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บทคัดย่อ

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้าน 

การออกแบบการจดัการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้วชิาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

และตัวชี้วัด เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 2) เพ่ือศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมท่ีพัฒนาข้ึน  

ในด้านความรู ้ความเข้าใจ และความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

สู่ยุคประเทศไทย 4.0 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน เขตบรกิารมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน ปีการศึกษา 

2561 จ�านวน 52 คน ซึง่ได้กลุม่ตวัอย่างมาแบบเจาะจง เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจิยั ประกอบด้วยแบบประเมนิ

ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การจัดการเรียนรู้และการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่

ยุคประเทศไทย 4.0 ด�าเนนิการวิจยัตามกระบวนการ 4 ขัน้ตอน คอืขัน้ที ่1. ศกึษาบรบิทและเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง 

ขั้นท่ี 2. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขั้นท่ี 3. การน�าหลักสูตรไปใช้และหาคุณภาพหลักสูตร และขั้นที่  

4. ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครูคณิตศาสตร์แล้วน�ามาออกแบบแผนการ

จดัการเรยีนรูต้ามกระบวนการฝึกอบรม ผลการวิจยัพบว่า 1) หลกัสตูรการฝึกอบรมครทูีส่ร้างมคีวามเหมาะสม 
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มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 2) ผลการทดลองใช้ หลักสูตรฝึกอบรม พบว่าครูมีความรู้ความ

เข้าใจ หลังการฝึกอบรมสูงขึ้น โดยครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู ้

การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูวิ้ชาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตวัชีวั้ดเพ่ือพัฒนาผูเ้รยีน สู่

ยุคประเทศไทย 4.0 หลังเข้ารับการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค�าส�าคัญ: 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�า

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

(พ.ศ. 2552 - 2561)มุง่เน้นการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

และการเรียนรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน ท้ังน้ีเพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างมคีณุภาพ ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ได้มีแนวทางการปฏิรูปเร่งด่วน 4 ด้าน

หลักๆ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ท่ีมีนิสัย

ใฝ่เรยีนรู ้และแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง พัฒนา

คณุภาพครยุูคใหม่ทีเ่ป็นผูเ้อือ้อ�านวยให้ผูเ้รยีนเกิด

การเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง

เรียนรู ้ยุคใหม่ และ พัฒนาคุณภาพการบริหาร 

จัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ�านาจ (Office of 

the Education Council. 2010) สอดคล้อง 

กับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่กระทรวง 

ศึกษาธิการ เผยแพร่บทความพิเศษ “ปฏิรูปการ

ศึกษา 6 ด้าน รูปธรรมความส�าเร็จการพัฒนา

ศักยภาพก�าลังคนของประเทศ” ซึ่งเป ็นสรุป 

ผลสมัฤทธ์ิการด�าเนนิงานตามนโยบายรฐับาลและ

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้านการศึกษาในช่วง 

3 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2559-2561) ส�าหรับบทบาท

ส�าคัญในการพัฒนาคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ รฐับาลโดยนายกรฐัมนตรพีลเอก ประยุทธ์ 

จนัทร์โอชา ได้ก�าหนดนโยบายการปฏิรปูการศึกษา

ของประเทศทีมุ่ง่ยกระดบัคณุภาพ ลดความเหลือ่มล�า้

ทางการศกึษา ซึง่เป็นโจทย์ของกระทรวงศกึษาธิการ

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานการพัฒนาการ

ศึกษาของชาติและปักหมุดไปข้างหน้าเพ่ือพัฒนา

คณุภาพสูก่ารศกึษาในศตวรรษท่ี 21 ห้วงระยะเวลา

ท่ีผ่านมา กระทรวงศกึษาธิการได้ด�าเนนิการปฏิรปู 

เพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนางานภายใต้

กรอบการปฏรูิปใน 6 ด้าน คอืการปฏรูิปครู การเพ่ิม

และกระจายโอกาสทางการศึกษา การปฏิรูป 

การบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน การปฏิรูปการเรียนรู้ 

และการปรับระบบ ICT เพ่ือการศึกษา (Ministry of 

Education. 2018)

