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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 2) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น
ในด้านความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียน
สู่ยุคประเทศไทย 4.0 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เขตบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน ปีการศึกษา
2561 จ�ำนวน 52 คน ซึง่ ได้กลุม่ ตัวอย่างมาแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่
ยุคประเทศไทย 4.0 ด�ำเนินการวิจยั ตามกระบวนการ 4 ขัน้ ตอน คือขัน้ ที่ 1. ศึกษาบริบทและเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้อง
ขั้นที่ 2. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขั้นที่ 3. การน�ำหลักสูตรไปใช้และหาคุณภาพหลักสูตร และขั้นที่
4. ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูคณิตศาสตร์แล้วน�ำมาออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูต้ ามกระบวนการฝึกอบรม ผลการวิจยั พบว่า 1) หลักสูตรการฝึกอบรมครูทสี่ ร้างมีความเหมาะสม
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มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 2) ผลการทดลองใช้ หลักสูตรฝึกอบรม พบว่าครูมีความรู้ความ
เข้าใจ หลังการฝึกอบรมสูงขึ้น โดยครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีว้ ดั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน สู่
ยุคประเทศไทย 4.0 หลังเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบการเรียนรู้
ABSTRACT
This research aims was to developed and evaluated an effectiveness of the training
curriculum on learning management design, measurement and evaluation of mathematics learning
in accordance with standards and metrics to develop students forward Thailand 4.0. Furthermore,
the using of the developed training curriculum within the cognition and the satisfaction of the
training courses on learning management design, measurement and evaluation of mathematics
learning in accordance with standards and indicators for the development of learners towards
Thailand 4.0 were investigated. The sample group used in this study was a teacher of mathematics
learning group, basic educational area 2018 total 6 schools which was selected by Random
purpose number of 52 people. The evaluation form was consisted of 1.) Knowledge and
understanding on standardized analysis of learning and Indicators. 2) Satisfaction with the
development of the workshop curriculum. The training process was involved of 4 steps which was
focuses on Step 1: Study the context and related content, Step 2: Design and develop the
curriculum, Step 3: Apply the curriculum to the curriculum and find the quality of the curriculum
and step 4 Evaluate and improve the curriculum. The emphases are based on the involvement
of the mathematics teacher and then the design of the learning plan based on the training process.
The research findings were as follows: The results of the trial on Training Course were 1)Teachers
have knowledge and understanding. After training, the pre-training enhanced knowledge of the
teacher 2) Teachers were satisfied with the development of training curriculum at the highest level.
Keywords: Training Designing, Learning Management
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บทน�ำ
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง
(พ.ศ. 2552 - 2561)มุง่ เน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคณ
ุ ภาพ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้มีแนวทางการปฏิรูปเร่งด่วน 4 ด้าน
หลักๆ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง พัฒนา
คุณภาพครูยคุ ใหม่ทเี่ ป็นผูเ้ อือ้ อ�ำนวยให้ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ และ พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจ (Office of
the Education Council. 2010) สอดคล้ อ ง
กั บ นโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการ เผยแพร่บทความพิเศษ “ปฏิรูปการ
ศึ ก ษา 6 ด้ า น รู ป ธรรมความส�ำเร็จ การพัฒนา
ศั ก ยภาพก� ำ ลั ง คนของประเทศ” ซึ่ ง เป็ น สรุ ป
ผลสัมฤทธิก์ ารด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้านการศึกษาในช่วง
3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2559-2561) ส�ำหรับบทบาท
ส�ำคัญในการพัฒนาคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้กำ� หนดนโยบายการปฏิรปู การศึกษา
