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ผู ้วิจัย
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สังกัด

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปี ทีพิมพ์เผยแพร่

พ.ศ. 2555

การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่น มีวัตถุประสงคการวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถของ
นัก ศึก ษาครู ในการจั ดการเรีย นรูที่ บูร ณาการกรอบสาระการเรี ย นรูท อ งถิ่น 2) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ
ความสามารถของนัก ศึก ษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทอ งถิ่นในขั้นตอนการพัฒนา
หลัก สูตรและนํา หลัก สูตรไปใช 3)เพื่อ ศึก ษาความคิดเห็นของนัก ศึก ษาครูที่มีตอรู ปแบบการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น และ 4) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทอ งถิ่น การวิจัย ครั้ง นี้ เปนการวิจัย และพัฒ นา (Research and Development) ในลัก ษณะของการ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods) เครื่ อ งมือ ที่ใ ชใ นการวิ จัย ประกอบด ว ย 1) รู ปแบบการพัฒ นา
ความสามารถของนัก ศึกษาครูใ นการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 2) แผน
จัดการเรียนรู เรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 1)แบบประเมินความสามารถในการออกแบบหนวยการเรียนรู
ที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 2) แบบประเมินความสามารถการเขียนแผนจัดการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 3) แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 4) แบบประเมินความรูความเขาใจของนักศึกษาดา นการบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรู 5) แบบสอบถามความคิดเห็นนัก ศึกษาที่มีตอรูปแบบการ
พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น และ 6) แบบสอบถาม
ก

ความคิดเห็นนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิล ปากร จํา นวน 32 คน ที่ไดมาจากการสุม อยา งงา ย (Simple Random Sampling)โดยการจับสลาก
หองเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 วิเคราะหขอ มูลโดยใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทอ งถิ่น มีชื่อ วา “รูปแบบการจัดการเรีย นรูแ บบ 5ส” ประกอบดวย หลักการ คือวิเคราะห
เนื้อหาวิชารวมกับสาระการเรียนรูทองถิ่น ใชแนวคิดการบูรณาการแบบสอดแทรกสาระความรูทอ งถิ่นใน
เนื้อหาวิชา มีวัตถุประสงค เพื่อใหนักศึกษาสามารถบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในเนื้อหาวิชา และ
นําไปใชในการจัดการเรียนรูได ทั้งนี้มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้น คือ 1) ขั้นศึกษาและสังเกต 2)ขั้นสํารวจ
3)ขั้นสรางสรรค 4) ขั้นสอน ซึ่งในขั้นตอนนีน้ ักศึกษานําแผนจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียนในโรงเรียนโดยนักศึกษามีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 4.1) ขั้นสรางความสนใจ 4.2) ขั้นสงเสริม
ความรู 4.3) ขั้นสืบคนขอมูล 4.4) ขั้นแสดงผล 4.5) ขั้นสรุปความรู และ ขั้นที่ 5) ขั้นสรุปผล
2. ผลการศึก ษาระดับความสามารถของนักศึกษาครูใ นการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช เปนดังนี้
2.1 นักศึกษาครูมีความสามารถในการออกแบบหนวยการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นในระดับสูง
2.2 นักศึกษาครูมีความสามารถในการเขียนแผนจัดการเรียนรูทบี่ ูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่น ภาพรวมอยูในระดับสูง
2.3 นักศึกษาครู มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ใน
ภาพรวมและรายดานอยูระดับสูง
2.4 นักศึกษาครูมีความรูความเขาใจดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการ
เรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับสูง
3. นักศึกษาครูมีความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในภาพรวมอยูในระดับดีมาก
4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น มีความ
คิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก
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The purposes of this research were 1) to develop model of instruction to enhance student

teachers’ ability to manage learning by integration of the local curriculum framework : 2) to study
student teachers’ ability model to integration of the local curriculum framework in curriculum
development and implementation :3) to study student teachers’ opinions toward the student teachers’
ability model :4) to study student’s opinions toward learning management of student teachers by
integrate of the local curriculum frameworks. The research was based on the research and development
methodology with mixed methods. The research instruments were 1) student teachers’ ability model to
manage learning by integrated of the local curriculum framework :2) lesson plan about the curriculum
development consistent with local needs. The instruments for collecting data were 1) an assessment
form of the local curriculum framework integration unit plans :2) an assessment form of the local
curriculum framework integration lesson plans :3)an assessment ability form of the learning
management by integrated of the local curriculum framework :4) knowledge and understanding test
about the integration local curriculum frameworks :5) an opinions form for student teachers toward the
student teachers’ ability model :6) questionnaires of the student’s opinions toward student teachers’
learning management by integrated of the local curriculum framework. The samples were 32 student
teachers in teaching Chinese during the first semester of academic year 2011. The obtained data were
analyzed by percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.) and content analysis.
ค

The research results found that :
1. Student teachers’ ability model had principle of analysis content of core course with local
learning, based on infusion integrated concept. The objectives of the model was to enhance student
teacher’s ability to manage learning by integration of the local curriculum framework, and syntax
(Instructional Procedures) there were 5 steps as follows :1) study and observe :2) explore :3) create
:4) teach during in this step student teachers apply lesson plans to manage learning in the school by
used 5step which consisted :4.1)Engagement :4.2) create :4.3) investigation :4.4) discussion :4.5)
conclusion of knowledge and :5) summarization.
2. The result of the student teachers’ ability model to manage learning by integration of the
local curriculum framework in curriculum development and implementation found that :
2.1 The student teachers that learned by the model could design the local curriculum
framework toward the integration of the local in unit plans at the high level.
2.2 The student teachers that learned by the model could write lesson plans integration
of the local curriculum framework at the high level.
2.3 The student teachers that learned by the model could manage learning that
integrated the local curriculum framework at the high level.
2.4 The student teachers that learned by the model had knowledge and understanding
about the integration of the local curriculum framework to manage learning at the high level.
3. The student teachers’ opinions toward with the model were at highest level.
4. The student’s opinions toward the learning management of student teachers by integrate of
the local curriculum framework at high level.
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บทที 1
บทนํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-10 รัฐบาลไดกําหนดแนวนโยบายการ
พัฒนาประทศ โดยมุงเนน การพัฒนาคนอยางตอเนื่องเปนเปาหมายหลักเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในที่นี้ เปนสิ่งที่ตองทํากับคนทุกคน อันสงผลใหบุคคลไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ขณะที่ในป พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดให
รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม สงผลใหมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 จุดมุงหมายเพื่อ
ปฏิรูปการศึก ษาทั้งระบบ สงผลใหองคก รวิชาชีพและสถาบัน การศึก ษาตางๆมีการเคลื่อนไหว
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2544: 2-3) เปาหมายสูงสุด
ของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการเรียนรู ซึ่ง ศ.นพ.ประเวศ วะสี กลาววา “หัวใจสําคัญของ
การปฏิรูปการศึกษา คือการปฏิรูปการเรียนรูซึ่งการปฏิรูปนี้เปลี่ยนแปลงจากการยึดวิชาเปนตัวตั้ง
มาเปนยึดตัวมนุษยหรือผูเรียนเปนตัวตั้งหรือเรียกวา ผูเรียนสําคัญที่สุด”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดใหความสําคัญในเรื่องของภูมิ
ปญญาทองถิ่น และไดกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวใน
มาตรา 80 วา “รัฐตองดําเนินนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมโดยระบุ
ไวในขอ (3)รัฐตองพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมาย
เพื่อการพัฒ นาการศึก ษา จัด ใหมีก ารพัฒ นาครูและบุค ลากรทางการศึก ษาใหกาวหนาทัน การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย และระบุไวในขอ
(6)ให ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ความรู รั ก ษาสามั ค คี แ ละการเรี ย นรู ป ลู ก จิ ต สํ า นึ ก และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
ความสําคัญและปญหาของภูมิปญญาทองถิ่น เปนเรื่องที่รัฐบาลทุกสมัยไดดําเนินการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและแสดงเจตนารมณที่จะพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลไดมีการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2557) โดยปรับปรุงสวนนโยบายและเปาหมายการดําเนินงานที่มุงเนน
วัตถุประสงค ใหพัฒนาคนอยางรอบดาน สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรมภูมิปญญาและการ
เรียนรูและพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเปนฐานในการพัฒนาสังคม คุณธรรม ภูมิปญญาและการ
เรียนรู (แผนการศึกษาแหงชาติ 2552: 3)
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ภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) (ประเวศ วะสี 2536: 10) คือ องคความรู ความสามารถ
และทัก ษะของคนไทยอัน เกิด จากการสั่งสมประสบการณที่ผานระบอบการเลื อกสรร เรียนรู
ปรุงแตง พัฒนาและถายทอดสืบตอกันมาเพื่อใชแกปญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ใหสมดุล
กับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย นอกจากนี้ภูมิปญญาทองถิ่นยังชวยสรางชาติใหเปน
ปกแผน สรางศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแกคนไทยเปนมรดกอันล้ําคาอยู คูกับสังคมไทยมาโดยตลอด
ภูมิปญญาทองถิ่น มีความสําคัญสําหรับสังคมไทย จึงจําเปนตองมีการนําไปใชและถายทอดสืบตอ
กันไป เพื่อไมใหสูญหายจากวิถีชีวิตคนไทย กระบวนการที่จะทําใหภูมิปญญาทองถิ่นฟนคืนชีพ
มามีชีวิต ชี ว าอีก ครั้ งคือกระบวนการศึ ก ษา(รุง แกว แดง. 2543: 230) เพราะการศึก ษาเป น
กระบวนการสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนผูมีคุณภาพและสามารถพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของตนเอง ครอบครัวและบานเมืองอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพและขีด
ความสามารถด า นต า งๆที่ จ ะดํ า รงชี พ และประกอบอาชี พ ได อ ย า งมี ค วามสุ ข รู เ ท า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงรวมพลังสรางสรรคการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนได
กระทรวงศึกษาธิการ (2551:1-3) ไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ใหเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปน
เปาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
มีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ใหมีความสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่มุงเนนการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถิ่นและสถานศึกษา
ไดมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการ
ของทองถิ่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความเหมาะสมชัดเจน ทั้ง
เปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ
ในระดับเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อใชเปน
ทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดทําขึ้นสําหรับทองถิ่นและสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและ
ทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย
ทุก คนในระดับการศึก ษาขั้น พื้น ฐานใหมีคุณ ภาพ ดานความรู และทักษะที่จําเปน สําหรับการ
ดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดชวยทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ในทุกระดับเห็นผล
คาดหวังที่ตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัด เจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชวยให
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หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับทองถิ่นและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดมั่นใจ ทําใหการ
จัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น
ตามที่ ก ระทรวงศึก ษาธิก ารไดมีคํา สั่งใหใ ช หลัก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 ทั่วประเทศในปการศึกษา 2553 โดยกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
บทบาทสําคัญในการจัดทํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นเพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น สูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนในระดับชั้นเรียน การนําสาระการเรียนรูทองถิ่นไปจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน
นั้น สถานศึก ษา หรื อครูผูส อนสามารถนํ ารายละเอีย ดสาระการเรียนรูท องถิ่น ไปวางแผนจั ด
ประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวในทองถิ่นของตนเอง โดยครูผูสอนสามารถจัดทําไดหลาย
ลักษณะ เชน การบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในรายวิชาพื้นฐาน จัดทํารายวิชาเพิ่มเติม
และในลักษณะของกิจ กรรมพัฒนาผูเรียน ทั้งนี้ในการจัด กิจ กรรมการเรียนรู ครูผูสอนอาจเชิญ
วิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่น หรือพานักเรียนออกไปนอกหองเรียนเพื่อเรียนรูตามสภาพจริงจะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากยิ่งขึ้น
จากนโยบายการจัดการศึกษาดังกลาว ทําใหเห็นถึงบทบาทสําคัญและหนาที่หลัก ของคณะ
ศึกษาศาสตรในการเตรียมนัก ศึก ษาให มีความพรอมทั้งดานความรู ความสามารถ ทัก ษะความ
เชี่ยวชาญและคุณลักษณะสําคัญตางๆ ของความเปนครูเพื่อนําไปสูครูมืออาชีพในอนาคต ดังนั้นการ
พัฒนาความสามารถดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรูจึงเปน
เรื่องที่สําคัญและจําเปนที่นักศึกษาครูตอ งเรียนรู ทําความเขาใจและฝกปฏิบัติ เพื่อนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูในอนาคต และเพื่อนําไปพัฒนานักเรียนใหรูจักทองถิ่นตนเอง รักและหวงแหนมรดก
ทางวัฒนธรรม และมรดกทองถิ่นที่ตกทอดกันมารุนสูรุน สอนใหเปนคนที่ดี เปนคนเกง อยูรวมใน
ชุมชนและสังคมไดอยางมี ความสุข จากความสําคัญดังกลาวสาขาวิชาหลัก สูต รและการนิเทศ
ภาควิชาหลัก สูต รและวิธีสอน คณะศึก ษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรได ดําเนิน จัด โครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น : การขับเคลื่อน
เพื่อการจัดการเรียนรู” เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู เขาใจ
กระบวนการพัฒ นาหลักสูต รตามกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นใหกับ ครู ผูบริหารสถานศึก ษา
ศึกษานิเทศก บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาครู ซึ่งจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาว
แสดงใหเห็น วาการบูร ณาการกรอบสาระการเรีย นรูทอ งถิ่น ในการจัด การเรียนการสอนเป น
กระบวนการสําคัญที่ครูและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา หรือเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรตอง
ตระหนักและปฏิบัติใหเกิดผลสูผูเรียน ทั้งนี้โดยเฉพาะนักศึกษาครูที่มีหนาที่ในการจัดการเรียนรู
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และพัฒนาผูเ รียนสูเปาหมาย จําเปนอยางยิ่งที่ตองเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจ อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติและนําไปใชในอนาคต
จากการศึกษาสภาพปจจุบัน พบวา นักศึกษาครูใหความสนใจเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรูตามจุดเนนของสาขาวิชาที่ตนเองไดทําการฝกประสบการณ
วิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอมในเนื้อหาสาระวิชา แตในสวนของกระบวนการนํากรอบสาระ
การเรียนรูทองถิ่นสูการเรียนรูยังไมสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองเหมาะสม ซึ่งที่ผานมา
พบวานักศึกษาครูยังไมเขาใจกระบวนการนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นสูการจัดการเรียนรูในชั้น
เรียนเทาที่ควร
จากความสํ าคั ญ ของการพัฒ นานั ก ศึ ก ษาครู และรายละเอีย ดของหลั ก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551 ในประเด็น ของการนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น สู
ชั้ น เรี ย นอั น เป น จุ ด เน น ที่ สํ า คั ญ ผู วิ จั ย ในฐานะของผู ส อนในรายวิ ช าการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
(Curriculum Development) และเปนอาจารยประจําในสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ จึงสนใจที่
จะสงเสริมใหนัก ศึก ษาครูมีค วามรูความเขาใจ ตลอดจนความสามารถในการจัดการเรียนรู โดย
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในรายวิชาที่สอนโดยมีรายละเอียดดังกรอบแนวคิดตอไปนี้
กรอบแนวคิดการวิจัย
สาระการเรียนรูทองถิ่น (Local-related content) เปนองคความรู ทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่ผูเรียนควรเรียนรู ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานระดับทองถิ่น
พัฒนาขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพภูมิ ศาสตร ประวัติความเปนมา สภาพปญหาชุมชน วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ สังคมการงานอาชีพ ภูมิปญญาทองถิ่น แบะแนวโนมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อปลูกฝงให
ผูเรียนมีความรักและหวงแหน มรดกทางสังคมของบรรพบุรุษมีความเปนไทยสามารถดํารงชีวิต
และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ทั้งนี้สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นตามความ
ตองการของชุมชน ผูปกครอง ครู หรือความตองการของนักเรียนไดเอง ตามจุดเนนของสถานศึกษา
การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่น ครั้งนี้ ไดศึกษากรอบแนวคิด จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ และเอกสารตําราตางๆ สรุป
แนวคิดสําคัญที่ใชกําหนดรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่น โดยใชการบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) ซึ่งเปนการเชื่อมโยงเนื้อหา
ตั้งแต 2 หัวขอขึ้นไป ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาที่สอน อันไดแก
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร กับกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นไปพรอมกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนา
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ความสามารถของนักศึกษาครูใหสามารถพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูในชั้น
เรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยกรอบแนวคิดในการวิจัย เปนดังนี้
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่น
1. ศึกษาและสังเกต
2. สํารวจ
3. สรางสรรค
4. สอน
5. สรุปผล

นักศึกษาครู
1. ความสามารถดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในการพัฒนา
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
2. ความคิ ด เห็ น ที่มีตอรู ป แบบการจัด การเรีย นรูที่ บู รณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่น

นักเรียน
ความคิ ดเห็นที่ มีตอจั ดการเรีย นรู จากนัก ศึก ษาครู ที่บูร ณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่น