 การศึกษา 4.0 (Education 4.0) เป็นการ

เรียนการสอนที่สอนให้นักเรียน นักศึกษา สามารถ

น�าองค์ความรูท้ีม่อียูทุ่กหนทุกแห่งบนโลกน้ีมาบรูณ

าการเชงิสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานวัตกรรม ต่างๆ มา

ตอบสนองความต้องการของสงัคม เพราะการเรยีน

การสอนต้องให้ผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีในการ

เข้าถึงความรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และใน 

ชัน้เรียน เพ่ือฝึกทักษะการกล้าคิด และสืบค้นข้อมลู

ด้วยตนเอง แต่ควรอยู่ในกรอบ และให้เกิดความ 

คุ ้มค่ามากท่ีสุด เช่นการใช้อินเทอร์เน็ต ความ  

คิดสร้างสรรค์ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น 

และการเตรียมการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู ้ เรียนสู ่

ประเทศไทย 4.0 มปัีจจยัหลายอย่างทีต้่องค�านึงถึง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงมบีคุลากรทางศกึษาจ�านวนมาก

ทีอ่ยู่ในระบบ 1.0, 2.0, 3.0 ซึง่การพัฒนาการศกึษา

ของกระทรวง ศึกษาธิการ ได้เร่ิมมีการปฏิรูปการ

ศึกษาโดยได้ก�าหนด นโยบาย 2 ภาษา (Bilingual 

Policy) และสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อ เศรษฐกิจ

เชิง อุตสาหกรรม และมีการพัฒนาความสามารถ

ด้านการศึกษาจัดให้มีโรงเรียนการคิด วิเคราะห์ 

(Thinking School) โดยหลักการส�าคัญ คือ การใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการศึกษา การใช้

วิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษาเรียนรู ้สิ่งต่างๆ การใช้

คณิตศาสตร ์ เ พ่ือพัฒนาความสามารถทาง 

สตปัิญญา การคดิ การใช้เหตผุล และหลกัสตูรวิชา

คณิตศาสตร์เน้นการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ 
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และการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผน

อย่างเป็นข้ันเป็นตอน จดัหลกัสตูรให้ครอบคลมุคน

ทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปรับปรุงต�าราให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรทีเปลี่ยนแปลงไป และเปลี่ยนระบบการ

ประเมินเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะ

การคิดเป็น วิเคราะห์เป็นตามทักษะในศตวรรษที่ 

21 และการปรับปรุงการอบรมครูให้ตรงกับความ

ต้องการในการน�าความรู ้ไปใช้ และการพัฒนา 

ผู ้เรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรรมเพ่ือน�าไปใช้  

ต้องด�าเนนิควบคูไ่ปด้วยกัน (Teerakiat Jareonsettasin, 

2017) ซึ่งสอดคล้องกับ Suvit Maesincee (2016) 

เน้นให้ผู้เรียนค้นหาค�าตอบของบทเรียนจากการ

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะ

เป็นการศกึษา 4.0 ซึง่ทกัษะส�าคัญส�าหรบัคนในยุค

ศตวรรษท่ี 21 จ�าเป็นต้องต้องอาศัยการบริหาร

จัดการ (Management) การมีทุนมนุษย์ (Human 

Capital) ดงัที ่National Research Council (2011) 

กล่าวถึงการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมทัีกษะการเรยีนรูใ้น

ด้านๆต่างๆ เช่น มาตรฐาน หลักสูตรและการสอน 

การพัฒนาทางวิชาการและสภาพแวดล้อมทาง 

การเรียนรู้ และการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาและเพ่ือให้

สอดคล้องกับ แนวทางการสร้างนวตักรรมด้านการ

ศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การน�าไปใช้นั้นเป็นวิธีที่จ�า

ท�าให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ คือ การน�าความรู้

ด ้าน วิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์มาตอบ 

ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถ่ินและการสร้างแรงจงูใจ

ที่จะท�า 

 การจดักิจกรรมการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระ

การเรียนรู ้คณิตศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาหลักท่ี

นักเรียนไม่ได้ให้ความสนใจเท่าท่ีควร การจัด

กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ

ความสนใจ และความถนัดของผูเ้รยีน โดยค�านึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบุคคลรวมท้ังวุฒิภาวะของ

นกัเรียน ทัง้นีเ้พ่ือให้นกัเรียนมทัีกษะการคดิค�านวณ

พื้นฐาน มีความสามารถในการคิดในใจ ตลอดจน

พัฒนานักเรียนให้มีความรู ้ ความสามารถทาง

คณติศาสตร์ได้อย่างเตม็ ศกัยภาพ โดยจดักจิกรรม

การเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นให้นกัเรยีนเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตัิ 