ของประเทศทีม่ งุ่ ยกระดับคุณภาพ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางการศึกษา ซึง่ เป็นโจทย์ของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานการพัฒนาการ
ศึกษาของชาติและปักหมุดไปข้างหน้าเพื่อพัฒนา
คุณภาพสูก่ ารศึกษาในศตวรรษที่ 21 ห้วงระยะเวลา
ทีผ่ า่ นมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำ� เนินการปฏิรปู
เพื่อแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานภายใต้
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กรอบการปฏิรปู ใน 6 ด้าน คือการปฏิรปู ครู การเพิม่
และกระจายโอกาสทางการศึ ก ษา การปฏิ รู ป
การบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การปฏิรูปการเรียนรู้
และการปรับระบบ ICT เพือ่ การศึกษา (Ministry of
Education. 2018)
การศึกษา 4.0 (Education 4.0) เป็นการ
เรียนการสอนที่สอนให้นักเรียน นักศึกษา สามารถ
น�ำองค์ความรูท้ มี่ อี ยูท่ กุ หนทุกแห่งบนโลกนีม้ าบูรณ
าการเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนานวัตกรรม ต่างๆ มา
ตอบสนองความต้องการของสังคม เพราะการเรียน
การสอนต้องให้ผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีในการ
เข้ า ถึ ง ความรู ้ ใ นการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง และใน
ชัน้ เรียน เพือ่ ฝึกทักษะการกล้าคิด และสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง แต่ควรอยู่ในกรอบ และให้เกิดความ
คุ ้ ม ค่ า มากที่ สุ ด เช่ น การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ความ
คิดสร้างสรรค์ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น
และการเตรี ย มการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นสู ่
ประเทศไทย 4.0 มีปจั จัยหลายอย่างทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีบคุ ลากรทางศึกษาจ�ำนวนมาก
ทีอ่ ยูใ่ นระบบ 1.0, 2.0, 3.0 ซึง่ การพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวง ศึกษาธิการ ได้เริ่มมีการปฏิรูปการ
ศึกษาโดยได้ก�ำหนด นโยบาย 2 ภาษา (Bilingual
Policy) และสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อ เศรษฐกิจ
เชิง อุตสาหกรรม และมีการพัฒนาความสามารถ
ด้านการศึกษาจัดให้มีโรงเรียนการคิด วิเคราะห์
(Thinking School) โดยหลักการส�ำคัญ คือ การใช้
ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาของการศึ ก ษา การใช้
วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ สิ่ ง ต่ า งๆ การใช้
คณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ พั ฒ นาความสามารถทาง
สติปญ
ั ญา การคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชา
คณิตศาสตร์เน้นการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์
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และการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผน
อย่างเป็นขัน้ เป็นตอน จัดหลักสูตรให้ครอบคลุมคน
ทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปรับปรุงต�ำราให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรทีเปลี่ยนแปลงไป และเปลี่ยนระบบการ
ประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะ
การคิดเป็น วิเคราะห์เป็นตามทักษะในศตวรรษที่
21 และการปรับปรุงการอบรมครูให้ตรงกับความ
ต้องการในการน�ำความรู้ไปใช้ และการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรรมเพื่อน�ำไปใช้
ต้องด�ำเนินควบคูไ่ ปด้วยกัน (Teerakiat Jareonsettasin,
2017) ซึ่งสอดคล้องกับ Suvit Maesincee (2016)
เน้นให้ผู้เรียนค้นหาค�ำตอบของบทเรียนจากการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะ
เป็นการศึกษา 4.0 ซึง่ ทักษะส�ำคัญส�ำหรับคนในยุค
ศตวรรษที่ 21 จ�ำเป็นต้องต้องอาศัยการบริหาร
จัดการ (Management) การมีทุนมนุษย์ (Human
Capital) ดังที่ National Research Council (2011)
กล่าวถึงการส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการเรียนรูใ้ น
ด้านๆต่างๆ เช่น มาตรฐาน หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาทางวิชาการและสภาพแวดล้อมทาง
การเรียนรู้ และการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาและเพื่อให้
สอดคล้องกับ แนวทางการสร้างนวัตกรรมด้านการ
ศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การน�ำไปใช้นั้นเป็นวิธีที่จ�ำ
ท�ำให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ คือ การน�ำความรู้
ด้ า น วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ม าตอบ
ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิน่ และการสร้างแรงจูงใจ
ที่จะท�ำ
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูก้ ลุม่ สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาหลักที่
นั ก เรี ย นไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสนใจเท่ า ที่ ค วร การจั ด
กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

ความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รียน โดยค�ำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของ
นักเรียน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้นกั เรียนมีทกั ษะการคิดค�ำนวณ
พื้นฐาน มีความสามารถในการคิดในใจ ตลอดจน
พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างเต็ม ศักยภาพ โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ มี่ งุ่ เน้นให้นกั เรียนเรียนรูโ้ ดยการปฏิบตั ิ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งปลูกฝังให้
นักเรียนมีนิสัยรักเรียนคณิตศาสตร์ และแสวงหา
ความรูท้ างคณิตศาสตร์อย่างต่อเนือ่ ง จัดประสบการณ์
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมดุล ทั้งสามด้าน คือ
ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม โดยครูควร
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องในการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ขึน้ อยูก่ บั ปรากฏการณ์
ปั จ จั ย หรื อ ตั ว แปรต่ า ง ๆ ที่ ก� ำ ลั ง ศึ ก ษา ซึ่ ง จะ
ออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั และหลักการ
พื้ น ฐานในการก� ำ หนดรู ป แบบนั้ น ๆ เป็ น หลั ก
(Nittaya Sornnuchat, 2017) เหล่านี้ล้วนอาศัย
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งเดิมให้
ดีขึ้น เป็นกระบวนการวางแผนการเรียนการสอน
อย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์แบบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยค�ำนึงถึงการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด องค์ประกอบการ
เรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน สื่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอน
สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนผู้และเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลั ก สู ต รการอบรมเป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ มี
กระบวนการทางการวิจัย มุ่งให้ครูที่จัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน น�ำความรู้ที่ได้จาก
การจัดอบรมไปลงสู่ผู้เรียน มีการติดตามความ
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ก้าวหน้าของการน�ำไปใช้และการขยายผลของครู
ผูส้ อน รวมถึงคุณภาพของผูเ้ รียนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ท�ำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการจัดกิจกรรม
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรูว้ ชิ า
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค Thailand 4.0 การวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นการ
จัดการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลระดับชาติ
ให้มีความสอดคล้องกัน และเกิดประสิทธิภาพ
ในการน� ำ ไปออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ ต รง
เป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์
ตัวชีว้ ดั ต้องรูแ้ ละควรรู้ ท�ำให้ผเู้ รียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้
และสะท้ อ นถึ ง มาตรฐานการเรี ย นรู ้ มุ ่ ง เน้ น ให้
ผู้เรียนทุกคนจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ และมีการจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นเกณฑ์ส�ำคัญส�ำหรับ
การวัดและประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน
ระดั บ ชั้ น เรี ย นและระดับชาติ และตัวชี้วัด ควรรู้
เป็นสิง่ ทีผ่ เู้ รียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้ มุง่ เน้นสะท้อนถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนควรเรียนรู้
โดยผู ้ เ รี ย นสามารถแสวงหาความรู ้ หรื อ ศึ ก ษา
ได้ด้วยตนเอง หรือศึกษาจากสิ่งรอบตัวและชีวิต
ประจ�ำวัน ซึ่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรม
เสริมความรู้ต่างๆ และเป็นเกณฑ์ส�ำหรับการวัด
และประเมินผล เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รียนระดับ
ชั้นเรียน (Ministry of Education. 2017) สิ่งเหล่านี้
จะเกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู ้ ข องครู ผู ้ ส อน ที่ ค วรมี ทั ก ษะและ
ประสบการณ์โดยใช้หลักสูตรการอบรมเป็นเครือ่ งมือ
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ในการแสวงหาวิธกี าร ซึง่ กระบวนการเหล่านีน้ ำ� มา
ซึ่งการได้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
พื้นที่ที่ออกติดตามผลการน�ำแผนการจัดการเรียน
รูแ้ นวใหม่ น�ำไปใช้กบั ผูเ้ รียนในแต่ละพืน้ ทีจ่ ริง และ
น�ำมาซึ่งแผนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับ Direk Pornsima (2016)
กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคการศึกษา
ไทย ให้ น� ำ ไปสู ่ ไ ทยแลนด์ 4.0 ให้ กั บ ผู ้ เ รี ย น
ต้องมีลักษณะที่ท�ำให้ผู้เ รียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่ง
กระตื อ รื อ ร้ น และคิ ด ค้ น หาความรู ้ แ ละค� ำ ตอบ
อยู่ตลอดเวลา (Active Learner) ตามแนวการ
จัดการเรียนแบบกระตือรือร้น (Active learning)
โดยจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
โดยส่งผลท�ำให้เกิดค�ำว่า Work-based Learning
หรือ Work-integrated Learning หรือ Site-based
Learning จะเป็นผลท�ำให้นักเรียนและครูค้นพบ
ความรู ้ ใ หม่ สร้ า งสรรค์ ค วามรู ้ ใ หม่ แ ละสร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ได้ การฝึกอบรมครูสามารถพัฒนา
ได้เพิม่ พูนความรู้ ความเชีย่ วชาญ มีความมัน่ ใจใน
การจัดการเรียนรู้ มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้
และสามารถพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพได้
แสดงให้เห็นว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการหนึง่
ที่สามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนาครูทั้งด้านความรู้
ทักษะและเจตคติ ในการ จัดการเรียนรู้ ให้ดีขึ้นได้
และเห็นได้จากงานวิจัยการอบรมครู Piriya, S.,
Neti, C. & Songsri, T. (2015)ได้พัฒนาหลักสูตร
ฝึ ก อบรมเสริ ม สร้ า งทั ก ษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ส�ำหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 และท� ำ ให้ ไ ด้ รู ป แบบการ
ฝึกอบรมครูตน้ แบบ เพือ่ เป็นแนวทางการวิจยั ไปใช้
เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการจั ด การ