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
คําถามการวิจัย
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นมีองคประกอบและขั้นตอนอยางไร
2. หลังการใชรูปแบบนักศึกษาครูมีระดับความสามารถในการบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใชในระดับใดและเปนอยางไร
3. นักศึกษาครูมีความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการ
จัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในระดับใด
4. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากศึกษาครูมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูที่บูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถของนักศึกษาครูในการ
จัดการเรียนรูบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
2. เพื่อศึกษาระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช ดังนี้
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2.1 ระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการออกแบบหนวยการเรียนรูที่บูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
2.2 ระดับความสามารถของนัก ศึกษาครูในการเขียนแผนจัดการเรียนรูที่บูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
2.3 ระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทองถิ่น
2.4 ระดับความรูความเขาใจของนักศึกษาครูดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นในการจัดการเรียนรู
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึก ษาครูที่มีตอรูปแบบการพัฒ นาความสามารถของ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูที่บูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) จํานวน 5 สาขาวิชา จํานวน 4
หองเรียน รวม 122 คน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2554
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2554 ไดแกสาขาวิชาการสอนภาษาจีน รวม 32 คน ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple random
sampling)โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม
2. ตัวแปรทีศึกษา
2.1 ตัวแปรตน คือ รูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู ในการจัดการ
เรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
2.2 ตัวแปรตาม คือ
2.2.1 ความสามารถของนัก ศึก ษาครูใ นการบูร ณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
2.2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
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2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูที่บูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
3. เนือหา
เนื้อหาที่ใ ชใ นการวิจัยครั้งนี้เปน เนื้อหาในรายวิชา 462 201 การพัฒ นาหลัก สูต ร
( Curriculum Development) เรื่อง การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น และการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งเปนการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นเขากับ
สาระการเรียนรูของเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาสอนไดแก ภาษาจีน ซึ่งเปนรายวิชาเพิ่มเติม
4. ระยะเวลา
ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษา
ครู ในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2554 ตั้งแต เดือนสิงหาคม- กันยายน พ.ศ. 2554 เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. กรอบสาระการเรียนรู ้ ระดับท้ องถิน หมายถึง รายละเอียดของขอมูลสารสนเทศรวมทั้ง
สาระและประสบการณ องค ค วามรู ที่ เ กี่ ย วกั บ ท อ งถิ่ น ในด า นสภาพภู มิ อ ากาศ ทรั พ ยากร
สิ่งแวดลอ ม ประวัติ ค วามเปน มา สภาพเศรษฐกิจ สังคม การดํารงชีวิต การประกอบอาชี พ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา ตลอดจนสภาพปญหาและสิ่งที่ควรไดรับการถายทอดพัฒนาในชุมชน
และสังคมนั้น ๆ ที่ สํานัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา และสถานศึก ษากําหนดขึ้น เพื่อจะนําไปจั ด
ประสบการณใ หผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองของจังหวัด นครปฐมโดยเชื่อมโยง
บูรณาการสาระวิชา
2 การบูรณาการ หมายถึง กระบวนการนํากรอบสาระการเรียนรูระดับทองถิ่นของจังหวัด
นครปฐมมาใช โดยการสอดแทรกเนื้อหาสาระการเรียนรูทองถิ่นผนวกกับสาระการเรียนรูตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เพื่อนําไปใชจัดการเรียนรูในชั้นเรียน
3. ความสามารถของนักศึก ษาครู ใ นการบู รณาการกรอบสาระการเรียนรู ้ ท้องถินในการ
พัฒนาหลักสู ตรและการนําหลักสู ตรไปใช้ หมายถึง ระดับการปฏิบัติของนักศึกษาในการออกแบบ
หนวยการเรียนรู การเขียนแผนการสอน และการจัดการเรียนรูโดยการสอดแทรกสาระการเรียนรู
ทองถิ่น ซึ่งไดมาจากการประเมินระดับคุณภาพ (Scoring Rubric)
4. ความรู ้ ความเข้ าใจของนักศึกษาครู ด้านการจัดการเรียนรู ้ ทีบู รณาการกรอบสาระการเรียนรู ้
ท้ องถิน หมายถึง ระดับคะแนนที่ไดจากการทดสอบนักศึกษาครู เรื่อง การบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นในการจัดการเรียนรู ที่ไดจากแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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5. ความคิดเห็นของนักศึกษาครู ทีมีต่อรู ปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู ใน
การจัดการเรียนรู ้ ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู ้ ท้องถิน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักศึกษา
ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในรายวิชา 432 201 การ
พัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) และการนําหลักสูตรไปใช ที่ไดจากแบบสอบถาม
6. ความคิดเห็นของนักเรียนทีได้ รับการจัดการเรียนรู ้ จากนักศึกษาครู ทีบู รณาการกรอบ
สาระการเรียนรู ้ ท้องถิน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่ไดรับการสอนจากนักศึกษาครู โดย
สอบถามเกี่ยวกับ ดานการจัดกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน ดานการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ดานการจัด
กิจกรรมความคิดรวบยอด ดานการใชสื่อ/แหลงการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผล ดานประโยชนที่
ไดรับจากการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครู ที่ไดจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ
7. นักศึกษาครู หมายถึง ผูเรียนระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2554 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน จํานวน 32 คน
8. นักเรียน หมายถึง ผูท ี่กําลังศึกษาในโรงเรียนที่เปนหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ
ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยศิลปากรและไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูที่บูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
ความสําคัญของการวิจัย
1.ไดรูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นของนักศึกษาครู ในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร(Curriculum Development) ซึ่งจะ
ทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอรายวิชา และการพัฒนา
หลักสูตร
2. นักศึกษาไดรับความรู ตลอดจนกระบวนการในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทองถิ่น ในการจัดการเรียนรูในรายวิชาเพิ่มเติม
3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูที่บูร ณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น มีความรู
ความเขาใจในทองถิ่น ตนเองเพิ่มมากขึ้น เกิด ความรูสึก รัก และหวงแหนในภูมิปญญาทองถิ่น
ตลอดจนประเพณี วัฒนธรรม อันเปนมรดกที่ตกทอดสืบตอกันมา
4. เปนแนวทางสําหรับผูท ี่สนใจในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในหลักสูตร
สถานศึกษา หรือในการจัดการเรียนการสอน

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู ในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร งานวิจัย และ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่อเปน การกําหนดกรอบแนวความคิด ในการดําเนิน การวิจัย ซึ่งการศึก ษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของ ไดศึกษาในหัวขอตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
2. แนวคิดเกี่ยวกับกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
3. แนวคิดการบูรณาการ
4. แนวคิดการจัดการเรียนรูใ นชั้นเรียน
5. ประมวลการสอนรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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1. แนวคิดเกียวกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู ้
ความหมายของรู ปแบบ
นักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศไดใหความหมายโดยสรุปของรูปแบบไวในมิติตาง ๆ
กันสวนใหญกลาวไวสอดคลองกัน แตอาจมีรายละเอียดมากนอยตางกันดังตอไปนี้
Good (1995 : 459)ไดใหความหมายของรูปแบบไววาเปนวัตถุ หรือระบบ หรือกระบวนการ
ที่ใชแทนสิ่งนั้น โดยดํารงคุณลักษณะของทุกสวนไวใหเหมือนเดิม
สารานุกรมสแตนฟอรดดานปรัชญา (Stanford Encyclopedia of Philosophy 2006 : 671) ได
ใหความหมายของรูปแบบในลักษณะสอดคลองกับการใหความหมายของ Good วา รูปแบบเปน
ระบบหรือโครงสรางที่ถูกสรางขึ้นมาจากทฤษฎีทั่วไปเพื่อพรรณนาและอธิบายปรากฏการณนั้น ๆ
Henderson (1996 : 65) ไดใหความหมายวารูปแบบ คือโครงสรางที่ถูกนําเสนอเพื่อใช
วินิจฉัยความสัมพันธระหวางองคประกอบที่สรางมาจากเหตุการณ การหยั่งรู ดวยวิธีการอุปมาอุป
มัย หรือไดมาจากทฤษฎี รูปแบบจึงไมใชทฤษฎี
ทิศนา แขมมณี (2550 : 220) ไดกลาวอธิบายความหมายของรูปแบบโดยขยายความจาก
ความหมายของนักการศึกษาทั้งสามทานวา รูปแบบเปนเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชในการสืบ
สอบหาคําตอบ ความรู ความเขาใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้น โดยสรางมาจากความคิด ประสบการณ
การใชอุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎี หลักการตางๆ และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน
เปน คําอธิบาย แผนผัง ไดอะแกรม หรือแผนภาพ ชวยใหต นเองและบุคคลอื่น สามารถเขาใจได
ชัดเจนขึ้น รูปแบบจึงไมใชทฤษฎี
คําวารูปแบบดังกลาว วิชัย วงษใหญ (2543 : 4) ใชคําวา “ตัวแบบ” (Models) ซึ่งหมายถึง
ลักษณะการจําลองสภาพความเปนจริงวาถาจะใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวนั้นจะมีสิ่งใดบาง
ที่นาจะไดนํามาศึกษาและพิจารณา เพราะตัวแบบเปนสิ่งที่ไดมาจากการเลือกแตละทางที่มีระดับ
การบรรลุวัตถุประสงค
Kapland (1994 อางถึงใน พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร 2543 : 194) นิยามความหมายของรูปแบบ
สอดคลองกับนิยามดังที่กลาวมา แตเพิ่มเติมเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใชใหเกิดประโยชน ดังนี้ เรื่อง
แรก รูปแบบนําไปสูการทํานายผลที่พิสูจนไดโดยการสังเกต เรื่องที่ 2 โครงสรางรูปแบบควรแสดงถึง
กระบวนการที่ใหเหตุผลอันสัมพันธกับเรื่องที่กําลังวิจัยอยู เรื่องที่ 3 รูปแบบที่ดําเนินการอธิบายและ
กอใหเกิดจินตนาการในการสรางมโนทัศนหรือความสัมพันธใหม ๆ อันเปนผลมาจากการวิจัย และ
เรื่องที่ 4 รูปแบบควรมีความสัมพันธเชิงโครงสรางมากกวามีความสัมพันธเชิงสัมพันธ (association
relationship)
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ผูวิจัยพิจารณาความหมายของรูปแบบจากการนิยามความหมายของนักการศึกษาดังกลาว
สรุปขอคิดเห็นจากการนิยามความหมายของรูปแบบไดวา รูปแบบหมายถึงระบบหรือโครงสรางที่
เกิด จากทฤษฎี ประสบการณ การคาดการณ นําเสนอในรูปของขอ ความหรือแผนผัง ซึ่งจาก
การศึกษานิยามความหมายของรูปแบบผูวิจัยนําไปใชในการพัฒนารูปแบบของการวิจัยในครั้งนี้
โดยนําแนวคิด ที่วารูปแบบตองเกิด จากทฤษฎีและแนวคิดจึงไดพัฒนาจากรูปแบบโดยทบทวน
แนวคิด ตางๆ และขอมูลที่ได จากงานวิจัยเพื่อพัฒ นาเปนรูปแบบการพัฒ นาความสามารถของ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
องค์ประกอบของรู ปแบบ
นักการศึกษาไดอธิบายถึงองคประกอบของรูปแบบได 4 องคประกอบดังนี้ (Husen and
Postlethwaite 1994 : 3865; ทิศนา แขมมณี 2550 : 220)
1. รูปแบบสามารถนําไปสูการทํานายผลที่ตามมา สามารถทดสอบ/สังเกตได
2. มีความสัมพันธเชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณเรื่องนั้น / ปรากฏกลไกเชิงสาเหตุที่กําลัง
ศึกษาและอธิบายเรื่องที่กําลังศึกษา
3. รูปแบบชวยจินตนาการสรางความคิดรวบยอด ความสัมพันธของสิ่งที่กําลังศึกษา/ชวย
สืบเสาะความรู และ
4. รูปแบบมีความสัมพันธเชิงโครงสรางมากกวาความสัมพันธเชิงเชื่อมโยง
จากประเด็น สรุ ป องคป ระกอบของรู ป แบบดั ง กล า วขา งต น นั้ น สามารถขยายความ
องคประกอบของรูปแบบเพิ่มเติมใหเห็นถึงองคประกอบของรูปแบบใหชัดเจนยิ่งขึ้นรูปแบบจะตอง
มีการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ วาเปนไปตามที่ทํานายผลไวหรือไม มีองคประกอบปญหา
และความจําเปนของรูปแบบที่จัดทําขึ้น เพื่ออธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ
เรื่องนั้น หรือปรากฏกลไกเชิงสาเหตุที่กําลังศึกษา และอธิบายเรื่องกําลังศึกษามีองคประกอบที่เกิด
จากใชรูปแบบนี้ จะชวยสรางความคิดรวบยอด ความสัมพันธของสิ่งที่กําลังศึกษาและองคประกอบ
มีความสัมพันธในเชิงโครงสรางมากกวาเชิงเชื่อมโยง เพื่อชวยใหการสืบเสาะความรูบรรลุผล
ลักษณะของรู ปแบบทีดี
Keeves (1988) กลาวไววา รูปแบบที่ใชประโยชนได ควรจะมีขอกําหนด (Requirement)
4 ประการ คือ
1. รูปแบบ ควรประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (Structural Relationship)
มากกวาความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม (Associative Relationship)
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2. รูปแบบ ควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบ
ไดโดยการสังเกต ซึ่งเปนไปไดที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษได
3. รูปแบบ ควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชอธิบายปรากฏการณไดดวย
4. รูปแบบ ควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของตัว
แปรในลักษณะใหม ซึ่งเปนการขยายในเรื่องที่กําลังศึกษา
สรุปได วาลัก ษณะของรูป แบบที่ ดีสามารถนํา ไปใช ประโยชนไ ดตองประกอบดว ย
ความสัมพันธอยางมีโครงสรางมากกวาความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ใชเปนแนวทางใน
การพยากรณผลที่เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบไดดวยการสังเกต ตองระบุกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่
ตองการศึกษา และเปนเครื่องมือในการสรางแนวคิดใหม และสรางความสัมพันธของตัว แปรที่
กําลังศึกษาใหมได ซึ่งรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูก็ถือเปนรูปแบบที่มีลักษณะ
ที่สามารถเชื่อมโยงความรูเ ดิมของนัก ศึ ก ษามาบูร ณาการกับความรูใ หม โดยใช ก ารอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรูและยืนยันความมั่นใจ พรอมกับสรุปเปนความรูใหมได และเชื่อมโยงอางอิงไปสู
การนําไปปรับใชในสถานการณใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
การตรวจสอบรู ปแบบ
จุดมุงหมายที่สําคัญของการสรางรูปแบบก็เพื่อทดสอบ หรือตรวจสอบรูปแบบนั้นดวย
ขอมูล เชิงประจั ก ษ การตรวจสอบรู ปแบบมีหลายวิธี ซึ่งอาจใช ก ารวิ เคราะหจ ากหลัก ฐานเชิ ง
คุณลักษณะ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยการตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐาน
เชิงคุณลัก ษณะอาจใชผูเชี่ยวชาญเปน ผูตรวจสอบ สวนการตรวจสอบรูปแบบจากหลัก ฐานเชิง
ปริมาณใชเทคนิคทางสถิติ ซึ่งการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อยาง คือ(สุเทพ
บุญเติม, 2549: 30-31)
1. การตรวจสอบความมากนอยความสัมพันธความเกี่ยวของและเหตุผลระหวางตัวแปร
2. การประมาณคาพารามิเตอรของความสัมพันธดังกลาวซึ่งการประมาณคานี้สามารถ
ประมาณขามกาลเวลา (Across Time) กลุมตัวอยาง (Samples) หรือสถานที่ได (Sites) หรืออางอิง
จากกลุมตัวอยางไปหาประชากรก็ได โดยผลการตรวจสอบนําไปสูคําตอบ 2 ขอ คือ
2.1 การสรางรูปแบบใหม หรือ
2.2 การปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม
อีส เนอร (Eisner, 1976) ได เ สนอแนวคิด การตรวจสอบโดยการใช ผู ทรงคุณ วุ ฒิ
(Connoisseurship) ในบางเรื่องที่ตองการความละเอียดออนมากกวาการวิจัยเชิงปริมาณโดยเชื่อวา