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมทั้งปลูกฝังให้

นักเรียนมีนิสัยรักเรียนคณิตศาสตร์ และแสวงหา

ความรู้ทางคณติศาสตร์อย่างต่อเนือ่ง จดัประสบการณ์

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สมดุล ทั้งสามด้าน คือ 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม โดยครูควร

พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องในการ 

จดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ ข้ึนอยู่กับปรากฏการณ์

ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ก�าลังศึกษา ซึ่งจะ

ออกแบบตามแนวคดิ ทฤษฎี งานวิจยั และหลกัการ

พ้ืนฐานในการก�าหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก 

(Nittaya Sornnuchat, 2017) เหล่าน้ีล้วนอาศัย 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งเดิมให ้

ดีขึ้น เป็นกระบวนการวางแผนการเรียนการสอน

อย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้ความสมบูรณ์แบบของ

แผนการจัดการเรียนรู้ โดยค�านึงถึงการวิเคราะห์

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด องค์ประกอบการ

เรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนการสอน ส่ือกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอน

สามารถถ่ายทอดความรู้สู ่ผู ้เรียนผู้และเกิดการ 

เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 หลักสูตรการอบรมเป็นวิธีการหน่ึงท่ีมี

กระบวนการทางการวิจัย มุ่งให้ครูที่จัดการเรียนรู้

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน น�าความรู้ที่ได้จาก

การจัดอบรมไปลงสู่ผู ้เรียน มีการติดตามความ
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ก้าวหน้าของการน�าไปใช้และการขยายผลของครู 

ผูส้อน รวมถึงคุณภาพของผู้เรยีนให้เกิดประสทิธิภาพ

สูงสุด ท�าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการจัดกิจกรรม 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการ

จดัการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูว้ชิา

คณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุค Thailand 4.0 การวิเคราะห์

มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีวั้ดกลุม่สาระการเรยีนรู้

คณิตศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย ส�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุ่งเน้นการ

จัดการเรียนรู้กับการวัดและประเมินผลระดับชาติ

ให้มีความสอดคล้องกัน และเกิดประสิทธิภาพ 

ในการน�าไปออกแบบการจัดการเรียนรู ้ได้ตรง 

เป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์

ตวัชีวั้ดต้องรูแ้ละควรรู ้ท�าให้ผูเ้รยีนพึงรูแ้ละปฏิบตัไิด้ 

และสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู ้ มุ ่งเน้นให ้

ผู้เรียนทุกคนจ�าเป็นต้องเรียนรู้ และมีการจัดการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เป็นเกณฑ์ส�าคัญส�าหรับ 

การวัดและประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน

ระดับชั้นเรียนและระดับชาติ และตัวชี้วัดควรรู ้  

เป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนพึงรู้และปฏิบตัไิด้ มุง่เน้นสะท้อนถึง

มาตรฐานการเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนควรเรียนรู้ 

โดยผู ้เรียนสามารถแสวงหาความรู ้ หรือศึกษา 

ได้ด้วยตนเอง หรือศึกษาจากสิ่งรอบตัวและชีวิต

ประจ�าวัน ซ่ึงสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมจากกิจกรรม

เสริมความรู้ต่างๆ และเป็นเกณฑ์ส�าหรับการวัด

และประเมนิผล เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูเ้รยีนระดับ

ชั้นเรียน (Ministry of Education. 2017) สิ่งเหล่านี้

จะเกิดขึน้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยผ่านกระบวนการ

จัดการเรียนรู ้ของครูผู ้สอน ท่ีควรมีทักษะและ

ประสบการณ์โดยใช้หลกัสตูรการอบรมเป็นเครือ่งมอื

ในการแสวงหาวิธีการ ซึง่กระบวนการเหล่าน้ีน�ามา

ซึ่งการได้รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ

พ้ืนท่ีที่ออกติดตามผลการน�าแผนการจัดการเรียน

รู้แนวใหม่ น�าไปใช้กับผู้เรยีนในแต่ละพ้ืนท่ีจรงิ และ

น�ามาซึ่งแผนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ 

รูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับ Direk Pornsima (2016) 

กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคการศึกษา

ไทย ให้น�าไปสู ่ไทยแลนด์ 4.0 ให้กับผู ้ เรียน  

ต้องมีลักษณะที่ท�าให้ผู ้เรียนแต่ละคนไม่อยู่น่ิง 

กระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู ้และค�าตอบ  

อยู่ตลอดเวลา (Active Learner) ตามแนวการ

จัดการเรียนแบบกระตือรือร้น (Active learning) 