เรี ยนรู้ วิ ช าคณิ ตศาสตร์ ที่ สอดคล้ องกั บ
อบรมครู Piriya, S., Neti, C. & Songsri, T.
มาตรฐานและตัวชีว้ ดั เพื่อพัฒ นาผู้เรี ยนสู่ยุค
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พัฒนาหลักสูตรฉบับ

ทดลองใช

ประเมินหลักสูตร
โดยผูเชี่ยวชาญ
ปรับปรุงแกไข

ปรับปรุงแกไข

ประเมินผลและ
ปรับปรุง
หลักสูตร

ตรวจสอบ

หลักสูตรฝกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผูเรียนสูยุคประเทศไทย 4.0

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิ
การวิจจัยัย

การด�ำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นปราโมชวิ ท ยารามอิ น ทรา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนวัดเกาะ

(สุวรรณาราม) โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียน
คลองเกลือ โรงเรียน โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
จ�ำนวน 6 โรงเรียน ในเขตให้บริการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561
จ�ำนวน 52 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบ เจาะจง (purposive sampling)
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เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และวิธดี ำ� เนิน
การวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวบรวมข้อมูลใน
การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ประกอบ
การวิจัยในครั้งนี้ สามารถแบ่งได้ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 เป็นแบบมาตราส่วนแบบประเมิน
ค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย การหาค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ แปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ย
ขัน้ ตอนที่ 2 เครือ่ งมือศึกษาความต้องการ
จ� ำ เป็ น ในการพั ฒ นาสมรรถนะด้ า นออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย
4.0 ได้แก่ แบบสอบถามสภาพความเป็นจริงและ
ความคาดหวัง ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ใช้การวิเคราะห์ค่า IOC
ขั้นตอนที่ 3 สร้างหลักสูตรการฝึกอบรม
โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึ ก อบรม และแบบประเมิ น ผลการทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรม ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพโดยการหา
ค่าความความเที่ยง (IOC) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ขั้ น ตอนที่ 4 ทดลองใช้ ห ลั ก สู ต รการ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย 1. แบบประเมินทักษะด้าน
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
สู ่ ยุ ค ประเทศไทย 4.0 สร้ า งโดยการน� ำ ตั ว บ่ ง ชี้
สมรรถนะมาก�ำหนดเป็นภาระงาน และชิน้ งานโดย
ครอบคลุม รูปแบบของการฝึกอบรมแบบเน้นการ
ปฏิบัติการที่มีการสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง โดย
เน้นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ; Professional
Learning Commu nity (PLC) มีกิจกรรมที่ครูเป็น
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เป็นขั้นตอนและฝึก
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ทีม่ คี วามสอดคล้อง
เป็นล�ำดับขั้นตอน คือ การเรียนรู้ประเทศไทย 4.0
ในด้านการศึกษา การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียน
รู้และตัวชี้วัด การออกแบบการเรียนรู้จากวิธีการ
สอน การวัดและประเมินผลการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด แล้วน�ำมา
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิพากษ์
หลักการฝึกอบรม เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้
ต้ น แบบ และส่ ง ผลให้ ก ารด� ำ เนิ น การจั ด การ
ฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย ให้ผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติ และให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
(Rubric) และแปลผลเป็นระดับคุณภาพ 3 ระดับ
คือ ดี พอใช้ และปรับปรุง ตรวจสอบ คุณภาพของ
เครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง
ระหว่ า งค� ำ ถามกั บ ตั ว บ่ ง ชี้ ด ้ า นทั ก ษะ ใช้ ก าร
วิเคราะห์ค่า IOC 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรการฝึกอบรม แบบสอบถามความคิด
เห็นของครูผเู้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
การเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ทสี่ อดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชีว้ ดั เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนสูย่ คุ ประเทศไทย 4.0
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ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ มี 5 ระดับ
ประกอบด้วยข้อค�ำถาม เกีย่ วกับความ พึงพอใจต่อ
หลักสูตรฝึกอบรม 3 ด้าน ซึ่งในการทดลองใช้
หลักสูตรการฝึกอบรม และเก็บผลการประเมิน
จ�ำนวน 2 วัน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ส อดคล้อ งกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0
ครั้งนี้ มีกระบวนการพัฒนา หลักสูตร 4 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสม ของ
องค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ สมรรถนะด้ า นการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 ศึกษาบริบทและเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาครู
การพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมครู และศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ความต้องการพัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ จากเอกสาร งานวิจัย จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ การออกแบบและพั ฒ นา
หลักสูตร ประกอบด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
สมรรถนะด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 พบว่ามีองค์
ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ประกอบด้วย 3
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละ
ตัวชีว้ ดั (2) การออกแบบการเรียนรูแ้ บบวิธกี ารสอน
(3) การวัดและประเมินผลทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 2) ด้านทักษะ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ (1) ทักษะในการวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด (2) ทักษะในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่ให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอน
(3) ทักษะในการเลือกเครือ่ งมือการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
ขั้ น ที่ 2 ออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เป็ น การจั ด ท� ำ โครงร่ า งหลั ก สู ต ร ก� ำ หนดองค์
ประกอบของหลั ก สู ต ร เขี ย นโครงร่ า งหลั ก สู ต ร
และประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้องของ
โครงร่างหลักสูตรและน�ำมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน�ำ
ไปทดลองใช้ แบบสอบถามสภาพความเป็นจริง
และความคาดหวัง ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ระหว่าง 0.37-0.76 และค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์มูลโดยหาค่าเฉลี่ย
ขั้ น ที่ 3 การน� ำ หลั ก สู ต รไปใช้ และหา
คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เป็ น การทดลองใช้ โ ครงร่ า ง
หลักสูตรฝึกอบรมเชิง ปฏิบตั กิ ารกับครูของโรงเรียน
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับ
มาก ( x =4.20 และครูผเู้ ข้ารับการอบรมใช้หลักสูตร
มีความเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีความ เหมาะสม
ในระดับมากที่สุด ( x = 4.56)
ขั้นที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
เป็ น การประเมิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร ทุกขั้นตอน ดังนี้
1. แบบประเมิ น ทั ก ษะด้ า นการการ
ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น ผู ้ เ รี ย นสู ่
ยุ ค ประเทศไทย 4.0 ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ค ่ า IOC
ผลการพิจารณาพบว่า มีคา่ IOC เท่ากับ 0.50-1.00