13
การรั บ รู ที่ เ ท า กั น นั้ น เป น คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของผู รู และได เ สนอแนวคิ ด การประเมิ น โดย
ผูทรงคุณวุฒิไว ดังนี้
1. การประเมิน โดยแนวทางนี้มิไดเนน ผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายหรือวัตถุประสงคต าม
รูปแบบของการประเมิน แบบของเปาหมาย (Goal-Based Model) การตอบสนองปญหาและความ
ตองการของผูที่เกี่ยวของตามรูปแบบการประเมิน แบบสนองตอบ (Responsive Model) หรือ
กระบวนการตั ด สิ น ใจ (Decision Making Model) อย า งใดอย างหนึ่ง แต ก ารประเมิ น โดย
ผูทรงคุณ วุฒิจ ะเป น การวิเ คราะหวิ จ ารณอย างลึก ซึ้ งเฉพาะในประเด็น ที่นํามาพิจ ารณา ซึ่งไม
จําเปนตองเกี่ยวโยงกับ วัตถุประสงค หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจเสมอไป แตอาจจะ
ผสมผสานปจ จัยในการพิจ ารณาตางๆ เขาดวยกัน ตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหได
ขอสรุปเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่ทําการประเมิน
2. เปนรูปแบบการประเมินที่เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะ
ประเมิน โดยพัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณงานศิลป (Art Criticism) ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้ง
และตองอาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคาไมอาจประเมินดวย
เครื่องวัด ใดๆ ได และตองใชความรูความสามารถของผูประเมิน อยางแทจ ริงตอมาไดมีก ารนํา
แนวคิดนี้มาประยุกตในทางการศึก ษาระดับสูง ในวงการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากขึ้นในสาขา
เฉพาะที่ตองอาศัยผูรู ผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นจริงๆ มาเปนผูประเมินผล ทั้งนี้เพราะองคความรูเฉพาะ
สาขานั้น ผูทศี่ ึกษาเรื่องนั้นจริงๆ จึงจะทราบและเขาใจอยางลึกซึ้ง
3. เปนรูปแบบที่ใชตัวบุคคล คือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน โดยใหความ
เชื่อถือวาผูทรงคุณวุฒินั้นเที่ยงธรรมและมีดุลพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตางๆ นั้น
จะเกิดขึ้นจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิเอง
4. เปนรูปแบบที่ยอมใหความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย
และความถนัดของแตละคนนับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญที่พิจารณา การบงชี้ขอมูลที่ตองการ
เก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ ทั้งนี้การเลือกผูทรงคุณวุฒิ
จะเนนที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ และการเปนที่เชื่อถือ (High Credit) ของวิชาชีพนั้น
เปนสําคัญ
สรุปไดวา การตรวจสอบรูปแบบดว ยขอมู ลเชิงประจัก ษ หรือการตรวจสอบดว ยการ
วิเคราะหจากหลักฐานเชิงคุณลักษณะและเชิงคุณภาพ โดยใชผูรูหรือผูทรงคุณวุฒิ หรือการใชวิธีการ
ตรวจสอบเชิ ง ความสั ม พั น ธ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งและเหตุ ผ ลระหว า งตั ว แปร การประมาณ
คาพารามิเตอรของความสัมพันธของตัวแปร ซึ่งนําไปสูคําตอบ คือ การสรางรูปแบบใหม หรือการ
ปรับปรุง/ พัฒนารูปแบบเดิม
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จากเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบตามความหมายของ
รูปแบบ ประเภทของรูปแบบ องคประกอบของรูปแบบ ลักษณะของรูปแบบที่ดี และการตรวจสอบ
รูปแบบ สรุปไดวา รูปแบบเปนการจําลองภาพในอุดมคติของสภาพความเปนจริงที่นําไปสูการ
อธิ บ ายคุ ณ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ของสิ่ ง ที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให ง า ยต อ การทํ า ความเข า ใจ ไม มี
องคประกอบตายตัว หรือรายละเอียดทุกแงมุมโดยผานกระบวนการทดสอบอยางเปนระบบ เพื่อให
เกิดความแมนยําและเชือ่ ถือได ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูใน
การจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น มีองคประกอบที่สัมพันธและเชื่อมโยง
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียน มีก ารติดตามตรวจสอบที่สามารถใชเปน
ระบบตรวจสอบได มีความยืดหยุนตามสภาพการณที่ปรากฏ เพื่อนําไปสูการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาครูที่กําหนดไว
2. แนวคิดเกียวกับกรอบสาระการเรียนรู ้ ท้องถิน
จากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง ในการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถิ่นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2549:3) และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 (2551:4) ไดใหความหมายกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น สอดคลอง
กันวา หมายถึง ขอบขายเนื้อหาการเรียนรูทองถิ่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ วิเคราะหและกําหนดขึ้นเพื่ออํานวยประโยชนใหสถานศึกษานําไปจัดทํารายละเอียดสาระ
การเรียนรูทองถิ่นตามสภาพความพรอมและความตองการของสถานศึกษา
ตอมาไดมีการปรับมาใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได
ใหความหมายไววากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นเปนกรอบแนวทางกวาง ๆ ที่ระบุเปาหมาย จุดเนน
ของทองถิ่น สาระการเรียนรูหรือเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับทองถิ่น และแนวทางการประเมินคุณภาพ
ผูเรียนในทองถิ่น สถานศึกษาสามารถนําไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียน
ไดมีค วามรูค วามเขาใจเรื่องเหลา นั้ น ในฐานะที่เปน สมาชิ ก ทางสังคมนั้น ๆ ในเอกสารกรอบ
หลักสูตรระดับทองถิ่นอาจใหรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทองถิ่นได แตรายวิชาที่นําเสนอนั้นเปนเพียง
แนวทางมิใ ชสิ่งที่กําหนดใหโ รงเรียนตองสอน การพัฒ นาสาระการเรียนรูทองถิ่น ในกรอบ
หลักสูตรระดับทองถิ่นนั้นสามารถจัดสอดแทรกเขาไปในรายวิชาตาง ๆ ทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู
หรือหากสถานศึกษาเห็นวามีสิ่งที่สําคัญที่ตองการจะเนน และแยกสอนเปน รายกรณีพิเศษ เชน
การสอนจัก สานเพื่ออนุรัก ษภูมิปญญาทองถิ่น ก็สามารถเปด รายวิชาเพิ่มเติมได ไมวาจะเปน
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ลักษณะใดก็อยูในหลัก สูต รสถานศึก ษาทั้งสิ้น มิใชแยกเปนหลัก สูตรสถานศึกษาและหลัก สูต ร
ทองถิ่นจากกัน (กระทรวงศึกษาธิการ 2551:26)
จากความหมายดัง กล าวจะเห็ น การพั ฒ นาหลัก สู ต รระดับ ท อ งถิ่ น นั้ น ในหลัก สู ต ร
แกนกลางการศึก ษาขั้นพื้น ฐานพุธศักราช 2551 ไดใ หค วามหมายที่ก วางกวาเดิมจากหลั ก สูต ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักราช 2544 ทําใหมองเห็นถึงกรอบของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ไดอยางชัดเจนขึ้นวาทุกสวนที่สถานศึกษาไดสรางขึ้นแตละหลักสูตรจะตองอยูภายใตหลักสูต ร
สถานศึกษาของโรงเรียนนั้นๆ ขึ้นอยูวาแตละโรงเรียนจะดําเนินการอยางไรใหเหมาะสมกับสภาพ
บริบทของโรงเรียน
การพัฒนาหลักสู ตรระดับท้ องถินในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2549:10-13) ไดเสนอแนวทางในการจัดทํากรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นวา สถานศึกษาเปนหนวยงานระดับปฏิบัติการที่จะตองนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นไป
ใช ซึ่งไดมาจากการที่สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาเปน ผูจัดทํา ไปสูการปฏิบัติใ หเปน รูปธรรม
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของตนเอง เกิดความรัก ความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจ
ในทองถิ่น สถานศึกษาจึงตองนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นมาจัดทํารายละเอียดของเนื้อหาองค
ความรูที่เกี่ยวกับทองถิ่นใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนนั้น ๆ โดยมี
แนวทางการดําเนินการดังนี้
1. ควรดําเนิน งานในรูป แบบคณะกรรมการระดับสถานศึก ษา ซึ่ งประกอบดว ยครู
ผูบริหาร ผูนําทางศาสนา และผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณหลากหลาย เพื่อจะได
รวมกันพิจารณาจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของ
ชุมชนตามกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่สํานักงานเขตพื้นที่ไดกําหนดไว
2. วิเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดกําหนดไว
เพื่อจะไดทราบถึงขอบขายในการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถิ่นของ
สถานศึกษาซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่ไดกําหนดไว
3. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อจะไดทราบถึงจุดเนนหรือประเด็นที่สถานศึกษา
ใหค วามสําคัญ และแนวทางการจัด ทําสาระการเรีย นรูทองถิ่น นี้ว าควรจะอยูใ นกลุมสาระใด
ชั้น ปใ ด เปน รายวิชาพื้น ฐานหรือรายวิชาที่ตองการเรียนเพิ่มเติม และควรจะมีเนื้อหามากนอย
อยางไร ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว
4. ศึกษา/วิเคราะหขอมูลขาวสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน เพื่อนํามาเปนขอมูล
จัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาใหสมบูรณขึ้น
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5. จั ด ทํ าสาระการเรี ยนรูท องถิ่น ของสถานศึ ก ษา เมื่อ คณะกรรมการได วิเ คราะห /
สังเคราะหกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น /ขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา/ชุมชนและวิเคราะห
หลัก สูต รสถานศึก ษาทราบแลว วาในกลุมสาระการเรีย นรูใ ดชั้น ปใ ดบางที่ จ ะตองจัด ทําสาระ
การเรียนรูทองถิ่น และจะจัดทําเปนรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม จากนั้นจึงรวมกันพิจารณา
กําหนดเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถิ่นอยางเหมาะสมใหสอดคลองกับบริบทและจุดเนนของ
สถานศึกษาและสภาพของชุมชน ซึ่งอาจทํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาได
การนําสาระการเรียนรูทองถิ่นไปจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนนั้น สถานศึกษา
หรือครูผูสอนสามารถนํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถิ่นของตนเองในกลุมสาระการเรียนรู
ทองถิ่นไปวางแผนจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวในทองถิ่นของตนเอง โดยครูผูสอน
สามารถจัดทําไดหลายลักษณะ เชน จัดทํารายวิชาเพิ่มเติมซึ่งครูผูสอนอาจจัดทํารายวิชาที่เปนสาระ
การเรียนรูพื้น ฐานหรือรายวิชาที่เปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมของสถานศึกษานั้น ๆ ก็ได ในการ
จัดทําครูผูสอนอาจปรับปรุงพัฒนารายวิชาเดิมที่มีอยูหรือจัดเปนรายวิชาใหม เพื่อใหผูเรียนบรรลุ
ตามมาตรฐานเรียนรูระดับชั้นนั้นๆ ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมบูรณาการ
ในรายวิชาตา งๆ เพื่อให ผูเรียนมีประสบการณก ารเรียนรู ทั้งนี้ใ นการจั ด กิจ กรรมการเรียนรู
ที่กําหนดไวในกลุมสาระการเรียนรูในระดับชั้นนั้นๆ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนอาจ
เชิญวิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่น หรือพานักเรียนออกไปนอกหองเรียนเรียนรูตามสภาพจริงไดจะทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากยิ่งขึ้น
การจัดประสบการณการเรียนรูเมื่อดําเนินการเสร็จแลว ครูผูสอนควรประเมินคุณภาพ
ผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูและประเมินคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูและประเมิน
สาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษา รวมทั้งควรปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหมี
ความเหมาะสมและเปนปจจุบันอยูเสมอ
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แตตั้งคณะกรรมการจัดทํา
สาระการเรียนรูทองถิ่น

ศึกษา/วิเคราะห
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

แตตั้งคณะกรรมการจัดทํา
สาระการเรียนรูทองถิ่น

ศึกษา/ วิเคราะห ขอมูล
สารสนเทศของชุมชน/ปญหา
ที่ควรพัฒนา

จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรู
ทองถิ่นของสถานศึกษา

ครู/อาจารย นําไปจัดทําคําอธิบายรายวิชา/ หนวยการเรียนรู/ แผนการจัดการเรียนรู เพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน/ ประเมินผล/ปรับปรุง

แผนภูมิที่ 2 แนวทางการดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการ

จากแผนภูมิที่ 2 แนวทางการดําเนินการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งมีขั้นตอนที่สอดคลองกับการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่นที่สถานศึกษานําไป
ปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 (2551:22) ไดเสนอแนวทางดังนี้
1. ดําเนินการในรูปคณะกรรมการระดับสถานศึกษาประกอบดวยอาทิ เชน ผูบริหาร ครู
ผูนําทางศาสนา ผูนําชุมชนและผูท รงคุณวุฒิที่มีความรูและประสบการณหลากหลาย
2. วิเคราะหกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กําหนดไว
เพื่อทราบถึงขอบขายรายละเอียดของเนื้อหาองคความรูเกี่ยวกับทองถิ่น
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3. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อทราบจุดเนนและวิสัยทัศนของสถานศึกษา
4. ศึกษา/วิเคราะหขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา และชุมชนเพิ่มเติม เพื่อนํามาเปน
ขอมูลจัดทําสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษาใหสมบูรณขึ้น
5. จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถิ่น ของสถานศึก ษา โดยพิจ ารณาใหมีความ
สอดคลองเหมาะสมกับบริบทและจุดเนนของสถานศึกษา ซึ่งอาจทําไดโดย
5.1 วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูจําแนกตามสาระการเรียนรูและชวงชั้นหรือชั้นป
5.2 จัดทํารายละเอียดสาระการเรียนรูทองถิ่น สามารถดําเนินการไดดังนี้
5.2.1 ในแต ล ะกลุ ม สาระการเรี ย นรู ค วรพิ จ ารณาว า สาระการเรี ย นรู
ทองถิ่นใดที่จะนํามาจัดการเรียนรู และจัดในชั้นป ชวงชั้นใด และควรตอเนื่องไปถึงชั้นป ชวงชั้นใด
5.2.2 จัด เปน รายวิชาพื้น ฐาน โดยพิจารณาวาสาระการเรียนรูทองถิ่น ใด ที่มี
เนื้อหาเพียงเล็กนอยก็สามารถสอดแทรกเขาไปในหนวยการเรียนรูเดิม ที่มีค วามเกี่ย วของกันได
หรือหากมีเนื้อหามากพอที่จะจัดเปนหนวยการเรียนรูเพิ่มขึ้นอีกก็สามารถทําได โดยการปรับลด
น้ําหนักชั่วโมงในแตละหนวยการเรียนรูใหเหมาะสม
5.2.3 จัด เปน รายวิชาเพิ่มเติมโดยพิจารณาวา สาระการเรียนรูทองถิ่น ใด ที่มี
เนื้อหามากตองใชเวลาเรียนคอนข างมาก ก็สามารถจัด ทําเปน รายวิชาเพิ่มเติมได แตทั้งนี้ตอง
พิจารณาใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและความตองการทางการศึกษา
5.2.4 ปรั บ กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนหรื อ กิ จ กรรมเสริ ม หรื อ บู ร ณาการ
โดยการจัด สาระการเรียนรูในแตละกลุมสาระการเรียนรูใหมีค วามเกี่ย วของกัน แลวบูร ณาการ
การเรียนรูรวมกัน
5.3 นําไปจัดประสบการณใหกับผูเรียน โดยครูผูสอนสามารถทําไดโดยจัดทําสื่อ
การเรียนรูซึ่งอาจเปนสิ่งพิมพ เชน หนังสือเรียน หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือเสริมประสบการณ
หนังสืออานประกอบ ฯลฯ หรือหนังสือสื่ออิเลคทรอนิกส เชน CAI , E-book ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียน
สามารถศึกษา คนควาเรียนรูดวยตนเองได ดวยการเชิญวิทยากรทองถิ่นมาใหความรู พานักเรียนไป
ศึกษาเรียนรูจากสภาพจริงในทองถิ่น
5.4 ประเมินผลการใชสาระการเรียนรูทองถิ่นดังนี้
5.4.1 ประเมินผลคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู
5.4.2 ประเมินสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษา
5.4.3 ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
5.5 สรุปรายงานการใชสาระการเรียนรูทองถิ่น เพื่อใหทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของได
รับทราบผลการดําเนินการวามีจุดดีจุดเดนอะไรบาง ควรปรับปรุงแกไขและพัฒนาในสวนใด
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แนวทางในการจัดทํากรอบหลักสู ตรระดับท้ องถิน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงหลักสูตร
แกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 และความตองการของทองถิ่น สูก ารพัฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน อีกทั้งเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลัก
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใตการดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่การศึกษา
ใหจัด การศึก ษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูมาตรฐานการเรียนรู
ซึ่งเปนเปาหมายที่กําหนดไวรวมกันในระดับชาติ นอกจากนั้นจะตองปลูกฝงใหผูเรียนเปนสมาชิก
ที่ดีของชุมชน มีความรักความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตน เพื่อใหการจัดการศึกษาภายในทองถิ่น
บรรลุผลดังกลาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นสําหรับ
สถานศึ ก ษาใช เ ป น แนวทางในการจั ด การเรี ย นการสอนในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น
โดยดําเนินการใหฝายตาง ๆ อาทิ โรงเรียน ผูปกครอง ปราชญใ นทองถิ่น นัก ธุรกิจในชุมชน
มีสว นรว มในกระบวนการจัด ทํากรอบหลักสูต รระดับทองถิ่น ไดแนวคิด มุมมองที่หลากหลาย
ครอบคลุมเรื่องสําคัญที่ผูเรียนในทองถิ่น ควรเรียนรูและมีค วามสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของทองถิ่น อยางแทจริง ดังนั้น องคประกอบที่สําคัญของกรอบหลักสูตรระดับ
ทองถิ่นมีดังนี้
สวนที่ 1 สวนนํา ความเปนมาและขั้นตอนการดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับ
ทองถิ่น
สวนที่ 2 เปาหมายและจุดเนน
สวนที่ 3 สาระการเรียนรูทองถิ่น
สวนที่ 4 การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถิ่น
สวนที่ 5 การนํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
องค์ประกอบของกรอบหลักสู ตรระดับท้ องถิน
สวนที่ 1 สวนนํา เปนสวนที่กลาวถึง ความเปนมาและขั้นตอนของการจัดทํากรอบ
หลักสูตรระดับทองถิ่น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ควรประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา / ผูบริหารสว นราชการระดับทองถิ่น ผูบริหารสถานศึกษาในทองถิ่น ทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูผูสอน ผูแทนชุมชน เปนตน
2. วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ หลักสูต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งศึกษาสภาพแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
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บริบท สภาพปญหา ความตองการของทองถิ่น ชุมชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในพื้นที่
เปนตน
3. ดําเนินการจัดทํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น : ในการดําเนิน การจัด ทํากรอบ
หลักสูตรระดับทองถิ่นใหมคี ุณภาพ จะตองมีการวางแผนงานที่ชัดเจน เพื่อใหเห็นภาพการทํางาน
ตลอดแนว ดวยกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม
4. รับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ อาทิ ครูผูสอน ผูปกครอง ปราชญในชุมชน
และหน ว ยงานธุร กิ จ ฯลฯ เพื่อนํ าขอคิ ด เห็น จากฝ ายตา ง ๆ มาปรั บปรุง กรอบหลัก สู ต รให มี
ความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น
5. เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่ / คณะกรรมการระดับทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบ
อนึ่ง การเรียกชื่อสวนที่ 1 นี้อาจจะใชชื่ออื่น ๆ ได เชน บทนํา ความนํา เกริ่นนํา ความเปนมา ฯลฯ
สวนที่ 2 เปาหมายและจุดเนน เปาหมาย เปนทิศทางการสงเสริมการพัฒนาการศึกษาของ
ทอ งถิ่ น เพื่ อให ผู เ รีย นมี คุณ ภาพตามมาตรฐานการเรี ย นรูข องหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และความตองการของทองถิ่น โดยระบุถึงความรู ทักษะ กระบวนการ
และคุณลักษณะที่ตองการพัฒนาใหเกิดขึ้นในผูเรียน
จุดเนน เปนความรู ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะที่ทองถิ่นตระหนัก สนใจ
หรือใหความสําคัญในการแกปญหาและหรือพัฒนาเปนพิเศษ เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว
การได ม าซึ่ ง เป า หมายและจุ ด เน น เป า หมายและจุ ด เน น ได ม าจากการศึ ก ษา
วิเคราะห สังเคราะหหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551 ขอมูลสารสนเทศ
สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของทองถิ่น และจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได
สวนเสีย โดยเนนการมีสวนรวม
การเขียนเปาหมายและจุดเนน การเขียนเปาหมายและจุดเนน ควรเขียนใหเห็น
ทิศทางในการพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และความตองการของทองถิ่นมีค วามเปนไปไดใ นการนําสูก ารปฏิบัติจริง และสามารถ
ประเมินได
สว นที่ 3 สาระการเรี ยนรู ทอ งถิ่ น สาระการเรี ย นรู ท องถิ่ น เป น องค ค วามรู ทั ก ษะ
กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ผูเรียนควรเรียนรูซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงาน
ระดับทองถิ่นพัฒนาขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร ประวัติความเปนมา สภาพปญหาชุมชน