โดยจัดกิจกรรม การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

โดยส่งผลท�าให้เกิดค�าว่า Work-based Learning 

หรอื Work-integrated Learning หรอื Site-based 

Learning จะเป็นผลท�าให้นักเรียนและครูค้นพบ

ความรู ้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู ้ใหม่และสร้าง

นวัตกรรมใหม่ได้ การฝึกอบรมครูสามารถพัฒนา

ได้เพ่ิมพูนความรู ้ความเชีย่วชาญ มคีวามมัน่ใจใน

การจดัการเรยีนรู ้มเีจตคตทิีด่ต่ีอ การจดัการเรยีนรู้ 

และสามารถพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ 

แสดงให้เหน็ว่า การฝึกอบรม เป็นกระบวนการหน่ึง

ที่สามารถน�ามาใช้ในการพัฒนาครูทั้งด้านความรู้

ทักษะและเจตคติ ในการ จัดการเรียนรู้ ให้ดีขึ้นได้ 

และเห็นได้จากงานวิจัยการอบรมครู Piriya, S., 

Neti, C. & Songsri, T. (2015)ได้พัฒนาหลักสูตร

ฝ ึกอบรมเสริมสร ้างทักษะและกระบวนการ  

ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2 และท�าให้ได้รูปแบบการ 

ฝึกอบรมครูต้นแบบ เพ่ือเป็นแนวทางการวจิยัไปใช้

เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการ 
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ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู ่

ผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ อันจะท�าให้การพัฒนา

บุคลากรครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ

หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผู้

เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0

 2. เพ่ือศึกษาผลการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมท่ี

พัฒนาขึน้ ในด้านความรูค้วามเข้าใจ และความพึง

พอใจของหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการ

จดัการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูว้ชิา

คณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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แสดงให้เห็นวา่ การฝึกอบรม เป็นกระบวนการ

หนึ่งท่ีสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาครูทัง้

ด้านความรู้ทักษะและเจตคติ ในการ จดัการ

เรียนรู้ ให้ดีขึน้ได้ และเห็นได้จากงานวิจยัการ

อบรมครู Piriya, S., Neti, C. & Songsri, T. 

(2015)ได้พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้าง

ทกัษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 

การวัด สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี2 

และทําให้ได้รูปแบบการฝึกอบรมครูต้นแบบ 

เพ่ือเป็นแนวทางการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางใน

การป รับ ป รุงแ ก้ ไขการจัด การฝึก อบ รม

หลักสูตรการพัฒ นาศักยภาพครูผู้ สอนสู่

ผู้ เรียนให้มีความสมบูรณ์  อันจะทําให้การ

พัฒนาบุคลากรครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ของหลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ

เรียน รู้วิชาคณิ ตศ าสต ร์ ท่ี สอดค ล้องกับ

มาตรฐานและตวัชีว้ดัเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนสู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 

 2. เพ่ื อศึกษ าผลการใช้หลักสูตร

ฝึกอบรมท่ีพัฒนาขึน้ ในด้านความรู้ความ

เข้าใจ และความพึ งพ อใจของหลักสูตร

ฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การ

วดัและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีว้ัดเพ่ือ

พฒันาผู้ เรียนสูย่คุประเทศไทย 4.0 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปรับปรุงแกไข 

ศึกษาขอมูล
หลักสูตร 

การฝกอบรม 

พัฒนาหลักสูตรฉบับ

 
ประเมินหลักสูตร 
โดยผูเชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงแกไข 

ทดลองใช

 

ประเมินผลและ
ปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรวจสอบ 

หลักสูตรฝกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผูเรียนสูยุคประเทศไทย 4.0 

การด�าเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนวัดเกาะ 

(สุวรรณาราม) โรงเรียนประชาภิบาล โรงเรียน 

คลองเกลือ โรงเรียน โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ 

จ�านวน 6 โรงเรียน ในเขตให้บริการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร กรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2561 

จ�านวน 52 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบ เจาะจง (purposive sampling) 
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 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวจัิย และวธิดี�าเนิน

การวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวบรวมข้อมูลใน

การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ประกอบ 

การวิจัยในครั้งนี้ สามารถแบ่งได้ ดังนี้ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 แบบประเมนิความเหมาะสม 

ขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 เป็นแบบมาตราส่วนแบบประเมนิ

ค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ข้อมลูโดย การหาค่าเฉลีย่ และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ แปลความหมายของ

