่าระดบั......./.........../.......... 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร ก าหนดค่าระดบั 3 ระดบั 
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นกัศึกษาจะไดรั้บค่าคะแนนเป็น 1, 2 , หรือ 3 วธีิการใหค้ะแนน น าภาระงาน ช้ินงานและ
ผลงาน ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ผลการประเมินเป็นค่าระดบัความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร 
ระดบัต ่า ระดบักลาง และระดบัสูง ตามล าดบั คะแนนความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรของ
นกัเรียนแต่ละคน ค านวณจากการน าคะแนนทุกช่องมาค านวณหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร ก าหนดค่าระดบั 3 ระดบั 

คะแนน ความหมาย
ค่าระดับ 

กจิกรรมการปฏิบัติการพฒันาหลกัสูตร 
(วางแผนหลกัสูตร-ออกแบบหลกัสูตร-จัดหลกัสูตร-ประเมินหลกัสูตร) 

1 ความ 
สามารถใน
การพฒันา
หลกัสูตร
ระดบัต ่า 

มีขอ้มูลระดบัโครงสร้างเด่ียว (Uni-structural level) ผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูลพ้ืนฐาน 
ง่ายต่อการขา้ใจ แต่ไม่แสดงความหมายของความเก่ียวโยงของขอ้มูล ตวัอยา่งกริยาบ่งช้ี: 
ระบุช่ือ ท าตามขั้นตอนง่ายๆ ภาระงานส่วนใหญ่ อยู่ในขั้นการสร้างทักษะเบ้ืองต้น 
(Building skills) :ภาระงาน ช้ินงาน ผลงาน น าเสนอระบุ (identify)บอกช่ือ (name) ปฏิบติั
ตามขั้นตอนง่ายๆ (follow simple procedure), ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอในระดบัความจ า 
และหรือเป็นการปฏิบติักระบวนการง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น(do simple procedure)  เป็นตน้ 

 
2 

ความ 
สามารถใน
การพฒันา
หลกัสูตร
ระดบักลาง 

มีขอ้มูลระดบัโครงสร้างหลากหลาย (Multi-stuctural level)  ผูเ้รียนเช่ือมโยงขอ้มูล
หลายๆ ชนิดเขา้ดว้ยกนั แสดงความหมายของความสัมพนัธ์ระหวา่งความเก่ียวโยงของ
ขอ้มูล มีองคป์ระกอบ(หลกัสูตร)ครบถว้นตวัอยา่งกริยาบ่งช้ี: อธิบาย ยกตวัอยา่ง เช่ือมโยง 
ภาระงานส่วนใหญ่ อยูใ่นขั้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ (Applying skills) : ภาระงาน ช้ินงาน 
ผลงาน น าเสนอ ใช้ความรู้ในการจัดกลุ่ม จ าแนกประเภท (classify), การอธิบาย 
(describe), การล าดบัรายการ(list), แจงนบั(enumerate) ปฏิบติัตามล าดบัทกัษะ (perfrom 
serial skill) ส่วนใหญ่การน าเสนอเป็นการรวมส่ิงต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพียงอาศยัหลกัการ
หรือกฎกติกา (combine), การปฏิบติัตามกฎระเบียบ (do algorithms) เป็นตน้ 

3 ความ 
สามารถใน
การพฒันา
หลกัสูตร
ระดบัสูง 

มีขอ้มูลระดบัโครงสร้างสัมพนัธ์ (Relational level) ผูเ้รียนแสดงความสัมพนัธ์ของ
ความเช่ือมโยงของข้อมูลได้ในลักษณะเดียวกันกับการสังเคราะห์ ผู ้เ รียนแสดง
ความสัมพนัธ์ของความเก่ียวโยงของขอ้มูล : มีเอกสารประกอบสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง
และมีการประเมินคุณภาพเบ้ืองตน้ ตวัอยา่งกริยาบ่งช้ี:  วิเคราะห์ น าไปใช ้เปรียบเทียบ 
ระบุความ ต่าง อธิบายเหตุผล แสดงความสัมพนัธ์ภาระงานส่วนใหญ่ อยู่ในขั้นการใช้
ทกัษะแบบมืออาชีพ (Using skills professionally) : ภาระงาน ช้ินงาน ผลงาน น าเสนอมี
การเช่ือมโยงแสดงความสัมพนัธ์(Relate) อธิบายเหตุผล(explain causes) ให้เหตุผล
อธิบาย (justify) มีการใชค้วามสามารถในการเปรียบเทียบ/เปรียบต่าง(compare/contrast), 
การอธิบายเหตุผล(explain causes), การผสมผสานเป็นหน่ึงเดียว (integrate), ส่วนใหญ่
การน าเสนอเป็นการวเิคราะห์ท่ีมีหลกัการในการจดักลุ่ม (analyse),ความสัมพนัธ์ (relate), 
และการประยกุตใ์ช ้(apply) เป็นตน้ 