21
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การงานอาชีพ ภูมิปญญาทองถิ่น และแนวโนมการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อปลูก ฝงใหผูเรียนมีค วามรักและหวงแหนมรดกทางสังคมของบรรพบุรุษ มีค วามเปน ไทย
สามารถดํารงชีวิตและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
การไดมาซึ่งสาระการเรียนรูทองถิ่น ไดมาจากการวิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระ
การเรียนรูแกนกลางตามหลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขั้น พื้นฐาน พุทธศัก ราช 2551 ในสว นที่
เกี่ยวของกับชุมชนและทองถิ่นทั้ง 8 กลุมสาระ และจากการศึกษาขอมูล สารสนเทศ สภาพปญหา
การเปลี่ ย นแปลงต า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน สั ง คมแล ว นํ า มาสั ง เคราะห จั ด เป น หมวดหมู
เพื่อกําหนดเปนสาระการเรียนรูระดับทองถิ่น
การเขียนสาระการเรียนรูทองถิ่น ควรกําหนดหัวขอเรื่อง ขอบเขตเนื้อหา และประเด็น
สําคัญที่ตองการใหผูเรียนเกิดองคความรู ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย
อธิบายในแต ละประเด็น พอสังเขป ตลอดจนมีก ารเสนอแนะแหลงศึกษาคนควาเพิ่มเติมเพื่อให
สถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู
สวนที่ 4 การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถิ่น เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนและ
การรายงานผลการศึก ษาระดับทอ งถิ่น เพื่อตรวจสอบคุณ ภาพผูเรียนตามหลัก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปาหมายและจุดเนนของกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น โดย
การวัดและประเมินผลดวยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีคุณภาพ เชื่อถือได เพื่อใชเปนขอมูล
ในการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาของทองถิ่ น ในการกําหนด การประเมิน คุณ ภาพผูเรียนระดับ
ทองถิ่น ควรดําเนินการ ดังนี้
1. มีแนวทางในการดําเนินการวัดและประเมิน ผลการเรียนรูต ามเปาหมายและจุดเนน
ทั้งในระดับเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สถานศึก ษา และชั้น เรียนโดยมี ร ายละเอียดในการดําเนิน การ
เพียงพอที่จะใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชั้นเรียนดําเนินการตอได
2. ระบุก ลุมเปาหมาย กลุมสาระการเรียนรู วิธีการ เครื่องมือและเกณฑก ารประเมิน
ที่ครอบคลุม สอดคลอง และเหมาะสมกับเปาหมายและจุดเนนแตละขอ
3.ใชวิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมิน ที่หลากหลายในแตละเปาหมายและ
จุดเนน
4. ระบุกิจกรรมการประเมินที่สําคัญที่สอดคลองและเหมาะสมกับเปาหมายและจุดเนน
5. มีแนวทางในการนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

22
สวนที่ 5 การนํากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษาควรมีการนําเสนอแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนแกสถานศึกษาในการนํากรอบหลักสูตร
ระดับทองถิ่นสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้
1. การนําเปาหมายและจุดเนนไปใชในการกําหนดวิสัยทัศน
2. การนําสาระการเรี ยนรูทองถิ่น ไปใชใ นจัด ทําหลัก สูตรสถานศึก ษาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เชนการสอดแทรกในรายวิชาพื้นฐาน จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม จัดเปนกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน หรือจัดบรรยากาศที่สงเสริมจุดเนนในการพัฒนาผูเรียน
3. การนําแนวทางการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับทองถิ่นไปสูการกําหนดการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูระดับสถานศึกษา และระดับชั้นเรียน
นอกจากนี้ควรเสนอแนะกิจกรรม วิธีการ หรือรูปแบบในการนําสาระการเรียนรูทองถิ่น
ไปใชจัด กิจ กรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนบรรลุต ามเปาหมายและจุด เนน โดยมีร ายละเอียด
เพียงพอใหสถานศึกษาเห็นแนวทางที่ชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได
3. แนวคิดเกียวกับการบูรณาการ
ความเป็ นมาของการบูรณาการ
ปญหาการศึกษาของประเทศที่ผานมา พบวา หลักสูตรและการเรียนการสอนแบบเดิมยึด
เอาเนื้อหาวิชาเปนหลัก และยึดผูสอนเปนศูนยกลาง ทําใหผูเรียนซึ่งเปนผลผลิตของการศึกษาไม
เห็นความสัมพันธของวิชาตางๆ หรือเนื้อหาในประเด็นอื่นๆ และความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับ
การปฏิบัติจ ริงในชีวิตประจําวัน สงผลใหผูเรียนไมเห็น ประโยชนข องสิ่งที่เรียน ขาดทักษะการ
แกปญหา ความคิดสรางสรรค และการแสวงหาความรูดวยตนเอง ตลอดตนการขาดความเชื่อมโยง
หรื อ ความรู กั บ ท อ งถิ่ น กั บ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ซึ่ ง เป น ที่ ม าของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรู ความสามารถ
เป น คนดี คนเก ง และมี ค วามสุ ข ภายใต วิ ถี ไ ทย และสามารถแข ง ขั น ในสั ง คมโลก ซึ่ ง จาก
พระราชบัญญัติดังกลาว การศึกษาจึงตองจัดการเรียนรูใหเปนไปตามความจริงของชีวิต ทั้งนี้เพราะ
การทํางานใดๆ ไมไดทําแยกเปนวิชาเหมือนการเรียนการสอน และการทํางานจําเปนตองใชความรู
จากหลายวิชา ปญหาที่พบไมใชปญหาของวิชาใดวิชาหนึ่ ง แตปญปญหาในลักษณะขององครวม
การจัดการศึกษาอันประกอบดวย การจัดหลักสูตร และการเรียนการสอน จึงควรเปนแบบบูรณาการ
เพื่อตอบสนองความรูและการนําประสบการณที่ไดจาการเรียนไปใชจริงในชีวิตประจําวัน
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ความหมายของการบูรณาการ
การจัดการศึกษาเปนการจัดการเรียนรูใ หกับผูเรียน โดยการถายทอดหลักการศึกษาซึ่ง
อาจรวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษา หรือนโยบายทางการศึกษา ลงสูหลักสูตรและการสอน และ
แปลงไปสูการปฏิบัติตอไป สําหรับความหมายของการบูรณาการมีผูใ หความหมาย เชน โจเซน
(Johnsen 1994: 37) ไดใหนิยามของการบูรณาการ วาหมายถึง การหาความสัมพันธของเนื้อหา ใน
หลายวิชากับประเด็นหัวขอที่กําหนดไว ซึ่งอาจเปนความคิดรวบยอดหรือปญหาที่ตองการใหผูเรียน
ไดเรียนรูสวน ชนาธิป พรกุล (2551: 57)ไดใหความหมายของการบูรณาการวาหมายถึง การเชื่อโยง
ความรูและประสบการณทุกชนิด ที่บรรจุอยูในแผนหลักสูตรเปนการเชื่อโยงเปนเสนตรงระหวาง
หัวขอและเนื้อหาตางๆ ที่เปนความรูทั้ง 3 ดาน ประกอบดวย ดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิต
พิสัย และ ทิศนา แขมมณี ( 2548: 10) ไดใหความหมายของการบูรณาการวา หมายถึง การทําให
สมบูรณโดยการนําหนวยยอยๆ ที่สัมพันธกันมา ผสมผสานกันอยางกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกันให
ครบถวนสมบูรณในตัวเอง ไมไดแยกเปนสวนๆ
ซึ่งจากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การบูรณาการ หมายถึง การผสมผสานเนื้อหาวิชา
ที่มากกวาหนึ่งรายวิชาในแงมุมที่สัมพันธกันเพื่อใหเกิดการความคิดรวบยอดและนําไปสรางองค
ความรูเพื่อใชแกปญหาได
รู ปแบบและขั นตอนการของการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีรูปแบบการดําเนิน การ 2 ลักษณะ คือ การ
บูรณาการภายในรายวิชา และการบูรณาการระหวางวิชา ซึ่ง วิเศษ ชิณวงศ (2544: 29-30) ไดอธิบาย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้ง 2 รูปแบบ ไวดังนี้
1. การบูรณาการภายในรายวิชา เปนการนําเนื้อหาภายในรายวิชาเดียวกัน ไปสัมพัน ธ
เกี่ย วข องกับ ชีวิต จริ ง และให ผูเ รีย นไดประยุ ก ต ใ ช ค วามรู และทัก ษะไปใชจ ริงในบริบ ทที่ มี
ความหมายซึ่งทําใหการเรียนของผูเรียนมีความหมาย
2. การบูรณาการระหวางวิชา เปนการเชื่อมโยงหรือรวมศาสตรตางๆ ตั้งแต 2 สาขาขึ้น
ไป ภายใตหัวเรื่อง (Theme) เดียวกัน เปนการเรียนรูโดยใชความรู ความเขาใจและทักษะในศาสตร
หรือความรูในวิชาตางๆ มากกวา 1 วิชาขึ้นไป เพื่อแกปญหาหรือแสวงหาความรูความเขาใจในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้ง และใกลเคียงกับชีวิตจริง แบงไดเปน 4 รูปแบบ
คือ