ค่าเฉลี่ย 

 ขัน้ตอนท่ี 2 เครือ่งมอืศึกษาความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 

4.0 ได้แก่ แบบสอบถามสภาพความเป็นจริงและ

ความคาดหวัง ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้เน้นผู ้เรียนสู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ ใช้การวิเคราะห์ค่า IOC

 ขั้นตอนท่ี 3 สร้างหลักสูตรการฝึกอบรม 

โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 

ฝึกอบรม และแบบประเมินผลการทดลองใช้ 

หลักสูตรฝึกอบรม ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 

ประเมินค่า 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพโดยการหา

ค่าความความเท่ียง (IOC) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 

ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน

 ขั้นตอนท่ี 4 ทดลองใช้หลักสูตรการ 

ฝึกอบรม ประกอบด้วย 1. แบบประเมินทักษะด้าน

การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 

สู ่ยุคประเทศไทย 4.0 สร้างโดยการน�าตัวบ่งชี้ 

สมรรถนะมาก�าหนดเป็นภาระงาน และชิน้งานโดย

ครอบคลุม รูปแบบของการฝึกอบรมแบบเน้นการ

ปฏิบัติการท่ีมีการสร้าง ความรู้ด้วยตนเอง โดย 

เน้นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ; Professional 

Learning Commu nity (PLC) มีกิจกรรมที่ครูเป็น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เป็นข้ันตอนและฝึก

ออกแบบแผนการจดัการเรยีนรู ้ทีม่คีวามสอดคล้อง 

เป็นล�าดับขั้นตอน คือ การเรียนรู้ประเทศไทย 4.0 

ในด้านการศึกษา การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียน

รู้และตัวชี้วัด การออกแบบการเรียนรู้จากวิธีการ

สอน การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี้วัด แล้วน�ามา

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิพากษ์

หลักการฝึกอบรม เพ่ือให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้

ต ้นแบบ และส่งผลให้การด�าเนินการจัดการ 

ฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมาย ให้ผู้เข้ารับการอบรม

ปฏิบัติ และให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 

(Rubric) และแปลผลเป็นระดับคุณภาพ 3 ระดับ 

คือ ดี พอใช้ และปรับปรุง ตรวจสอบ คุณภาพของ

เคร่ืองมือโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้อง

ระหว่างค�าถามกับตัวบ่งชี้ด ้านทักษะ ใช้การ

วิเคราะห์ค่า IOC 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ

ต่อหลักสูตรการฝึกอบรม แบบสอบถามความคิด

เหน็ของครผููเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูรฝึกอบรมการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล

การเรียนรูวิ้ชาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

และตวัชีว้ดัเพือ่พัฒนาผูเ้รยีนสูยุ่คประเทศไทย 4.0 
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ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ มี 5 ระดับ 

ประกอบด้วยข้อค�าถาม เก่ียวกับความ พึงพอใจต่อ

หลักสูตรฝึกอบรม 3 ด้าน ซึ่งในการทดลองใช้

หลักสูตรการฝึกอบรม และเก็บผลการประเมิน 

จ�านวน 2 วัน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 การพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบ 

การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและ 

ตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู ่ยุคประเทศไทย 4.0  

ครั้งนี้ มีกระบวนการพัฒนา หลักสูตร 4 ขั้น ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสม ของ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  สมรรถนะด้านการ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ศกึษาบรบิทและเน้ือหาทีเ่ก่ียวข้อง 

เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาครู 

การพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมครู และศึกษาสภาพ

ปัจจุบัน ความต้องการพัฒนาครูด้านการจัดการ

เรียนรู้ จากเอกสาร งานวิจัย จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการออกแบบและพัฒนา

หลักสูตร ประกอบด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

สมรรถนะด้านการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้

ท่ีเน้นผู้เรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 พบว่ามีองค์

ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ ประกอบด้วย 3 

ตวับ่งชี ้ได้แก่ (1) วิเคราะห์มาตรฐานการเรยีนรูแ้ละ

ตวัชีวั้ด (2) การออกแบบการเรยีนรูแ้บบวธีิการสอน 

(3) การวัดและประเมนิผลทีส่อดคล้องกับมาตรฐาน

และตัวชี้วัด 2) ด้านทักษะ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ 

ได้แก่ (1) ทักษะในการวิเคราะห์มาตรฐานการ 

เรียนรู้และตัวชี้วัด (2) ทักษะในการออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่ให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอน  