 



  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฌ 
แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาวชิาชีพครู ทีม่ีต่อการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน           

โดยใช้วจัิยเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร  ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 
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แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาวชิาชีพครูทีม่ีต่อการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน        
โดยใช้วจัิยเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร  ส าหรับนักศึกษาวชิาชีพครู 

 
ค าช้ีแจง   
 1. แบบประเมินชุดน้ีสร้างข้ึนเพื่อตอ้งการวดัความคิดเห็นท่ีมีต่อการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอน โดยใชว้จิยัเป็นฐาน วชิาการพฒันาหลกัสูตร  ส าหรับนกัศึกษาวชิาชีพครู 
 2. แบบประเมินชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลผูต้อบแบบประเมิน 
  ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูในการประเมินความเหมาะสมของการใช้
หลกัสูตร 
  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 3. ขอให้ท่านศึกษาแบบประเมิน และให้ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีเห็นจริง ให้ตรงกบัความคิด
ของท่านมากท่ีสุด และกรุณาให้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ผลการประเมินคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
           ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
            พิจิตรา  ทีสุกะ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าช้ีแจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง (  ) ท่ีเป็นขอ้มูลของท่าน 
  1. เพศ    (  ) ชาย  (  ) หญิง 
  2. อาย ุ   (  ) ต ่ากวา่ 18 ปี (  ) 18 – 22 ปี 
       (  ) 23 – 27 ปี 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนกัศึกษาวิชาชีพครูในการประเมินความเหมาะสมของการใช้หลกัสูตร 
โดยมีเกณฑพ์ิจารณาดงัน้ี 

5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  มาก 
 3 หมายถึง  ปานกลาง 
 2 หมายถึง  นอ้ย 
 1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อที่ ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา 

5 4 3 2 1 
 

1 
ด้านกจิกรรมเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมใหค้วามรู้ RBLไปกบักระบวนการพฒันา
หลกัสูตร 

     

2. กิจกรรมช่วยใหแ้นวคิดในการพฒันาหลกัสูตร      
3. กิจกรรมช่วยในการปฏิบติัการดา้นการพฒันา

หลกัสูตร 
     

4. มีการใชค้  าถามกระตุน้ผูเ้รียนใหอ้งคค์วามรู้ดว้ย
ตนเอง 

     

5. การฝึกปฏิบติัในการพฒันาหลกัสูตร(สถานศึกษา)
ดว้ยกระบวนการวจิยั 

     

6. กิจกรรมมุ่งแสวงหาองคค์วามรู้ในการพฒันา
หลกัสูตร 

     

7. การพฒันาหลกัสูตรความสามารถของนกัศึกษา      
8. ภาระงานการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ท่ีพฒันา

หลกัสูตร 
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ข้อที่ ความคิดเห็น 
ระดับความคิดเห็นของนักศึกษา 

5 4 3 2 1 
9 ด้านบรรยากาศ 

ส่งเสริมใหว้างแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
     

10 บรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั      
11 มีการเสริมแรงการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ      
12 ใหเ้ลือกท่ีจะเรียนรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ      
13 ใหน้กัศึกษาแสวงหาความคิดในการพฒันา

หลกัสูตรดว้ยตนเอง 
     

14 การใหรั้บผิดชอบในการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

     

15 ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
การเรียนรู้เนน้เช่ือมโยงกบัสาขาวชิาเอกของ
นกัศึกษา 

     

16 การเรียนรู้เน้ือหาสาระครอบคลุมตามมาตรฐาน
คุรุสภา 

     

17 การเรียนรู้ตาม NPU ช่วยพฒันาความสามารถใน
การพฒันาหลกัสูตร 

     

18 การสรุปมโนทศัน์การพฒันาหลกัสูตรดว้ย NPU 
Model 

     

19 การเรียนรู้วชิาการพฒันาหลกัสูตร ท่ีไดรั้บจะเป็น
การเรียนรู้ตามแบบช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 

     

20 มีความมัน่ใจท่ีจะน าความรู้และการปฏิบติัการ
พฒันาหลกัสูตรท่ีไดเ้รียนรู้ไปใช ้

     

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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