24
2.1 การสอนบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) การสอนรูปแบบนี้ครูผูสอนใน
วิชาหนึ่งสอดแทรกเนื้อหาของวิชาอื่นๆ เขาไปในการสอนของตน การวางแผนการสอนและการ
สอนโดยครูเพียงคนเดียว
2.2 การสอนบูรณาการแบบคูขนาน (Parallel Instruction) การสอนตามรูปแบบนี้มี
ครูสอนตั้งแต 2 คนขึ้นไป สอนตางวิชากันตางคนตางสอน แตตองวางแผนการสอนรวมกันโดยมุง
สอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด ปญหาในเรื่องเดียวกัน (Theme Concept Problem) ระบุสิ่งที่สอน
รวมกันและตัดสินใจรวมกันวาจะสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือปญหานั้นๆ อยางไร ในวิชา
ของแตละคน งานหรือการบานที่มอยหมายใหนักเรียนทําจะแตกตางกันไปในแตละวิชา แตทั้งหมด
จะตองมีหัวเรื่อง ความคิดรวบยิดหรือปญหารวมกัน
2.3 การสอนบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Onstruction) การสอน
ตามรูปแบบนี้คลายกับการสอนบูรณาการแบบคูขนาน กลาวคือครูตั้งแต 2 คนขึ้นไปสอนตางวิชา
กัน มุงสอนในหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด ปญหาเดียวกัน ตางคนตางแยกกันสอนเปนสวนใหญ แตมี
การมอบหมายงานหรือโครงการ (Project) รวมกันซึ่งจะชวยเชื่อโยงสาขาวิชาตางๆเขาดวยกัน ครู
ทุกคนจะตองวางแผนรวมกันเพื่อที่จะไดระบุวาการสอนหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือปญหานั้นๆ
ในแตละวิชาเปนอยางไร และวางแผนสรางโครงการรวมกัน และกําหนดวา จะแบงโครงการนั้น
ออกเปนโครงการยอยๆ ใหนักเรียนปฏิบัติในแตละรายวิชาอยางไร
2.4 การสอนบู ร ณาการแบบข า มวิ ช าหรื อ สอนเป น คณะ (Trandisciplinary
Instruction) การสอนตามรูปแบบนี้ ครูที่สอนวิชาตางๆ จะรวมกันสอนเปนคณะหรือเปนทีมรวมกัน
วางแผนปรึกษาการือรวมกัน และกําหนดหัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือปญหารวมกัน รวมทั้ง
รวมกันดําเนินการสอนนักเรียนกลุมเดียวกัน
อยางไรก็ตาม เพื่อใหการจัดการเรียนการนสอนแบบบูรณาการที้ง 2 รูปแบบ ไดแกการ
บูรณาการระหวางวิชา และการบูรณาการในวิชาเปนไปอยางมีระบบ ในการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการควรมีขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 กําหนดเรื่องที่จะสอน โดยการศึก ษาหลักสูตรและวิเคราะหหาความสัมพันธ
ของเนื้อหาที่มีค วามเกี่ยวของกัน เพื่อนํามากําหนดเปนหัวเรื่อง (Theme) ความคิดรวบยอด หรือ
ปญหาในการสอน วิธีนี้เหมาะกับ Infusion Instruction และ Parallel Instruction หรืออาจกําหนด
เรื่องที่จะสอนจากการเลือกจุดประสงค รายวิชา 2 รายวิชา แลวนํามาสรางเปนหัวเรื่อง ความคิด
รวบยอดหรือปญหาในการสอนซึ่งเหมาะสมกับ Multidisciplinary Instructionและ Trandisciplinary
Instruction ในการเลือกหัวเรื่อง อาจใชวิธีการดังตอไปนี้
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1. ศึกษาหลักสูตรหรือเอกสารประกอบหลักสูตร เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. ระดมสมองของครูและนักเรียน
3. ศึกษาความตองการของนักเรียน
4. หัวเรื่องทีส่ ัมพันธสอดคลองกับชีวิตจริง
ขั้ น ที่ 2 กํ า หนดจุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู ใ นการสอนโดยการกํ า หนดความรู แ ละ
ความสามารถที่ตองการจะใหเกิดแกผูเรียน ซึ่งควรเขียนใหชัดเจนเพื่อนําไปสูการจัดกิจกรรมและ
การประเมินผล
ขั้นที่ 3 การวางแผนการสอน เปนการกําหนดรายละเอียดของการสอนตั้งแตตนจนจบ
โดยการเขียนแผนการสอนซึ่งอาจจัด ในรูปแผนการสอนรายวิชา และแผนการสอนรายชั่วโมง
รวมทั้งระบุทรัพยากร แหลงเรียนรู อุปกรณ หรือวัสดุที่ตองใช
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการสอน เปนขั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่
กําหนดในขั้นที่ 3 รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ความสอสดคลองสัมพันธของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลสําเร็จของการสอนตามจุดประสงค โดยมีการบันทึกจุดเดน
จุดดอยของกิจกรรมไวสําหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
ขั้นที่ 5 การประเมินผล เปนการประเมินความกาวหนาของผูเรียน และการบรรลุผลตาม
จุดประสงคการเรียนรูโดยการใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลายและสอดคลองกับสภาพที่เปนจริง
เชนสังเกตการปฏิบัติงาน ตรวจผลงาน ทดสอบและสัมภาษณ ซึ่งควรนํามาพิจารณารวมกับผลการ
บันทึกจุดเดน จุดดอยของกิจกรรมที่ไดบันทึกไวในขั้นตอนที่ 4 เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตอไป
จากขอบขายการจัดการศึกษาแบบบูรณาการทั้งดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่กลาวมา พอจะชี้ใหเห็นวา การบูรณาการหลักสูตรนั้นชวยขจัดความซ้ําซอนของเนื้อหา และ
กอใหเกิดความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางความคิดรวบยอดในสาขาวิชาตางๆ ในสวนของการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการนั้น ผูสอนตองใชวิธีการสอนที่หลากหลายโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ทํา
ใหใหเกิดการถายโยงการเรียนรูจากหองเรียนสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เมื่อผูเรียนสามารถนํา
ความรูจากการเรียนไปแกปญหาในชีวิตจริงได จึงทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนเปนผลที่ตามมา
อีกดวย
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4. แนวคิดการจัดการเรียนรู ้ ในชั นเรียน
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของ
การจัดการเรียนรู ลักษณะการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ หลักการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดการเรียนรู ประเภทของการจัดการเรียนรู องคประกอบวิธีการจัดการเรียนรู การจัด
การเรียนรูที่สอดคลองกับสาระทองถิ่น มีรายละเอียดดังนี้
ความหมายของการจัดการเรียนรู ้
การจัดการเรียนรูไดมีนักวิชาการหลายทาน ) ชูศรี ตันพงศ (2544:8) สุวิทย และอรทัย
มูลคํา (2545: 13) องคการแพธ (PATH) (มปป.:34) วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2552:9192) ไดความหมาย สรุปไดวาเปนการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูโดย
ผูเรียนจะทํากิจกรรมที่อาศัยกระบวนการ เชน ฟง อาน พูด เขียน โยงความสัมพันธ สัมผัส รับรู
วิเคราะห ทดลอง ปฏิบัติดวยตนเองใหมากที่สุดสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองเปรียบเทียบ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูดังกลาว ผลการเรียนรูอาจอยูในรูปของความเขาใจ การคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห การประเมินผล ฯลฯ การจัดดําเนินการของผูสอนอาจอยูในรูปบรรยาย อธิบาย สาธิต
หรือการปฏิบัติใหดู ใหอานเนื้อหาสาระ ทําการอภิปราย ทําแบบฝกหัด หรือทําการศึกษาจากสื่อ
ตางๆ เปนการสรางการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน ซึ่งผูสอนจะตองเอื้อความสะดวกใหกับผูเรียนใน
การเรียนรู และรวมสงเสริมการเรียนรูใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพของแตละบุคคล
แนวคิดเกียวกับการจัดการเรียนรู ้
วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2552:91-92)ไดเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรูไววา
การจัดการเรียนรูที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหผูเรียนไดองคความรูและสามารถเรียนรูการเปลี่ยนแปลง
จากโลกภายนอก โดยการปรับเปลี่ยนใหผูเรียนเรียนรูโดยเนนกระบวนการคิดที่เปนระบบซึ่งผูเรียน
จะตองมีโอกาสที่จะคิดใครครวญ ทํากิจกรรมทบทวนพิสูจนและนําไปประยุกตใชใ นชีวิตจริง
พึ่งตนเองได สรางสรรคเพื่อสวนรวมซึ่งแนวคิดสําคัญประกอบดวย
1. การจัดการศึกษาและกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
2. ความรูจะตองมาจากการปฏิบัติจริง สวนทฤษฎีหลักการเปนการสงเสริม
3. การเรียนรูเริ่มตนที่ตัวผูเรียน จากสภาพจริง
4. ความกาวหนาทางการเรียนรูขึ้นอยูกับความสามารถของผูเรียนและเวลาที่เหมาะสม
5. การเรียนรูคือเวลาที่ผูเรียนตองการสิ่งนั้น
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6. การเรียนรูตองมีจุดหมาย มีระบบการดําเนินการที่ชัดเจน
7. ความสุขที่เกิดขึ้นในขณะทํากิจกรรม ดวยบรรยากาศเปนกันเองสรางสรรคสังคมแหง
การเรียนรู สรางโอกาสใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู กระตุนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมและ
คนพบความรูดวยตนเอง
ลักษณะของการจัดการเรียนรู ้ ทีมีประสิทธิภาพ
ลัก ษณะการการจัด การเรียนรูที่มีคุณ ภาพสุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2544:55)
วัฒนาพร ระงับทุกข (2545:20) ไดเสนอไวดังนี้
1. สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง หรือจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดทุกขอ
โดยการจัดกิจกรรมตองสรางเสริมพฤติกรรมและทักษะทุกดาน ตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง หรือ
จุด ประสงค การเรียนรูแลว จะตองสรางมโนทัศนใ นสาระการเรียนรูหรือเนื้อหาที่กําหนดอยาง
ชัดเจนครบถวนและทันสมัย
2. การฝกกระบวนการที่สําคัญใหกับผูเรียน เนนความแตกตางระหวางบุคคล เนนความ
ตองการของผูเรียนเปนหลัก กิจกรรมการเรียนรูควรเปนกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะ
กระบวนการที่สําคัญ ซึ่งมีขั้นตอนตาง ๆ ใหผูเรียนไดแสดงออกหรือปฏิบัติโดยใชรางกาย ความคิด
การพูดในการเรียนรู การปลูกฝงใหผูเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติเปนขั้นตอนติดตัวไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
3. เหมาะสมกับธรรมชาติและวัยของผูเรียน ผูเรียนคือหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรู
เพราะหากไมมีผูเรียนแลวการเรียนรูก็จะไมเกิดขึ้น ครูผูสอนจําเปนตองรูพื้นฐานของผูเรียนที่ตน
สอนกอนวาเปนอยางไร แลวคัดเลือกกิจกรรมการเรียนรู
4. เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในโรงเรียนและชีวิตจริง สภาพแวดลอมที่เอื้ ออํานวย
รวมถึง ในหองเรียนในโรงเรียนและในชุม ชน ครูตองมี ขอมูลว ามีวิทยากรทอ งถิ่น หรื อแหล ง
วิทยาการความรูใดบางที่ครูผูสอนจะใชได เพราะมีกิจกรรมบางอยางที่ครูตองการนํามาใช แตทํา
ไมไดเพราะขาดแหลงวิทยาการที่สําคัญ หรือครูมีเวลาและสถานที่เหมาะสมในการจัดกิจ กรรม
แตละเรื่องเพียงใด ครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาวะหองเรียน โรงเรียน
และชุมชน โดยพยายามใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลวใหไดมากที่สุด
5. เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเปนกิจกรรมที่มุงเนนที่ประโยชน
จะเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ พยายามสงเสริมใหผูเรียนไดมีบทบาทสําคัญไดเขารวมในกิจกรรม
การเรี ย นรู อ ย า งกระตื อ รื อ ร น ตื่ น ตั ว ตื่ น ใจทั้ ง ทางด า นร า งกาย สติ ป ญ ญา สั ง คม อารมณ
ตองดําเนินไปดวยความเมตตากรุณาตอผูเรียนการที่ผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู
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ตระหนักถึงเวลาที่เหมาะสมที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูมีบทบาทเปนผูกระทําในการดําเนินกิจกรรม
การเรี ย นรู จ ะชว ยให ผู เรี ย นเกิ ด ความพร อ มกระตื อ รื อร น ที่จ ะเรี ย นรู รวมทั้ง เกิ ด ทั ก ษะและ
พฤติกรรมตามจุดเนนที่ตองการ
หลักการจัดการเรียนรู ้ ทีมีประสิทธิภาพ
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเปนการสนับสนุนการจัดการเรียนรูของนักเรียน ผูที่
จะเป น พลั งสําคั ญของประเทศในอนาคตและเปน พลเมื องที่มี คุณ ภาพการศึก ษาจะดีก็ต อเมื่ อ
การจัดการเรียนมุงเนนไปที่การพัฒนาความรูทักษะและทัศนคติตามประเด็นดังนี้ สุวิทย มูลคํา
และอรทัย มูลคํา (2544:54) (กระทรวงศึกษาธิการ 2548:11-14) ไดเสนอไวดังนี้
1. การเรียนรูเพื่อใหเกิดองคความรู (Knowledge) ผูเรียนจะตองมีค วามเขาใจพื้น ฐาน
ในเรื่องตอไปนี้
1.1 ผูเรียนจะตองไดเรียนรูถึงการเปลี่ยนแปลงและหนาที่ข องสังคมโลก (World
Social) เศรษฐกิจและสถาบันการเมือง (ไดแก ความรูทางสังคมวิทยา ความรูทางเศรษฐกิจและ
การเมือง)
1.2 ตองเรียนรูธรรมชาติวิทยาของโลกและสภาวการณ ตาง ๆ ของโลกและหลักการ
ขององคความรูเกี่ยวกับมวลธรรมชาติทั้งปวง
1.3 ตองเรียนรูในกระบวนการและผลผลิต ของความพยายามในการสรางสรรค
พัฒนาของมนุษย เชน เรื่อง วาทกรรม ศิลปะทางกายภาพและทางจักษุประสาท โครงสรางทาง
ทฤษฎี)
2. การเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะ(Skill) จะตองทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถ
ในเรื่องของตอไปนี้
2.1 ทักษะการคิดอยางพิเคราะห คิดอยางสรางสรรค และการนําเสนอความคิด
2.2 ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนกับคนอื่น ๆ เชน ระบบการคํานวณทางคณิตศาสตร
และรูปแบบอื่น ๆ ของการแสดงออกและการนําเสนอ
2.3 ความมีเ หตุ ผล เช น ความสัม พั น ธท างปริ ม าณ ความน าจะเปน สัด ส ว น
อัตราสวน
2.4 การประเมินคา การประเมินผล การจัดกลุมเขาพวกและการใชขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.5 การรูจักการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตน มีผลงานจากการทํางานที่นา
ภาคภูมิใจในวิถีการดําเนินชีวิตสวนตนและในโลกของการทํางาน
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3. เจตคติ (Attitudes) จะตองจัด การเรียนการสอนใหนักเรียนไดมีก ารพัฒ นาในเรื่อง
ตอไปนี้
3.1 การมีคานิยมในตนเอง ภาคภูมิใจในตนเองและความสามารถของตนเอง
3.2 เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เพื่อกาวไปสูหนทางแหงความสําเร็จ
3.3 มีแรงจูงใจที่จะทํางานทัง้ สวนตัวและหมูคณะที่มีเปาหมายรวมกัน
3.4 ตระหนักในคุณคาของคนอื่น และเคารพสิทธิของผูอื่น
3.5 มีแรงจูงใจที่จะรับผิดชอบตอตนเองและคนอื่น มีความรับผิดชอบทั้งตนเองและ
สังคม
ประเภทของการจัดการเรียนรู ้
การจําแนกประเภทของการจัดการเรียนรูสามารถจําแนกไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับวาจะใช
เกณฑใดมาจําแนกในที่นี้ บุญชม ศรีสะอาด (2537:2-3) ไดจําแนกไวดังนี้
1. จํา แนกโดยใช จํานวนผูเรีย นและปฏิสัมพั น ธร ะหวางผูสอนกั บผูเรี ยนเป น เกณฑ
สามารถจําแนกได 3 ประเภท คือ การจัดการเรียนรูแบบกลุมใหญการจัดการเรียนรูแบบกลุมยอย
การจัดการเรียนรูแบบรายบุคคล
1.1 การจัด การเรียนรูแบบกลุมใหญ มัก มีผูเรียนจํานวนมาก ปฏิสัมพันธร ะหวาง
ครูผูสอนกับผูเรียนเปนแบบทางเดียว (One way)ผูสอนมีบทบาทเกือบทั้งหมด ตัวอยาง ไดแก การ
สอนแบบบรรยาย
1.2 การสอนแบบกลุมยอย การสอนประเภทนี้ มุงใหผูเรียนทุกคนในกลุมเขารวม
กิจกรรมการจัด การเรียนรูใหมากที่สุด ผูสอนมีค วามใกลชิด กับผูเรียนมากขึ้น ตัว อยาง ไดแก
การสอนแบบอภิปราย การสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ การสอนแบบติว
1.3 การสอนเปนรายบุคคล เปนการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเลือกวิธี
เรียนที่เหมาะสมกับความสนใจของตน เรียนไปตามความสามารถของตนเองและขณะเดียวกัน
ผูเรียนจะทราบความกาวหนาในการเรียนการสอนของตนเองอยูเสมอ โดยหลักการจัดการเรียนรู
ของวิธีนี้ครูผูสอนจะมีวิธกี ารเฉพาะแตละบุคคล ซึ่งประกอบดวยวัตถุประสงค วิธีการจัดการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรู ความกาวหนาเฉพาะหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ การจัดการเรียนแบบนี้
ไดแก การสอนแบบสัญญาการเรียนการสอนเฉพาะบุคคล
2. การจําแนกโดยใชปริมาณของบทบาทผูสอนกับบทบาทผูเรียนเปนเกณฑ ซึ่งจําแนก
ได 4 ประเภทยอย ดังนี้

30
2.1 การสอนที่ผูสอนเปน แกนหรือเปน ศูน ยก ลาง จะเนน บทบาทของผูสอน เชน
การสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนแบบสาธิต การสอนโดยทั่วไปจะตองมีบทบาทของผูเรียนและ
ผูสอนในการสอนบรรยาย ขณะที่ผูสอนบรรยาย ผูเรียนจะมีบทบาทฟง คิดตาม ตีค วามหมาย
จดจําเนื้อหาสาระ จดบันทึกอาจกระทําบทบาทเหลานี้ตลอดเวลาเชน เดียวกับการบรรยายของ
ผูสอน การที่จัดวาผูสอนเปนแกนหรือเปนศูนยกลาง พิจารณาไดวากิจกรรมของผูสอนสามารถ
กอใหเกิดการเรียนรู ถาผูสอนไมบรรยายไมสาธิตใหดูก็ไมเกิดการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ และบทบาท
ของผูเรียนเปนบทบาทแบบเฉื่อย(Passive)
2.2 การสอนที่ผูเรียนเปนแกนหรือเปนศูนยกลาง เนนบทบาทการทํากิจกรรมของ
ผูเรียนตัวอยางไดแกวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ วิธีการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ วิธีการ
สอนแบบเปน คู วิ ธีก ารสอนกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิ ธีก ารสอนเหลานี้ผู เรียนจะเกิ ด
การเรียนรูจากการกระทํากิจกรรมของผูเรียนเปนสําคัญ
2.3 การสอนที่เนนผูเรียนและผูสอนมีกิจกรรมรวมกัน การสอนสอนแบบนี้ไดแก
การสอนแบบสัมมนา การสอนแบบการอภิปราย
2.4 การสอนที่ใชอุปกรณพิเศษ เปนการสอนที่จะตองใชบทบาทของการสอนเกือบ
ทั้งหมดอยูที่โสตทัศนูปกรณที่ใช โสตทัศนูปกรณนั้น ๆ ตามที่มีผูสรางบทเรียนสําเร็จไวแลว
องค์ประกอบการจัดการเรียนรู ้
ในการเลือกวิธีการจัดการเรียนรู มีนักวิชาการหลายทานไดนําเสนอองคประกอบในการ
จัดการเรียนรูสามารถสังเคราะหไดประเด็น ในการสรุปไดดังนี้ (บูญชม ศรีสะอาด 2537:3) (วัฒนา
พร ระงับทุกข 2545:23-25) (เยาวภา ทนันชัยบุตร2542:2-3)
1. มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูหรือจุดประสงคการเรียนรู การเรียนรูที่ดีจะบอกถึง
สิ่ง ที่ค าดหวั ง จะให ผูเ รี ยนได รับ หากครู ไม สามารถวิ เคราะหผ ลการเรีย นรู หรื อ จุด ประสงค
การเรียนรูเพื่อกําหนดรูปแบบวิธีการและเทคนิค วิธีการจัด การเรียนรูที่เหมาะสม ครูไมสามารถ
จัดการเรียนรูได
2. สาระการเรียนรู มีวิธีการสอนที่สามารถใชไดกับผูเรียนลักษณะของเนื้อหาสาระที่จะ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
3. ผูเรียน มีวิธีการสอนบางวิธีการที่สามารถ ใชไดกับผูเรียนหลายวัย หลายประเภท
บางวิธีที่เหมาะสมกับผูเรียนบางวัย บางประเภท จึงตองเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ผูเรียนนั้น ๆ จะตองดูความสามารถทางสติปญญา (Learning Abilities) วิธีการเรียน (Style of
Learning) ผูเรียนแตละคนมีความตองการในการเรียนที่แตกตางกันออกไป และประสบการณเดิม
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(Background of Experience)เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ผู เ รี ย นเรี ย นรู ไ ด ดี แ ละรวดเร็ ว ขึ้ น
หากผูเรียนมีความรูพื้นฐานดีก็จะชวยใหผูเรียนไดมีความเขาใจรวดเร็วเนื่องจากเห็นความสําคัญ
ของความรูเดิมกับความรูใหม
4. กิจกรรมการเรียนรู เปนการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆของผูเรียนรวมกับผูสอน เพื่อให
ผูเรียนเกิดเรียนรูตามเปาหมายการเรียนรูที่กําหนดไว กิจกรรมการจัดการเรียนรูที่ดีจะตองไดปฏิบัติ
มากที่สุด ผูสอนอาจชวยเสริมใหสมบูรณตามความเหมาะสม
5. สื่อวัสดุประกอบการสอน เปนสิ่งที่จําเปนในการชวยเหลือใหผูเรียน ไดเรียนรูร วดเร็ว
ขึ้น ถู ก ต องชัด เจนยิ่ งขึ้ น ต องเป น สื่ อการเรี ยนการเรี ยนรูที่ มีคุ ณ ภาพสอดคลอ งกั บเนื้อ หาและ
กระบวนการเรียนรู
6. สื่อวัสดุประกอบการสอน เปนสิ่งที่จําเปนในการชวยเหลือใหผูเรียน ไดเรียนรูรวดเร็ว
ขึ้น ถู ก ต องชัด เจนยิ่ งขึ้ น ต องเป น สื่ อการเรี ยนการเรี ยนรู ที่ มีคุ ณ ภาพสอดคลอ งกั บเนื้อ หาและ
กระบวนการเรียนรู
7. การวัดและประเมินผล องคประกอบนี้จะชวยใหผูสอนไดทราบวากระบวนการจัดการ
เรียนรูประสบผลสําเร็จไดมากนอยเพียงใด ผูเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่กําหนดไวใน
จุด ประสงคห รือไม ขณะเดียวกัน ก็จ ะทํ าใหผูเ รี ยนไดทราบผลการปฏิบัติ งานของตนเองดว ย
เพื่อไดปรับปรุงใหดีขึ้น ผูสอนจึงตองทําการวัดผลประเมินผลทุกครั้งที่สอน เพื่อไดทราบผลและ
นํามาปรับปรุงทั้งวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการเรียนรูของผูเรียน
8. เวลา เรื่องเวลาก็เปน องคประกอบที่สําคัญหนึ่งที่เป น องคประกอบที่เกื้อกูลกัน ตอ
กระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียน ควรจัดเวลาใหเหมาะสมกับมาตรฐานการจัดการเรียนรูและ
ควรจัดเวลาใหเหมาะสมกับกับศักยภาพการจัดการเรียนรูของผูเรียน เพราะวาการเรียนรูของผูเรียน
แตละคนอาจใหระยะเวลาการจัดการเรียนรูไมเทากัน ดังนั้นครูผูสอนอาจตองคํานึงเปนอยางมาก
กอนที่จะวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียน
9. บรรยากาศและสถานที่ สถานที่ที่ใ ชเรียนก็จัด ไดวาเปน สิ่งที่ชว ยสรางการเรียนรู
เปนสถานที่ที่จะชวยใหผูเรียนไดยืนนั่งไดสะดวกหรือสะดวกตอการทํากิจกรรม มีอากาศที่ถายเท
ไดสะดวก มีกิจกรรมที่สามารถไดทํากิจกรรมการเรียนรูอยางพอเพียง หากสถานการจัดการเรียนรู
นั้นเปนแหลงเรียนรูในทองถิ่นก็จะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
10. จํานวนผูเรียน ที่จะเปนจะตองคํานึงเปนอยางมากผูเรียนมีจํานวนมากนอยเพียงใด
กิจ กรรมใดที่ค วามเหมาะสมที่ จ ะจั ด ใหกั บ ผู เ รีย นตามจํ า นวนที่ มี อยู จํ านวนผู เรี ย นดัง กล า ว
มีความเหมาะสมหรือไม
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11. ครูหรือผูสอน เปนองคประกอบที่สําคัญที่ขาดไมไดในการจัดการเรียนรู บุคลิกภาพ
และความสามารถของครูมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียนมาก ครูจะตองมีความรูความสามารถ
ในเนื้อหาวิชา และมีเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนมีลักษณะเปนกัลยาณมิตร
ทักษะการจัดการเรียนรู ้
ในการจัด การเรี ยนรูจ ะตองมีทัก ษะเฉพาะที่ใ หผูเ รียนไดเรียนรูบรรลุต ามเปาหมาย
สามารถจําแนกทักษะการจัดการเรียนรู ซึ่ง ชาญชัย อาจิณสมาจาร(2545:15-20)จําแนกออกเปน
ทักษะกอนการจัดการเรียนรู (Pre-instructional) ทักษะระหวางการจัดการเรียนรู (Instruction) และ
ทักษะหลังการจัดการเรียนรู (Post- instructional)ไดดังนี้
ทักษะก่ อนการจัดการเรียนรู ้ (Pre- instructional) การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
คือ การวางแผน ครูจะตองวางแผนการจัดการเรียนรูใหดีเพื่อการจัดการเรียนรูที่ดี แตทักษะอะไร
ที่จําเปนเพื่อการวางแผนที่ดีในการตอบคําถามดังกลาว กระบวนการอะไรที่สามารถใหผูเรียนเกิด
การเรีย นรู กระบวนการที่ ใ ช จัด การเรี ยนรูจ ะลํ าดั บ ขั้น ตอนอยา งไรจึง เหมาะสม ครูจ ะต อ ง
เรียงลําดับในการจัดการเรียนรู ครูจะตองพิจารณาในการวางแผนการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรู
เนื้อหาอะไร ผลการเรียนรูท ี่พึงประสงคคืออะไร อุปกรณในการจัดการเรียนรูที่จําเปนคืออะไร วิธี
ที่ดีที่สุดในการสอนที่จําเปนคืออะไร ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนรูที่มี
มุงหมายคืออะไร ควรจะจบบทเรียนอยางไร ควรประเมินผูเรียนอยางไร กระบวนการวางแผน
พื้นฐานในการจัดการเรียนรู 7 ขั้นตอน ที่สามารถนําออกไปใชในหองเรียนไดดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 และ 7
กําหนดเนื้อหา
กําหนดเนื้อหาใหม
ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 2