(3) ทักษะในการเลอืกเครือ่งมอืการวัดและประเมนิผล

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

 ขั้นที่ 2 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

เป็นการจัดท�าโครงร่างหลักสูตร ก�าหนดองค์

ประกอบของหลักสูตร เขียนโครงร่างหลักสูตร  

และประเมินความเหมาะสม ความสอดคล้องของ

โครงร่างหลักสูตรและน�ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน�า

ไปทดลองใช้ แบบสอบถามสภาพความเป็นจริง

และความคาดหวัง ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00 

ค่าอ�านาจจ�าแนก ระหว่าง 0.37-0.76 และค่าความ 

เชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์มูลโดยหาค่าเฉลี่ย

 ข้ันท่ี 3 การน�าหลักสูตรไปใช้ และหา

คุณภาพหลักสูตร เป็นการทดลองใช้โครงร่าง

หลกัสตูรฝึกอบรมเชงิ ปฏบิตักิารกบัครขูองโรงเรยีน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่  

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัย

พบว่า หลกัสตูรฝึกอบรมมคีวามเหมาะสมในระดบั

มาก (    =4.20 และครผููเ้ข้ารบัการอบรมใช้หลกัสตูร

มคีวามเห็นว่าหลกัสตูรฝึกอบรมมคีวาม เหมาะสม 

ในระดับมากที่สุด (   = 4.56)

  ขั้นที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

เป็นการประเมินผลที่เกิดข้ึนจากกระบวนการ 

พัฒนาหลักสูตร ทุกขั้นตอน ดังนี้

 1. แบบประเมินทักษะด ้านการการ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู ้ ท่ีเน้นผู ้เรียนสู ่

ยุคประเทศไทย 4.0 ใช้การวิเคราะห์ค่า IOC  

ผลการพิจารณาพบว่า มค่ีา IOC เท่ากบั 0.50-1.00

x

x
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 2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลกัสตูร

การฝึกอบรม ประกอบด้วยข้อค�าถาม เก่ียวกับ

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม 2 ด้าน คือ  

ด้านการจดัอบรม ด้านความพึงพอใจและประโยชน์

จากการฟังบรรยายเชงิปฏิบติัการ มค่ีา IOC เท่ากับ 

1.00 ทกุข้อ มค่ีา อ�านาจจ�าแนกระหว่าง 0.32-0.78 

และค่าความ เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูล

โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ส�าหรับ สมรรถนะด้านทักษะและความ 

พึงพอใจต่อ หลกัสูตรฝึกอบรม วัดครัง้เดียวหลงัการ

ฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานแล้วแปลผลเป็นระดับ

คุณภาพ/ความพึงพอใจ

อภิปรายผล 

 การพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและ 

ตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู ่ยุคประเทศไทย 4.0  

ซึ่ง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก�าหนดไว้ ท้ังน้ี 

อาจเน่ืองมาจาก ผู ้วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรด้วย

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ข้ัน คือ 1) ศึกษา

บริบทและเน้ือหาท่ีเก่ียวข้อง 2) ออกแบบและ

พัฒนาหลักสูตร 3) การน�าหลักสูตรไปใช้ และการ

หาคุณภาพหลักสูตร และ 4) ประเมินผลและ

ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีการวิเคราะห์สภาพการและ

ความต้องการ การวางแผนการพัฒนาหลักสูตร

อย่างเป็นระบบ การใช้หลกัสตูร และการประเมนิผล 

ซึง่เป็นกระบวนการ พัฒนาหลกัสตูรท่ีมปีระสทิธิภาพ 

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

Nichagorn, N, Waro, P., & Tanongsak, K. 

(2018) ได้ศกึษาและพัฒนา หลกัสตูรฝึกอบรมการ

พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ 

แบบโครงงานของครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับ

ประถมศึกษา เ ก่ียวข ้องกับ 4 ขั้นตอน คือ  

การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนหลักสูตร 

การใช้หลักสูตรฝึกอบรม และการประเมินผล

หลกัสตูรครูมคีวามรู้ความเข้าใจและความสามารถ

ในการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

การออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูเ้น้นกระบวนการ

เรียนรู้จากวิธีการสอน และ การวัดผลประเมินผล

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ

ตวัชีวั้ดการฝึกปฏิบตัหิลงัเข้ารบัการฝึกอบรมสงูกว่า

ก่อนเข้ารับการฝึกอบรมซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของSomjit Pongma. (2016) ท่ีศึกษาเพ่ือพัฒนา