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร
การฝึกอบรม ประกอบด้วยข้อค�ำถาม เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม 2 ด้าน คือ
ด้านการจัดอบรม ด้านความพึงพอใจและประโยชน์
จากการฟังบรรยายเชิงปฏิบตั กิ าร มีคา่ IOC เท่ากับ
1.00 ทุกข้อ มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.32-0.78
และค่าความ เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส�ำหรับ สมรรถนะด้านทักษะและความ
พึงพอใจต่อ หลักสูตรฝึกอบรม วัดครัง้ เดียวหลังการ
ฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานแล้วแปลผลเป็นระดับ
คุณภาพ/ความพึงพอใจ
อภิปรายผล
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ส อดคล้อ งกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ก� ำ หนดไว้ ทั้ ง นี้
อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรด้วย
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้น คือ 1) ศึกษา
บริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 2) ออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร 3) การน�ำหลักสูตรไปใช้ และการ
หาคุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร และ 4) ประเมิ น ผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพการและ
ความต้องการ การวางแผนการพัฒนาหลักสูตร
อย่างเป็นระบบ การใช้หลักสูตร และการประเมินผล
ซึง่ เป็นกระบวนการ พัฒนาหลักสูตรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
Nichagorn, N, Waro, P., & Tanongsak, K.
(2018) ได้ศกึ ษาและพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมการ
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พั ฒ นาหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมการจั ด การเรี ย นรู ้
แบบโครงงานของครู ส อนภาษาอั ง กฤษ ระดั บ
ประถมศึ ก ษา เกี่ ย วข้ อ งกั บ 4 ขั้ น ตอน คื อ
การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนหลักสูตร
การใช้ ห ลั ก สู ต รฝึ ก อบรม และการประเมิ น ผล
หลักสูตรครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจและความสามารถ
ในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูเ้ น้นกระบวนการ
เรียนรู้จากวิธีการสอน และ การวัดผลประเมินผล
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชีว้ ดั การฝึกปฏิบตั หิ ลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่า
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของSomjit Pongma. (2016) ที่ศึกษาเพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิ ภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้น ผลพบว่ารูปแบบการเรียน การสอน
RASPE Model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่
ทบทวน ความรูเ้ ดิม(Review) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
(Activities Learning) สรุป(Summary) การฝึกทักษะ
(Practice) ประเมิ น ผล (Evaluation) และ
รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 85.35/83.73
และมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมี นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด
ครู มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การออกแบบ
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมิน
ผลการเรี ย นรู ้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นสู ่ ยุ ค
ประเทศไทย4.0 อยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ทั้ง 3 ข้อ พบว่า ครูมีความรู้
ความเข้าใจ หลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน
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เข้ารับการฝึกอบรม และครูมคี วามพึงพอใจ ต่อการ
พัฒนาออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเชิงการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รียนสูย่ คุ ประเทศไทย4.0หลังเข้ารับการฝึกอบรม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นการสนับสนุน สมมติฐาน
ทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะ เนือ้ หาของหลักสูตร
เป็นเนื้อหาที่ครูสามารถน�ำเอาไปใช้ได้จริงและ
เห็ น เป็ น รู ป ธรรม สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ความสนใจของครูผู้สอน และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันระหว่างครูด้วย กันเองหรือระหว่างครูกับ
วิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งส่งผลถึงการประสบ
ความส�ำเร็จในการฝึกอบรม อาทิ การออกแบบการ
เรียนรูแ้ ละการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ซึง่ ความ
ใกล้ชิดต่อกันนี้ก่อให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อใจ
บรรยากาศในการฝึกอบรมเอื้อต่อการฝึกอบรม
อย่างเป็นกันเอง ซึง่ นอกจากนีผ้ ลการวิจยั นีส้ อดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Porntip Onkasem. (2016)
เรือ่ งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส�ำหรับนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริ น ทร์ ผลการวิ จั ย
พบว่ า หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมการจั ด การเรี ย นรู ้
ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ส�ำหรับนักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู คณะครุ ศ าสตร์
มีองค์ประกอบของหลักสูตร และเอกสารประกอบ
หลักสูตร ได้แก่ คูม่ อื การด�ำเนินการฝึกอบรมส�ำหรับ
วิทยากร คู่มือการฝึกอบรมส�ำหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และคู่มือติดตามผลการใช้ หลักสูตร
ส� ำ หรั บ ครู พี่ เ ลี้ ย ง และผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
หลั ก สู ต ร โดยการประเมิ น ความเหมาะสมของ