วางแผนประเมินผล

เขียนจุดประสงค

ขั้นตอนที่ 5

การนําเสนอบทเรียน

วางแผนจบ

ขั้นตอนที่ 3
วางแผนนําเขาสูวิชา

ขั้นตอนที่ 4
เลือกยุทธศาสตรการสอน

แผนภูมิที่ 3 กระบวนการวางแผนพื้นฐาน 7 ขั้นตอน

กระบวนการวางแผนที่จําเปนดังกลาวสามารถแสดงเปนลําดับขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 เกี่ยวกั บการเลือ กเนื้อ หาที่ จ ะสอน เนื้ อหาสามารถกํา หนดไดโ ดยการ
วิเคราะหผลการเรียนและคูมือหลักสูตร โดยการตรวจสอบหนังสือเรียนที่ไดโดยการวิเคราะหผล
การเรียนและคูมือหลัก สูต ร โดยการตรวจสอบแบบเรียนที่ไดรับการเสนอแนะ หรือโดยการ
วิเคราะห ความตองการของนักเรียน ปกติความตองการของนักเรียนมักถูกกําหนดจากการประเมิน
ความตองการของนักเรียน ปกติความตองการของนักเรียนมักถูกกําหนดจากการประเมินการเรียน
ที่ผานมาโดยศึกษาในขั้นที่ 6 และจากการสังเกตการณเรียนในชั้นเรียนในระหวางบทเรียนตาง ๆ
ที่ผานมา
ขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นที่จะตองตัดสินใจวานักเรียนจะตองรูอะไร และความพัฒนาเจตคติ
และคานิยมอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อหานั้นสิ่งที่จําเพาะเหลานี้ถูกระบุในจุดประสงคของบทเรียน และ
ความแสดงออกในรูปของพฤติกรรม หรืออีกนัยหนึ่งเปนการนําเสนอที่เราความสนใจ จุดประสงค
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ควรระบุอยางแนชัดวานักเรียนควรสามารถทําอะไรไดภายหลังจากที่นักเรียนเรียนจบหนวยการ
เรียนรูแลว
ขั้นตอนที่ 3 การนําเขาสูบทเรียน จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูในเรื่องนั้น ๆเปน
การกระตุนใหผูเรียนไดรับความสนใจ ใครอยากที่จะเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ
ขั้น ตอนที่ 4 เปน การเลือกยุทธศาสตรการสอน เปนแบบแผนอยางหนึ่งจะตองเลือก
ยุทธศาสตรการสอนใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน และสิ่งแวดลอมของผูเรียนใหไดมากที่สุด การ
เลือกดังกลาวจะถูกกําหนดจากความรูของครูผูสอนที่ผานมาเกี่ยวทฤษฎีการเรียนรูจากการสังเกตใน
ชั้นเรียนที่ผานมา
ขั้นตอนที่ 5 เกี่ยวของกับการจบการเรียนการจบตองวางแผนเพื่อวาเนื้อหาของบทเรียน
มีความหมายและสามารถเขาใจไดอยางเต็มที่ สิ่งดังกลาวหมายถึงการจบบทเรียน
ขั้นตอนที่ 6 ครูผูสอนจะตองพิจารณาวาไดประสบผลสําเร็จไดดีเพียงใด ครูผูสอนจะตอง
พิจารณาวาผูเรียนไดเรียนรูสิ่งจําเพาะที่ครูผูสอนไดเขียนไวในจุดมุงหมายวาผูเรียนบรรลุหรือไม
การเปน เมิ น ไมใ ชเปน การจบของกระบวนการแตนํ าผลที่ ไดไปเริ่มต น ใหม ใ นขั้น ที่ 7 และ 1
ตามลําดับการตรวจสอบทักษะกอนการจัดการเรียนรูและกระบวนการวางแผนการจัดการเรียนรู
แสดงใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบที่สําคัญดังนี้ ตองทําการสังเกต เขียนจุดประสงคเลือกอุปกรณ
การจัดการเรียนรู วางแผนเราความสนใจผูเรียนที่เหมาะสม เลือกยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสม วางแผนการจบกระบวนการเรียนการสอนอยางเหมาะสม กําหนดและพัฒนาการ
ประเมินที่เหมาะสม
การจัดการเรียนรู ้ ทีสอดคล้องกับสาระท้ องถิน
การจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับสาระทองถิ่นนั้นไดมีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนว
ทางการจัดการเรียนรูไวหลายแนวทางดวยกันคือ
สุวิทย มูลคําและอรทัย มูลคํา (2544:156-158) ไดเสนอวาการจัดการเรียนรูที่นําสาระ
ทองถิ่น สูชั้นเรียนไดอยางเหมาะสมนั้นการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสามารถดําเนิน การจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู ได เ ป น อย า งดี โดยเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารบูร ณาการสาระท อ งถิ่ น เข า สู หลั ก สู ต ร
สถานศึกษาหรือที่เรียกวาหลักสูตรบูรณาการ(Integrate Curriculum) คือหลักสูตรที่นําเอาเนื้อหา
และสาระการเรียนรูทองถิ่น เขามาหลอมรวมกัน ทําใหเกิด เอกลัก ษณใ นการจัด การเรียนรูข อง
หลักสูต รโดยรวม จากนั้นก็นํามาจัดการเรียนรูดว ยวิธีก ารบูรณาการที่เรียกวา การเรียนรูแบบ
บูรณาการ (Integrate Instruction ) คือการที่เนนองครวมของเนื้อหามากกวาองคความรูของรายวิชา
และเนนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญยิ่งกวาการบอกเนื้อหาของครู ดังนั้นการจัดการเรียนรู
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แบบบูร ณาการครู ผูสอนจะตองเตรียมใหก ารสอนไดต ามเป าหมายของการจัด การเรียนรูที่ มี
ความสัมพันธกับหลักสูตรไดดังนี้
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางการจัดการเรียนรูกับหลักสูตรบูรณาการ
หลักสู ตร
บูรณาการ
ไมบูรณาการ
บูรณาการ
ไมบูรณาการ

การจัดการเรี ยนรู ้
บูรณาการ
บูรณาการ
ไมบูรณาการ
ไมบูรณาการ

ผลทีเกิดขึน
ดีที่สุด
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง

จากตารางจะเห็น ไดวาในกรณีที่มีก ารบูรณาการทั้งหลัก สูต รและการเรียนการสอน
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ย อ มเป น สิ่ ง ที่ พึ ง ประสงค ที่ สุ ด ในขณะการบู ร ณาการไม เ กิ ด ขึ้ น ในเรื่ อ งใดเลย
ผลที่เกิดขึ้นยอมไมเปนที่พึงปรารถนาและตองมีการปรับปรุง สําหรับการบูรณาการที่เกิดขึ้นเพียง
เรื่องเดียวโดยหลักการแลว โดยหลักการแลวการบูร ณาการการจัด การเรียนรูยอมมีค วามพอใจ
มากกวาการบูรณาการหลักสูตรเพียงอยางเดียวเพราะอยางนอยการจัดการเรียนรูก็ยังมีความสัมพันธ
กับผูเรียน ดังนั้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการจึงเปนการเชื่อมโยงศาสตรหรือเนื้อหาสาระตาง
ๆทั้งที่อยูในทองถิ่นหรือสิ่งที่ผูเรียนตองรูเขาผสมผสานกัน เพื่อใหเกิดความรูที่มีความหมาย มีความ
หลากหลายและสามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวิตประจําวัน
รัตนะ บัวสนธ (2535: 7) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อถายทอดกรอบสาระ
การเรียนรูทองถิ่น แบงออกเปน 2 วิธี คือ
1. ครูเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกรณีนี้บทบาทการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยูภ ายใตก ารกระทําของครูซึ่งเปนตามลัก ษณะของกิจ กรรมที่ไดจ ากการพัฒ นา
หลักสูตรทองถิ่นนั่นคือ ครูเปนตัวแทนของปราชญทองถิ่นทําหนาที่ถายทอด
2. ปราชญทองถิ่นเปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแทนที่โรงเรียนจะใหครูดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อถายทอดภูมิปญญา ก็เปลี่ยนเปนปราชญทองถิ่นทําหนาที่เปนผูสอน
หรือครูแทน รวมทั้งใหปราชญทองถิ่นทําหนาที่ประเมินผลการเรียนของนักเรียน โดยมีครูเปน
ผูดูแลสนับสนุนอยูวงนอกเทานั้น ทั้งนี้ตองพิจารณาเงื่อนไขความเหมาะสมในเรื่องของเวลาและ
ความสะดวกของปราชญชาวบานดวยสรุปแนวทางในการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาใชในการจัด
เรียนการสอน สามารถกระทําได 2 รูปแบบคือ การนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสูผูเรียนในโรงเรียน
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และการนําผูเรียนออกไปหาแหลงภูมิปญญาทองถิ่น โดยบุคลากรในโรงเรียนเปนผูวางแผนการ
บูรณาการความรูในทองถิ่นใหเขากับการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอผูเรียน
สําเนียง สรอยนาคพงษ (2535:28 อางถึงใน ศึกษา พลศรี.2550: 30 ) กลาวถึงการนํา
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น มาใชใ นการเรียนการสอนไว ดังนี้ การเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นไมควรมองที่บุคคลหรือ
กิจกรรม แตควรมองที่ระบบความคิดของชาวบาน การสั่งสมความรูศึกษาสภาพของชาวบาน การ
สั่งสมความรูศึกษาสภาพของสังคม สภาพแวดลอมวามีปจจัย มีเหตุผล มีเกณฑอยางไร ที่จะทําให
เกิดความคิดนั้นพยายามวิเคราะหหาปจจัยรวมของประเด็นตางๆ และที่สําคัญมีการถายทอดและมี
การเรียนรูอยางไร ซึ่งการศึกษาควรจะเขาไปจัดระบบการถายทอดของชาวบานโดยเฉพาะเนื้อหา
ขอมูลที่มีอยูแลวตามศูนยขอมูลทองถิ่นตางๆ ใหมีการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
สํารวจวามีเรื่องใดอยูบางตองหาขอมูลอะไรเพิ่มเติมบาง รวมถึงการตรวจสอบขอมูลวามีค วาม
เชื่อถือเพียงใดแลว ประมวลขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหเปน การสานตอ ชว ยสืบทอดภูมิปญญา
ชาวบาน โดยพยายามใหเกิดความรวมมือกับองคกรตางๆ ที่ทํางานพัฒนาและทํางานในหมูบาน
สงเสริ มใหช าวบานเขาร ว มในการศึก ษาปญหาทองถิ่น ทุก ขั้ น ตอน เพื่อ ใหเกิ ด กระบวนการ
ประสานงาน การแลกเปลี่ ยนความรูร ะหวางชาวบานดว ยกัน เอง หรือระหวางชาวบานกั บ
นัก วิชาการจากสถาบัน การศึก ษาแลว กลั่ น กรองวิเคราะหวิจัย พัฒ นาใหเครือข ายการเรียนรู
(Learning Networks) เพื่อนํามาใชในกระบวนการเรียนการสอนไดแก กําหนดจุดประสงค เนื้อหา
วิธีสอน ผูเรียน สถานที่เรียน เครื่องมือที่ใชในการเผยแพร เวลาเรียน การวัดประเมินผล ดังแผนภาพ
ประกอบ
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สังคมไทย
ภูมิปญญาทองถิ่น