และหาประสิทธิ ภาพของรปูแบบการเรียนการสอน

ท่ีพัฒนาขึ้น ผลพบว่ารูปแบบการเรียน การสอน 

RASPE Model ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่

ทบทวน ความรู้เดมิ(Review) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(Activities Learning) สรปุ(Summary) การฝึกทกัษะ 

(Practice) ประเมินผล (Evaluation) และ 

รปูแบบการเรยีนการสอนมปีระสทิธิภาพ  85.35/83.73 

และมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมี นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี

ความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียน

การสอนที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด

 ครูมีความพึงพอใจต ่อการออกแบบ

หลกัสตูรฝึกอบรมเชงิการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรม

การออกแบบการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมิน

ผลการเรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานและตัวชี้ วัดเพ่ือพัฒนาผู ้ เรียนสู ่ ยุค

ประเทศไทย4.0 อยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการ

ทดสอบสมมติฐาน ทั้ง 3 ข้อ พบว่า ครูมีความรู้

ความเข้าใจ หลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อน 
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เข้ารบัการฝึกอบรม และครมูคีวามพึงพอใจ ต่อการ

พัฒนาออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมเชิงการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือพัฒนา 

ผูเ้รยีนสูยุ่คประเทศไทย4.0หลงัเข้ารบัการฝึกอบรม

อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นการสนับสนุน สมมติฐาน 

ทีก่�าหนดไว้ ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะ เน้ือหาของหลกัสตูร

เป็นเนื้อหาที่ครูสามารถน�าเอาไปใช้ได้จริงและ 

เห็น เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการ  

ความสนใจของครูผู้สอน และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ต่อกันระหว่างครูด้วย กันเองหรือระหว่างครูกับ

วิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งส่งผลถึงการประสบ

ความส�าเรจ็ในการฝึกอบรม อาท ิการออกแบบการ

เรยีนรูแ้ละการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้ซึง่ความ

ใกล้ชิดต่อกันนี้ก่อให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อใจ 

บรรยากาศในการฝึกอบรมเอื้อต่อการฝึกอบรม

อย่างเป็นกันเอง ซึง่นอกจากน้ีผลการวิจยัน้ีสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ Porntip Onkasem. (2016)  

เรือ่งการพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมการจดัการเรยีนรู้

ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส�าหรับนักศึกษา 

ฝ ึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผลการวิจัย  

พบว่าหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู ้

ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ส�าหรับนักศึกษา 

ฝ ึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร ์  

มีองค์ประกอบของหลักสูตร และเอกสารประกอบ 

หลกัสตูร ได้แก่ คูม่อืการด�าเนนิการฝึกอบรมส�าหรบั

วิทยากร คู ่มือการฝึกอบรมส�าหรับผู ้เข้ารับการ 

ฝึกอบรม และคู่มือติดตามผลการใช้ หลักสูตร

ส�าหรับครูพ่ีเลี้ยง และผลการประเมินคุณภาพ

หลักสูตร โดยการประเมินความเหมาะสมของ 

องค์ประกอบของหลักสูตรจาก ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 

มีคุณภาพอยู ่ในระดับมาก และนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการ

เรียนรู ้ ท่ีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังการ 

ฝึกอบรม และสัมพันธ์ กับงานวิจัยของ Wither 

(2000) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 

และการจัดพ้ืนฐานทางการศึกษามีจุดประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาหลกัสตูรท้องถ่ิน ของสถาบนั การศกึษา 

YVLEI ซึ่งพบว่าทางโรงเรียนมีการวิเคราะห์ถึง 

พ้ืนฐานของหลักสูตรว่าควรจะปรับปรุงให้เกิดความ

สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท�าให้

นักเรียนเกดิความคิดโดยใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วน

จากตัวกับส่ิงแวดล้อมทีอ่ยู่ด้วยกัน เด็กได้แลกเปล่ียน

ความรู ้ระหว่างชุมชน ซึ่งหลักสูตรน้ีได้พัฒนา 

ทุกระดับ

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัย ไปใช้

 1.  ด้านการน�าหลักสูตรไปใช้ส�าหรับผู้ที ่

น�าหลักสูตรไปใช้ควรศึกษารายละเอยีดของหลักสูตร

ในคู่มือวิทยากรให้เข้าใจและน�าไปประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสม เพราะการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู

และตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับการปรับสาระ ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ อีกทั้งรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้ที่มีความหลากหลายควรค�านึงถึง