องค์ประกอบของหลักสูตรจาก ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
มี คุ ณ ภาพอยู ่ ใ นระดั บ มาก และนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ห ลั ง การ
ฝึกอบรม และสัมพันธ์ กับงานวิจัยของ Wither
(2000) ศึกษาเรื่องการพัฒ นาหลักสูตรท้องถิ่น
และการจัดพื้นฐานทางการศึกษามีจุดประสงค์
เพือ่ พัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ของสถาบัน การศึกษา
YVLEI ซึ่งพบว่าทางโรงเรียนมีการวิเคราะห์ถึง
พืน้ ฐานของหลักสูตรว่าควรจะปรับปรุงให้เกิดความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนและท� ำ ให้
นักเรียนเกิดความคิดโดยใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วน
จากตัวกับสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูด่ ว้ ยกัน เด็กได้แลกเปลีย่ น
ความรู ้ ร ะหว่ า งชุ ม ชน ซึ่ ง หลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ พั ฒ นา
ทุกระดับ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัย ไปใช้
1. ด้านการน�ำหลักสูตรไปใช้ส�ำหรับผู้ที่
น�ำหลักสูตรไปใช้ควรศึกษารายละเอียดของหลักสูตร
ในคู่มือวิทยากรให้เข้าใจและน�ำไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม เพราะการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับการปรับสาระ ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อีกทั้งรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายควรค�ำนึงถึง
ความเหมาะสมของเนื้อหา สาระ ที่น�ำไปปรับใช้
รวมไปถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ควร
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
อีกทั้งยังต้องค�ำนึงถึงเวลาและความยืดหยุ่นของ
หลักสูตรด้วย
2. ด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ก่อนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ควรวางแผน
การควรมี ก ารวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร จั ด ท� ำ ตาราง
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วิเคราะห์ค�ำอธิบายรายวิชา หรือวิเคราะห์สาระ
การเรี ย นรู ้ จั ด ท� ำ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ และจั ด ท� ำ
ก�ำหนดการสอนหรือโครงการสอน มีการวิเคราะห์
ผู ้ เ รี ย น โดยการจั ด กลุ ่ ม ผู ้ เ รี ย นตามความรู ้
ความสามารถ ความสนใจ และความถนั ด
แล้ ว น� ำ ไปวางแผนเขี ย นแผนการจั ด การเรี ย นรู ้
ตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
มี ก ารก� ำ หนดเนื้ อ หาสอดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์
การเรียนรู้สอดคล้องกับวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรี ย นรู ้ แ ละตั ว ชี้ ข องหลั ก สู ต รคณิ ต ศาสตร์ ฉ บั บ
ปรั บ ปรุ ง 2560 หรื อ ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวั ง
ศักยภาพของผูเ้ รียน และความต้องการของท้องถิน่
รวมทั้งการบูรณาการระหว่างวิชา และควรมีการ
ก�ำหนดกิจกรรมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย เหมาะสม
และสอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รียน มีการบูรณาการ
เน้นการคิด (ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และ
กระบวนการคิด) การฝึกทักษะ การปฏิบตั จิ ริง และ
การสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง เช่นการน�ำรูปแบบ
การสอน/เทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วยในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการก�ำหนด
สือ่ /นวัตกรรม/แหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลายสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
กิจกรรมการเรียนรู้ วัยและความสามารถของผูเ้ รียน
และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก จัดหาและ
จัดท�ำสื่อ/แหล่งการเรียนรู้มีการก�ำหนดการวัดผล
และประเมินผล สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน
รู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและกิจกรรมการเรียนรู้
มีการวัดผลตามสภาพจริง ให้ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติมีองค์ประกอบส�ำคัญ
ครบถ้ ว น เน้ น ผู ้ เ รี ย นเป็ น ส� ำคั ญ สอดคล้ อ งกั บ
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ความต้องการของท้องถิ่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม
และมี ก ารบู ร ณาการตามความเหมาะสม และ
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เป็นประโยชน์ตอ่ ผูเ้ รียน ท�ำให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาด้าน
ความรู้ ทักษะและเจตคติ
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษารู ป แบบการสอนที่
เหมาะสมในแต่ละเนื้อหา ในรายวิชาคณิตศาสตร์
และสามารถเป็ น ต้ น แบบในการน� ำ ไปใช้ ไ ด้ ใ น
สถานการณ์ จ ริ ง 2.ควรมี แ ผนต้ น แบบในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 3. ควรมีการศึกษา
การวิจัยเฉพาะรูปแบบการสอนส�ำหรับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเฉพาะ 4. ควรมีการ
ศึกษาผลของการเรียนรู้ของนักเรียนจากการใช้
แผนการจัดการเรียนรูก้ ารพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมฯ
5. ควรมีการสาธิตการสอนจากการออกแบบแผน
การจั ด การเรี ย นรู ้ ห ลั ง จากติ ด ตามการพั ฒ นา
หลักสูตรฝึกอบรม ฯ 6. ควรมีกิจกรรมการติดตาม
หรือ ท�ำงานร่วมกับครูหลังการพัฒนาหลักสูตรฯ
จากสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน และดูการสอนในชั้น
เรียนโดยใช้กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้แบบ
ครบวงจร 7. ควรสร้างภาคีเครือข่ายในการเผยแพร่
หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของครูเอื้อต่อ
การสร้ า งผู ้ เ รี ย นที่ มี ศั ก ยภาพ พร้ อ มรั บ มื อ ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทกุ ระดับ 8. ควรเสริมสร้างจิตสาธารณะ
ในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฯ และ 9. ควรขยาย
ผลหลักสูตรการอบรมทีเ่ น้นการออกแบบการเรียนรูฯ้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป
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