ระบบโรงเรียน

สังคมโลก
ความรูจากตางประเทศ

หลักสูตร
จุดประสงค
ความรูสมัยใหม

เนื้อหา

หลักสูตรทองถิ่น

วิธีสอน
ครู

ผูสอน

ปราชญชาวบาน
/ผูนําชุมชน

นักเรียนในโรงเรียน

ผูเรียน

ชาวบาน

โรงเรียน

สถานที่

สภาตําบล/หมูบาน

สื่อการสอน
ระยะเวลาที่ใช

Feedback

Feedback
การวัดและประเมินผล

ภาพประกอบที่ 4 การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในกระบวนการเรียนรู
ที่มา: สําเนียง สรอยนาคพงษ (2535: 29) อางถึงใน ศึกษา พลศรี. 2550: 30
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 23) ไดใหความสําคัญในการนํากรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่นและภูมิปญญาไทยมาใชในการเรียนการสอน โดยระบุไวในมาตร 23(3)
ความรูเกี่ยวกับศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา และ
มาตรา 57 ใหหนว ยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา โดยนําประสบการณความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาว
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มาใช เพื่อให เกิด ประโยชนทางการศึก ษาและยกยอ งเชิด ชูผูที่ สงเสริม และสนับสนุน การจั ด
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 13) ไดสรุปแนวคิดในการนํา
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้
1. โรงเรียนเปนผูนํากิจกรรม หรือเนื้อหาสาระที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นไปจัดการเรียนการ
สอนหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาในโรงเรียน ใหเด็กไดเรียนรูโดยคัดเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมให
สอดคลองกับทองถิ่น
2. โรงเรียนเชิญเจาของภูมิปญญาไดแก ปราชญชาวบาน หรือภูมิปญญาชาวบาน ชาง
เทคนิคชาวบาน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 184-185) กลาวถึงการนํากรอบสาระ
การเรียนรูทองถิ่นเขาสูระบบการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ คือ จัด
ใหมีร ะเบียบขอบังคับวาดวยการใชหลัก สูต รทองถิ่น ในสถาบันการศึก ษา โดยใหหลัก สูต รมี
สถานภาพเทาเทียมกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกน เชน การจัดแบงกลุมประสบการณ กลุม
วิถีและกลุมภูมิปญญาไทย รุง แกวแดง (2543: 230) ไดเสนอแนวทางการนํากรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไววา เพื่อไมใหภูมิปญญาไทยสูญหายไปจากวิถีชีวิตของ
คนไทย กระบวนการที่จะทําใหภูมิปญญาไทยฟนคืนชีพกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งก็ คือ กระบวน
การศึกษาสิ่งที่เราตองชวยกันคิดก็คือจะนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นกลับสูระบบการศึกษาไทย
โดยนําเอาวิธีการสอนที่มีลักษณะเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน คือวิธีสอนเปนการสอนแบบตัวตอ
ตัวหรือเปนรายบุคคล วิธีสอนที่เปนการสอนดวยความรักเปนการสอนโดยการปฏิบัติและเปนการ
สอนจากของจริง
บันเทิง ทานะขันธ (2544: 48) ไดกลาวถึงการนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นมาใช
จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. สํารวจขอมูลกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ตลอดจน สถานที่ แหลงความรู แหลง
วิทยาการในชุมชนในทองถิ่นแลวจัดเปนทําเนียบไวโดยจําแนกเปนสาขาองคความรู
2. นําขอมูลที่ไดมาสรางเป น กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในระดับชั้น เรียน ระดับ
โรงเรียน หรือระดับทองถิ่น โดยกําหนดเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู กําหนดคาบเวลา แนวการจัด
กิจกรรมการเรียน สื่อวิธีการวัดประเมินผล แลเครื่องมือใหชัดเจน
3. นํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่ไดในขอ 2 นํามาจัดทําเปนแผนการสอนรายคาบ
โดยระบุจุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม เพื่อใหการวัดผลมีความชัดเจนตามไปดวย
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4. สําหรับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น โดยเนนใหนักเรียนไดรับความรู
และประสบการณในการเรียนใหมากที่สุด ใหผูเรียนสรางความตระหนัก และเกิดความภูมใิ จในภูมิ
ปญญาไทยรูจักคิดวิเคราะห ตลอดจนการนํามาประยุกตใชในวิถีชีวิตไดเปนอยางดี
ภัทรวดี อุดมมนกุล (2546: 75) ไดกลาวถึงการนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นมาใชใน
กิจกรรมการเรียนการสอนไววา การนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นมาใชในการเรียนการสอน คือ
การสรางคุณภาพของครูในสถานศึกษาการเชิญปราชญชาวบานมาสอนในโรงเรียน การใหผูเรียน
ออกไปเรียนรูชุมชน ซึ่งเปนกระบวนการที่โรงเรียนมัธยมศึกษานาจะนําไปใชเชนกัน สมหมาย
สวางวัฒนารักษ (2546: 54) ไดกลาวถึงการนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นมาใชในการจัดการ
เรียนรูไวดังนี้
1. โรงเรียนเปนผูนํากิจกรรมเนื้อหาสาระที่เปน กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นไปใชใน
การพัฒนาหลักสูตรขึ้นในโรงเรียน โดยคัดเลือกเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
2. การนําสิ่งที่เปนองคความรูในทองถิ่นมาจัดการเรียนรู โดยใหนักเรียนออกไปสํารวจ
ขอมูลแลว นํามาจัด การเรียนการสอน ครูผูสอนนําเอาความรูที่มีอยูใ นทองถิ่น มาสอดแทรกใน
เนื้อหาวิชาและจัดเปนพิพิธภัณฑทองถิ่น
3. การจัดกิจกรรมเพื่อนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นเขาสูกระบวนการเรียนรู ครูผูสอน
สามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นเขาสูกระบวนการเรียนรูได ดังนี้
3.1 พัฒนาหลักสูตรรวมกับผูรูในทองถิ่น
3.2 การใหนักเรียนไปฝกงานที่บานของผูรูหรือสถานประกอบการในทองถิ่น
3.3 การเชิญผูรูในทองถิ่นมาสอนในโรงเรียน
3.4 การนําสิ่งที่เปนความรูเฉพาะเรื่องมาสอดแทรกในเนื้อหาที่สอน แลวจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อ และวิธีการวัดผล ประเมินผล ตามจุดประสงคที่ตั้งไว
3.5 ครูและนักเรียนสํารวจขอมูลในทองถิ่น แลวนํามากําหนดจัดกิจกรรมการเรียนรู
รวมกัน
3.6 การจัดพิพิธภัณฑทองถิ่นขึ้นเพื่ออนุรักษมรดกวัฒนธรรมและภูมิปญญาชาวบาน
เพื่อใหนัก เรียนไดศึก ษา ครูและนัก เรียนมีสว นรวมจัด ทํา แลว ครูจัด กระบวนการเรียนรูจ าก
พิพิธภัณ ฑทองถิ่น ใหนัก เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เปน องคความรูข องทองถิ่นกับวิทยาการ
สมัยใหม
3.7 ครูเขียนแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และมีการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมแหงชาติ (2542: 21-22) กลาวถึงการนํากรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นสูการเรียนการสอน มีกิจกรรมการดําเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร ศึกษาวิเคราะหหลักการ จุดหมาย โครงสราง เวลาเรียน แนว
ดําเนินการและการวัดผล การประเมินผลและการติดตามผล วามีสวนใดบางที่กําหนดเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับชุมชนหรือทองถิ่น
2. ศึกษาคําอธิบายงานตางๆ วิเคราะหเนื้อหาสาระที่จะตองจัดใหนักเรียนไดรูกิจกรรมการ
เรียนการสอนและจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวในแตละงาน แลวพิจารณาเนื้อหาสาระใดมี
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่ควรใหนักเรียนไดเรียนรู
3. ออกแบบเก็บขอ มูล กรอบสาระการเรี ยนรู ทองถิ่ น ที่จ ะนํามาใชใ นการวางแผนจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน
4.การสํารวจและบันทึกขอมูลกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
5. จัดทําแฟมขอมูลกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นมีกิจกรรมที่ควรดําเนินการดังนี้ คือ
5.1 พิจารณาวาถาจะเก็บรวมรวมขอมูลกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นตามที่วิเคราะหได
จากการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร มีขอมูลสําคัญๆ อะไรบางที่ควรใหนักเรียนศึกษา
5.2 สรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
5.3 วางแผนเก็บรวบรวมขอมูลกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
5.4 นํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นมาจัดทําแฟมขอมูล
6. ศึกษาวิเคราะหคําอธิบายทุกงาน ในกลุมสาระฯและจัดทํากําหนดการสอน
7. เตรียมการสอน โดยการเขียนแผนการสอนกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่มีสาระสําคัญ
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร
8. สอนตามแผนการสอนที่เตรียมไว
9. วัดและประเมินผลตามจุดประสงคการเรียนรู ตามแผนการสอน และบันทึกผลการ
ประเมินสะสมไว เพื่อสรุปผลการประเมินจัดระดับคุณภาพปลายภาคเรียน
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การออกแบบการจัดการเรียนรู ้ แบบย้อนกลับ (Backward Design)
การออกแบบการเรียนรู (Instructional Design) Wiggins Grant and McTighe (1998:86)
เพ็ญนี หลอวัฒนพงษา (มปป.:1) (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 :7-36) ไดกลาวรายละเอียดของการ
ออกแบบการเรียนรูไปสูเปาหมายการเรียนรูที่ตองการ รวมทั้งออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลเพื่อ
ยืนยันวาผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการเรียนรูที่เทียบเคียงไวหรือไม การออกแบบตาม
แนวทาง Backward Design เปนวิธีการหนึ่งที่มุงเนนใหผูสอนเปนผูชํานาญออกแบบหลักสูตร การ
เรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล โดยเริ่มจากวินิจฉัยปญหาและความตองการของผูเรียน
เพื่อออกแบบการจัดประสบการณเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน และเมื่อผูเรียนบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว จะตองมีหลักฐานการเรียนรูที่สามารถสะทอนผลวา ผูเรียนไดเกิดความรูความเขาใจใน
ตามมาตรฐานการเรียนรูไวจริง ผูสอนจึงตองกําหนดเปาหมายการเรียนรูและหลักฐานแสดงผลการ
เรียนรูใหชัดเจนเสียกอน จึงคอยดําเนินการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
เปาหมายที่พึงประสงค วิธีการนี้สรางความมั่นใจไดวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ปรากฏอยางแทจริง ตามรายละเอียดดังนี้
1. แนวการจัดการเรียนการสอน
1. ตองยึด หลัก วา ผูเรียนทุก คนมีค วามสามารถเรียนรูและพัฒ นาตนเองไดต าม
มาตรา 22
2. ตองยึดถือวาผูเ รียนมีความสําคัญที่สุด
3. ตองสงเสริมใหผูเรียนแตละคน สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ
4. ตองเนน ความสําคัญทั้งความรู คุณ ธรรม กระบวนการเรียนรู และสงเสริม
การเรียนรูบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละชวงวัยการศึกษา
2. แนวการจัดกระบวนการเรียนรู ้
1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด
ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2. ฝก ฝนทัก ษะการคิด กระบวนการคิ ด การจัด การเผชิญ สถานการณและการ
ประยุกต ใชความรู เพื่อปองกันและแกไขปญหาของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได
3. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใ หคิดเปน
ทําเปน แกปญหาเปน เกิดนิสัยรักการอาน และการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง
4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระเรียนรูดานตางๆ ใหสมดุลกัน มุงปลูกฝง
คุณธรรม และคานิยมอันพึงประสงคไวในทุกรายวิชา
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3. แนวการออกแบบหน่ วยการเรียนรู ้
1. กําหนดชื่อหนวยการเรียนรู สะทอนใหเห็นถึงสาระสําคัญของการเรียนรูในแตละ
หนวย
2. กําหนดมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ที่เปนเปาหมายการเรียนรูและเกณฑใ น
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนของหนวยนั้นๆ
3. กําหนดสาระสําคัญของหนว ยการเรียนรู ครอบคลุมทั้งสาระหลัก และทักษะ
กระบวนการ ที่บงบอกวาผูเรียนตองรูอะไร และสามารถปฏิบัติอะไรไดบางในหนวยนั้นๆ
4. ออกแบบขั้นตอนกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนมีความรูและ
ทักษะตาม มาตรฐานการเรียนรูที่ระบุไวในหนวย รวมทั้งการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค ประกอบดวย
4.1 กิจกรรมนําเขาสูบทเรียน เพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียน
4.2 กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐาน
การเรียนรู
4.3 กิจกรรมรวบยอด เพื่อแสดงวาผูเรียนไดเรียนรูและพัฒ นาตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว
5. ออกแบบชิ้นงานหรือภาระงาน เพื่อสะทอนพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนวา
มีความรู และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูอยูในระดับใดบาง
6. กําหนดวิธีการประเมินผล และเกณฑการประเมินที่ครูและผูเรียนชวยกันกําหนด
รวมทั้ง ออกแบบเครื่องมือวัดผลที่สอดคลองกับวิธีการประเมินตามสภาพจริงของผูเรียน
7. กําหนดเวลาเรียนโดยระบุจํานวนชั่วโมงที่ใชตามจริงของแตละหนวย
8. กําหนดเกณฑการประเมิน คุณภาพผูเรียนโดยใชรูปแบบ Rubric Assessment
เพื่อจําแนกระดับคุณภาพและความสําเร็จในการเรียนของผูเรียนแตละคนใหชัดเจน
4. คุณลักษณะของการออกแบบหน่ วยการเรียนรู ้ ทีดี
1. มีการกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนที่เนนการคิดวิเคราะห และการประยุกตใช
ความรู ไดเหมาะสมกับกลุมสาระการเรียนรู
2. มีการกําหนดผลการเรียนรูของผูเรียนเนนความแตกตางและธรรมชาติของผูเรียน
แตละคน
3. มีการกําหนดกิจ กรรมการเรียนรูที่ผูเรียนไดสะทอนความรูความสามารถของ
ตนเองตามขอกําหนดในผลการเรียนรู
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4. มีการออกแบบการประเมินผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง สอดคลองกับผลการ
เรียนรูที่ระบุไว
5. มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย แสดงกระบวนการเรียนรูที่ใช
อยางชัดเจน
6. กิจกรรมการเรียนรูสงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาพฤติกรรมดานตางๆ ตามที่
บงชี้ไวในผลการเรียนรู
7. กิ จ กรรมการเรี ย นรู ส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห
คิดสังเคราะห สามารถคิดประยุกตและคิดริเริ่มสรางสรรคไดเหมาะสมกับวัยและศักยภาพของ
ผูเรียน
8. กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นชุมชน และจิตวิทยา
การเรียนรู ของผูเรียน
9. ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูและเกณฑการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู
10. มีการนําหนว ยการเรียนรูไปใชจริง และมีการปรับแผนการจัด การเรียนรูจ น
เกิดผลกับผูเรียนตามที่คาดหวังจริง
11. มีการประเมิน ผลการออกแบบการเรียนรูอยางเปนระบบ และสามารถใชสื่อ
แนะนํา ความรูใหเพื่อนครูทดลองใชนวัตกรรมการจัดการเรียนรูไดจริง
5. วิธีการออกแบบหน่ วยการเรียนรู ้ แบบย้อนกลับ (Backward Unit Design)
หลักการสําคัญของการออกแบบหนวยการเรียนรูตามแนวทาง Backward Design จะเนน
ความสําคัญไปที่เปาหมายการเรียนรู และการบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนด โดยผูเรียน
ตองเกิดความเขาใจที่ติดตัวอยางยั่งยืน (Enduring Understanding) ทั้งนี้ผูสอนตองมีความสามารถ
ในการออกแบบลําดับขั้นการเรียนรูที่จะพัฒนาผูเรียนไปสูจุดหมายที่พึงประสงคไดอยางแทจริง
กอนลงมือจัดทําหนวยการเรียนรูแตละหนวย ผูสอนตองวางแผนไวลวงหนาตามประเด็น
ความคิดที่สําคัญตอไปนี้
1. ผูเรียนควรเริ่มปฏิบัติการเรียนรู และดําเนินการเรียนรูตามวิธีการที่กําหนดไวในหนวย
อยางไรบาง
2. ผูเรียนจําเปนตองมีพื้นฐานความรู ทักษะ และกระบวนการเรียนรูอะไรบาง ที่จะนํา
ผูเรียนไปสูค วามสําเร็จในการสรางองคความรูหรือประสบการณการเรียนรูใหม
3. ผูสอนจะดําเนินการอยางไรใหผูเรียนมีพื้นฐานความรู ทักษะและกระบวนการเรียนรู
เพียงตอการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
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4. เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรูในแตละหนวยจบสิ้นแลว ผูเรียนตองรูอะไร และสามารถ
ทําอะไรไดบางตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งมาตรฐานระดับชวงชั้น และ
ระดับรายชั้นป
5. ผูสอนจะทราบไดอยางไรวา ผูเรียนแตละคนไดรูสิ่งนั้นและสามารถปฏิบัติสิ่งนั้นๆ ได
มีรองรอยหลักฐานและภาระงานอะไรบางที่ใชเปนเครื่องมือประเมินผลอยางหลากหลาย
6. ผูสอนจําเปนตองทําอะไรบาง เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดองคความรู
ตามที่ตองการ โดยออกแบบหนวยการเรียนรูและจัดลําดับแผนการเรียนรูใหชัดเจน พรอมทั้งระบุ
รูปแบบขั้นตอนกิจกรรมและแหลงการเรียนรูที่จําเปนตองใชในการจัดประสบการณแกผูเรียน
7. ผูสอนควรทําอะไรบาง ถาผูเรียนยังไมรูในสิ่งที่ควรรู หรือไมสามารถปฏิบัติไดตาม
เงื่อนไขที่กําหนด เชน จัด การสอนซ้ํา ซอมเสริมเฉพาะกลุม หรือออกแบบสื่อการเรียนรูใ หม
เปนตน
การวางแผนวิเคราะหประเด็นเหลานี้ไวลวงหนา พรอมทั้งดําเนินการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู เครื่องมือวัดประเมินผล และจัดเตรียมทรัพยากรตางๆ
ที่เปนปจจัยเสริมสรางการเรียนรูใหแกผูเรียน จะชวยใหผูสอนประสบความสําเร็จ ในการจัดการ
เรียนการสอน และที่สําคัญ ผูเรียนแตละคนจะมีรองรอยหลัก ฐานชิ้น งานแสดงผลการเรียนรู
ที่ชัด เจน ซึ่งสะทอนระดับความรู ความสามารถตามเปาหมายที่ผูสอนกําหนดเกณฑไว เปน ที่
ยอมรับไดวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามพฤติกรรมบงชี้ในมาตรฐานการเรียนรูจริง
6. การออกแบบการจัดการเรียนรู ้ แบบย้อนกลับ
การออกแบบการเรียนรูแบบยอนกลับตามขอเสนอ Grant Wiggins and Jay McTighe
(1998:86 ) แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั นตอนที 1 กําหนดเปาหมายหลักของการเรียนรู (Indentify desired goals) ผูสอนตอง
วิเคราะหคําหรือวลีที่สําคัญ ตามที่บงบอกไวใ นมาตรฐานสาระการเรียนรูข องรายวิชาที่นํามา
ออกแบบ และตองทําความเขาใจใหชัดเจนวา มาตรฐานการเรียนรูแตละขอ รวมทั้งจุดมุงหมาย
สําคัญของรายวิชานั้นๆ ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู มีความเขาใจและเกิดทักษะหรือเจตคติในเรื่อง
ใดบาง โดยตั้งคําถามสําคัญ (Essential Questions) เพื่อกําหนดเปนกรอบความคิดหลักวา เมื่อจบ
หนวยการเรียนรูแลว
1. ผูเรียนควรรูอะไร และมีความเขาใจในหัวขอความรูหรือสาระการเรียนรูเรื่องใดบาง
2. ผูเรียนควรปฏิบัติและแสดงความสามารถในเรื่องใดบาง จนเปนพฤติกรรมติดตัว
คงทน หรือเปนคุณลักษณะอันพึงประสงค
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3. สาระสําคัญ ที่ค วรคาแกก ารเรียนรูและนําไปประยุก ต ใ ชใ นชีวิต จริ ง ไดแกเรื่อ ง
อะไรบาง เพื่อจะชวยใหผูเรียนดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพทั้งการทํางานหรือการเรียน ตอในชวงชั้นที่
สูงขึ้น
4. ผูเรียนควรมีความรูและเกิดความเขาใจที่ลุมลึกยั่งยืน เกี่ยวกับเรื่องอะไรบางที่จะ ติด
ตัว ผูเรียนและสามารถนําไปบูรณาการเชื่อมโยงกับประสบการณใ นชีวิตประจําวัน ได อย างมี
ประสิทธิภาพ
5. ผูเรียนควรเรียนรูในสภาพจริงและ/หรือจัดทําโครงงานตามสาระการเรียนรูใดบาง ที่
จะเกิดประโยชนสูงสุด
ขั นตอนที 2 กําหนดหลักฐานและวิธีวัดประเมินผลการเรียนรู (Determine Acceptable
Evidence) ระบุเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผล โดยเนนการวัดจากพฤติกรรมการเรียนรูรวบยอด
(Performance Assessment) เพื่อประเมินวาผูเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมการเรียนรูที่เปนผลมา
จากการมีความรูความ เขาใจตามเกณฑที่ไดกําหนดไวในเปาหมายหลักของการจัดการเรียนรูไดจริง
หรือไม ทั้งนี้ผูสอนควร ดําเนิน การวัด ประเมิน ผลกอนเรียน ในระหวางเรียน และเมื่อสิ้น สุด
การเรียน โดยใชเครื่องมือการวัดประเมิน ผลยอยๆ ทุก ขั้นตอนของการจัดกิจ กรรมการเรียนรู
ประกอบกับการรวบรวมหลักฐานรองรอยของการเรียนรูที่ผูเรียนแสดงออกอยางครบถวน เชน
1. การใชแบบทดสอบยอยๆ
2. การสังเกตความพรอมทางการเรียน
3. การสังเกตการทํากิจกรรม การตรวจการบาน
4. การเขียนบันทึกประจําวัน (Learning Log)
5. การสะทอนผลจากชิ้นงานตางๆ เปนตน
ขอพึงระมัดระวัง คือ การกําหนดหลักฐานของการเรียนรูที่เกิดกับผูเรียนนั้น ตองเปน
หลักฐานที่บงชี้ไดวา ผูเรียนบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวดวยวิธีการประเมิน
อยา งหลากหลาย และมี ค วามต อเนื่องจนจบสิ้ น กระบวนการเรีย นรูที่ จัด ขึ้ น และหลัก ฐาน
การประเมิน ตองมีค วามเที่ยงตรง เอื้อตอการเรียนรูต ามสภาพจริงของผูเรียน ผูสอนจึงควร
ตรวจสอบหลั ก ฐานการเรี ย นรู กั บ วิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น ผลว า มี ค วามสอดคล อ งสั ม พั น ธ กั บ
ผังการประเมิน : เพื่อตรวจสอบรายการหลักฐานการเรียนรูและวิธีการวัดและประเมินผล หรือไม
ตามผังการประเมินดังนี้
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหการประเมินการออกแบบหนวยการเรียนรูแบบยอนกลับ
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเภทแบบทดสอบ/ใบงาน เครื่องมือประเภทชิ้นงาน/ภาระงาน/รองรอย
การเลือกคําตอบ การตอบอยาง การเขียน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติใน การสังเกตอยาง
หลักฐานการเรียนรู
แบบอัตนัย ภายในโรงเรียน
ที่ถูกตอง
สั้นๆ
ชีวิตจริง
ตอเนื่อง
ความเขาใจที่คงทน
-ความรู( K)
-ทักษะ/กระบวนการ(P)
-คุณลักษณะที่พึงประสงค (A)
ทักษะการเรียนรูเฉพาะวิชา
ทักษะการเรียนรูรวมวิชา