ความเหมาะสมของเนื้อหา สาระ ท่ีน�าไปปรับใช้ 

รวมไปถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ควร 

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

อีกทั้งยังต้องค�านึงถึงเวลาและความยืดหยุ่นของ

หลักสูตรด้วย 

 2.  ด้านการออกแบบแผนการจดัการเรยีนรู้ 

ก่อนออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ควรวางแผน

การควรมีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท�าตาราง
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วิเคราะห์ค�าอธิบายรายวิชา หรือวิเคราะห์สาระ 

การเรียนรู ้  จัดท�าหน่วยการเรียนรู ้  และจัดท�า

ก�าหนดการสอนหรือโครงการสอน มีการวิเคราะห์

ผู ้ เ รียน โดยการจัดกลุ ่มผู ้ เ รียนตามความรู ้  

ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด  

แล้วน�าไปวางแผนเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้

ตามศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

มีการก�าหนดเน้ือหาสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

การเรียนรู้สอดคล้องกับวิเคราะห์มาตรฐานการ

เรียนรู ้และตัวชี้ของหลักสูตรคณิตศาสตร์ฉบับ

ปรับปรุง 2560 หรือผลการเรียนรู ้ที่คาดหวัง 

ศกัยภาพของผูเ้รยีน และความต้องการของท้องถ่ิน 

รวมทั้งการบูรณาการระหว่างวิชา และควรมีการ

ก�าหนดกิจกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย เหมาะสม

และสอดคล้องกับศกัยภาพของผูเ้รยีน มกีารบรูณาการ 

เน้นการคิด (ทักษะการคิด ลักษณะการคิด และ

กระบวนการคดิ) การฝึกทกัษะ การปฏิบตัจิรงิ และ

การสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง เช่นการน�ารปูแบบ

การสอน/เทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วยในการ

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการก�าหนด

สือ่ /นวัตกรรม/แหล่งเรยีนรูท่ี้หลากหลายสอดคล้อง

กับจุดประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

กิจกรรมการเรยีนรู ้วยัและความสามารถของผูเ้รยีน 

และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือก จัดหาและ 

จัดท�าสื่อ/แหล่งการเรียนรู้มีการก�าหนดการวัดผล

และประเมนิผล สอดคล้องกับจดุประสงค์การเรยีน

รู้/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและกิจกรรมการเรียนรู้  

มีการวัดผลตามสภาพจริง ให้ครอบคลุมท้ังด้าน

ความรู้ ทักษะ และเจตคติมีองค์ประกอบส�าคัญ

ครบถ้วน เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ สอดคล้องกับ 

ความต้องการของท้องถิ่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม 

และมีการบูรณาการตามความเหมาะสม และ 

มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน ท�าให้ผูเ้รียนได้พัฒนาด้าน

ความรู้ ทักษะและเจตคติ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1.  ควรมีการศึกษารูปแบบการสอนที่

เหมาะสมในแต่ละเนื้อหา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

และสามารถเป็นต้นแบบในการน�าไปใช้ได้ใน

สถานการณ์จริง 2.ควรมีแผนต้นแบบในการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ฯ  3. ควรมีการศึกษา 

การวิจัยเฉพาะรูปแบบการสอนส�าหรับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเฉพาะ 4. ควรมีการ

ศึกษาผลของการเรียนรู ้ของนักเรียนจากการใช้

แผนการจดัการเรียนรู้การพัฒนา หลักสตูรฝึกอบรมฯ 

5. ควรมีการสาธิตการสอนจากการออกแบบแผน 

การจัดการเรียนรู ้หลังจากติดตามการพัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรม ฯ 6. ควรมีกิจกรรมการติดตาม

หรือ ท�างานร่วมกับครูหลังการพัฒนาหลักสูตรฯ 

จากสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน และดูการสอนในชั้น

เรียนโดยใช้กิจกรรมการออกแบบการเรียนรู้แบบ

ครบวงจร 7. ควรสร้างภาคเีครอืข่ายในการเผยแพร่

หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ของครูเอื้อต่อ

การสร้างผู ้เรียนท่ีมีศักยภาพ พร้อมรับมือต่อ 

การเปล่ียนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร์ และ 

เทคโนโลยทีกุระดบั 8. ควรเสรมิสรา้งจติสาธารณะ 

ในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฯ และ 9. ควรขยาย

ผลหลกัสตูรการอบรมท่ีเน้นการออกแบบการเรยีนรูฯ้ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป
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