ขั นตอนที 3 วางแผนการจัดกิจกรรมและเสริมสรางประสบการณการเรียนรู เพื่อให
ผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรู และมีหลักฐานที่เปนรูปธรรมชัดเจน ผูสอนควรวางแผนการเรียน
การสอน ตามประเด็นตอไปนี้
1. ผู เรี ยนจํา เปน ตอ งมี ค วามรู และทั ก ษะพื้น ฐานอะไรบา งจึ งจะช ว ยใหผู เรี ยนเกิ ด
ความเขาใจหรือมีความสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนด
2. ผูสอนจําเปนตองจัดกิจกรรมอะไรบางจึงจะชวยพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมายดังกลาว
3. ผูสอนควรใชสื่อการสอนอะไรบางที่จะชวยกระตุนผูเรียนและเหมาะสมกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูขางตน
4. การกําหนดขอบขายสาระการเรียนรู รูปแบบกิจกรรม และสื่อการเรียนรูมีความ
สอดคลองกันหรือไม จะชวยสงผลตอการวัดประเมินผลไดชัดเจนหรือไม ผังการประเมิน : เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองของกิจกรรม สื่อและการประเมินผลการเรียนรู
ข้ อควรคํานึงถึงในการออกแบบการเรียนรู ้ แบบย้อนกลับ
1. การกําหนดขอบขายสาระการเรียนรูที่มีคุณคาที่ผูเรียนจะตองทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง
นั้นควรเปนสาระที่สัมพันธกับมาตรฐานการศึกษาชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของ เขตพื้นที่ และ
เปาหมายการจัดการเรียนรูที่ร ะบุไวในธรรมนูญโรงเรียน หรือหลัก สูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน
พ.ศ. 2544
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2. ควรเปนสาระการเรียนรูที่ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูในสภาพจริง (Authentic Learning)
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ สงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน
ดวยการลงมือจัดทําโครงงานตามความถนัดและความสนใจ
3. หลักฐานแสดงความเขาใจอยางยั่งยืนคงทน (Enduring Understanding) ของผูเรียน
ตอง มีความตรงประเด็น มีความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นสูง อันเกิดจากการวัดประเมินผล ตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) ดวยวิธีการหลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐาน ถูกตองตามหลักวิชา
4. ควรเลือกรูปแบบกระบวนการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิควิธีการ
สอน ที่ผานกระบวนการวิจัยทดลองใชอยางไดผลมาแลว และเปนกระบวนการที่เอื้อตอการเรียนรู
ความสนใจ และความเปนเลิศของผูเรียน
การจัดการเรียนรู ้ ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู ้ ท้องถิน
การจัด การศึก ษาตามหลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุธศัก ราช 2551 มุง
สงเสริมการใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง หลักของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อถายทอด
ภูมิปญญาทองถิ่นที่แทจริง ชัชวาล ทองดีเลิศ (2547: 19) กลาววาตองนําไปใชในชีวิตจริงได ซึ่ง
กระบวนการสําคัญอยูที่การปฏิบัติและเปนการเรียนรูมากกวารูปแบบ คือตองพยายามไปใหลึกถึง
จิตวิญญาณหรือตัวคุณคา โดยหลักสูตรสถานศึกษามีจุดมุงหมายจัดการศึกษาเพื่อชี วิตมุงสงเสริม
คุณ ภาพของพลเมืองใหสามารถนําความรูที่ไดไปใชเปน แนวทางในการดําเนิน ชีวิต ไดอยางมี
ความสุข มีความรูความเขาใจและเห็นคุณคาในศิลปวิทยาการ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความรักความผูกพันในทองถิ่นประกอบกับมีความรับผิดขอบตอตนเอง
ครอบครัว ทองถิ่นและประเทศชาติ การนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียน
การสอน หมายถึง การนําคตินิยม ความเชื่อหรือหลักการพื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมและสืบทอด
กันมาแตบรรพกาล หรือขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ และจริยธรรมที่แสดงใหเห็นถึงความเจริญ
ความงดงาม และความเปน ระเบียบแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติสืบตอกัน มา หรือวิธีการ การ
ประกอบอาชีพในทองถิ่น ที่บรรพบุรุษ เคยทํากัน มากอนอยางตอเนื่อง หรือเปน เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับยุคสมัยที่ชาวบานเกิดขึ้นเอง ที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระของหลักสูตรมาใหนักเรียน
ไดเรียนรูตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีนักวิชาการและผูรู ใหความเห็นเกี่ยวกับการ
นํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นมาใชในกิจกรรมการเรียนรูในลักษณะที่ตางกันดังนี้
ประเวศ วะสี (2536: 16) ไดเสนอแนะแนวทางการนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นมาสู
ระบบการศึกษาดังนี้
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1. รัฐบาลประกาศนโยบายใหระบบการศึก ษาทั้งหมด ศึกษา คนควา เรียนรู และ
ทะนุบํารุงภูมิปญญาทองถิ่น
2. สงเสริมและสนับสนุนใหมีก ารจัดทําหนังสือพิมพและสื่อในรูปอื่น ๆ ที่วาดว ยภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหมีจํานวนมากและคุณภาพเหมาะสม และใหนํามาใชในการจัดการศึกษาทุกระดับ
3. สงเสริมและสนับใหระบบการศึกษาทุกระดับทําการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น เชน
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นซึ่ง
จะทําใหเกิดความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นขึ้นมาเต็มไปหมด ทําใหการรับ รูของระบบการศึกษา
สมบูรณขึ้น อันจะมีผลกระทบตอความรูสึกและพฤติกรรมของธรรมชาติอยางสําคัญ
4. ใหมีการสรางตําราทองถิ่น ทุกวันนี้โรงเรียนใชตําราที่แตงไปจากสวนกลางเปนใหญ
ควรเปดโอกาสใหครูที่อยูในทองถิ่นสรางตําราจากความรูทองถิ่นดังกลาวในตอนตนๆ แลวก็จะห็น
ไดชัดเจนวาระบบการศึกษาของชาติตองใหความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น และทําใหชาติ
พลังความรูจากของจริงขึ้นทั่วประเทศ
5. ปรับโรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนอยางนอยสวนหนึ่งใหเปนโรงเรียนชุมชน โดยทํา
หนาที่ 3 อยาง คือ
5.1 ศึกษาใหเขาใจชุมชนตามที่กลาวมาในขอ 3
5.2 เปนศูนยขอมูลขาวสารเพื่อพัฒนาชุมชน
5.3 ใหการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อชุมชน จากหนวยงานราชการอื่นๆ จากภาคธุรกิจ
และจากองคกรพัฒนาเอกชน เขามาใชเพื่อพัฒนาเครือขายการเรียนรูขึ้นทั้งประเทศ
6. ปรับระบบการศึกษาทั่วไปรวมทั้งมหาวิทยาลัยดวยใหเปนการศึกษาที่สรางรากฐาน
ของความเปนมนุษยที่แทจริง โดยศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม สิ่งแวดลอมอยางมี
บูรณาการและโดยเรียนจากประสบการณ ความเปนจริงในสังคมไทย การศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นที่
เขาไปในการศึกษาที่เปนรากฐานของความเปนมนุษย
7. การกระทําดังกลาวขางตนตองการความคลองตัว รัฐบาลควรจัดงบประมาณอุดหนุน
ทั่วไป ใหหนวยงานตางๆ ตัดสินใจการใชเอง สวนรัฐประเมินผลงานและตรวจสอบความถูกตอง
8. สงเสริมกลไกการทํางานอยางไมเปนทางการและสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชน สิ่งที่
ตองกลาวขางตนหลายอยางทําใหยาก ดวยโครงสรางการบริหารอยางเปนทางการ ใหทุกระดับ ควร
สงเสริมใหใชกลไกการทํางานอยางไมเปนทางการ (Nonformula Mechanism) คืออยูปฏิบัติงาน
ตางสังกัดรวมกันในรูปกลุม หรือชมรมหรือรูปอื่นที่ไมเปนทางการ ซึ่งจะทําใหมีอิสระ คลองตัว มี
ความตอเนื่อง และมีพลังมากกวารัฐบาลควรจัดงบอุดหนุนองคกรพัฒนาเอกชนใหทําการสงเสริม
การศึกษากับภูมิปญญาทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชนจะชวยเชื่อมตอระหวางชุมชนกับหนวยงาน
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ของรัฐใหดีขึ้นและชวยสานใหเกิด ความตอเนื่องในหนวยงานของรัฐเอง ภาคธุรการควรใชทุน
ทรัพยสนับสนุน องคก รพัฒนาเอกชน หรือจัด ตั้งมูลนิธิหรือสถาบัน ในรูปเอกชนเพื่อสงเสริม
การศึกษาคนควา ใหมีการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นเขาสูระบบการศึกษาไทย
9. การเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาชาวบาน โดยประสานกับจังหวัด ศูนยวัฒนธรรม
จังหวัด ศูนยวัฒนธรรมอําเภอทุกแหง ขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูลดานภูมิปญญาชาวบานที่มี
อยูมากมายหลากหลายตามหมูบานทั่วประเทศอยางจริงจัง โดยการเดินทางไปสืบคน
10. สอบถามขอความรวมมือจากชาวบานเพื่อใหไดขอมูลมา และวิเคราะหจัดระบบแลว
จัดพิมพในรูปของสื่อเอกสารหรือเผยแพรอื่นๆ สําหรับการศึกษา สงเสริมเผยแพร คนควาและวิจัย
ในระดับลึกตอไป
11. การศึกษา คนควา วิจัย โดยสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเรื่องภูมิปญญา
ชาวบานเพื่อใหเกิดความรูค วามเขาใจอยางถองแท เพื่อใหเกิดองคความรูในเหงาพื้นเพของภูมิ
ปญญาในแตละดาน ในแตละทองถิ่นอยางแทจริง ทั้งนี้โ ดยการเนนใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
Action Research) เปนพิเศษ
12. สงเสริมเผยแพร โดยการรวบรวมองคความรูที่เหมาะสมแลวเลือกสรรอยางพิถีพิถัน
ระมัดระวังที่เหมาะสมในแตละประเด็น แตลักษณะนํามาจัดทําสื่อเพื่อทําการเผยแพรทางมวลชน
ทุกสาขาตามโอกาสอันเหมาะสม โดยมีเปาหมายเผยแพรในประเทศเพื่อสงเสริมใหชาวบานนําวาม
รูภูมิปญญาชาวบานเหลานั้นไปสืบทอดปรับปรุงใหสมสมัย สวนการเผยแพรไปสูตางประเทศ
เพื่อใหเห็นถึงศัก ดิ์ศรีอัน ดีงามของปราชญชาวบานไทย และเกียรติภูมิข องชาวบานไทย และ
เกียรติภูมิของชาติไทยเปนสําคัญ
13. การสนับสนุนคืนภูมิปญญาใหแกชาวบาน โดยการยอมรับในความมีภูมิปญญาของ
ชาวบาน ไมดูถูกดูแคลนวาเขาโงเงา ยอมรับในศักยภาพของชาวบานใหเปนตัวอยางของตัวเองใหมี
อิสระสามารถตัด สิน ใจไดเองอยางมีศัก ดิ์ศรี เลิก บงการ เลิก ครอบงําชาวบาน โดยการยกยอง
ชาวบานใหกําลังใจในผลงานที่เคาคิดเคาทํา เปนการสงเสริมแรงใหเคามีค วามเชื่อมั่น วาเคามี
ความสามารถในการชว ยตนเองไดอยางเหมือนอดีตที่ผานมา ผูสนับสนุน ตองเดิน ทางไปฟง
ชาวบานพูด ไปศึกษาความรูกับชาวบาน ไปรวมทํางานกับชาวบาน ชวยเหลือสนับสนุนในกิจกรรม
ที่ชาวบานคิด ชาวบานทําดวยความเคารพ
14. การประสานแผนเพื่อสรางเครื อขายการดําเนิน งาน โดยการประสานงานกั บ
หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหมีการรวมมือกันไปศึกษาขอมูล หาความรูดานภูมิปญญา
ชาวบ า นจากปราชญ ช าวบ า นแล ว สนั บ สนุ น ให มี ก ารแลกเปลี่ ย น ศึ ก ษาดู ง านแลกเปลี่ ย น
ประสบการณซึ่งกันและกันของชาวบานแลวสรางเครือขายใหมีการเชื่อมโยง สืบทอด ปรับปรุง
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รวมผนึกกําลังแบงงานกันทํา ตามศักยภาพของปราชญแตละทองถิ่นแตละดาน โดยหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนอยางจริงจังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรีชา ทุติยาภรณ ( 2548: 29; อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2547: 42 - 43) ไดกลาวไววา การจัดการเรียนรูเพื่อนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นสูสถานศึกษา
ควรมี 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การสํารวจภูมิปญญาทองถิ่น
1.1 ใหนักเรียนเสนอชื่อ บุค คล อาชีพหรือสถานประกอบการภายในทองถิ่น ที่
นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรูเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่นําเสนอ
1.2 แสดงเหตุผลในการเลือกสิ่งที่ตองการเรียนรู
1.3 บันทึกรายชื่อสิ่งที่ตองการเรียนรูไว
1.4 รวมกันคิดวิธีการในการเรียนรู
2. วางแผนการเรียนรู
2.1 ใหนักเรียนที่สนใจเรื่องเดียวกันเขากลุมดวยกัน และชวยกันวางแผนการเรียนรู
กําหนดวิธีการเรียนรูเชน การรวมสังเกตการณ การดูการสาธิต การทดลอง ปฏิบัติ การสัมภาษณการ
ใชแบบสอบถาม ฯลฯ
2.2 วางแผนปฏิบัติกิจ กรรมการเรียนรู โดยกําหนดงานที่ตองทํา กําหนดคน
รับผิดชอบและกําหนดเวลา
2.3 นําแผนการเรียนรูปรึกษาครู
3. ปฏิบัติการเรียนรูตามแผน
3.1 ปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด
3.2 บันทึกผลการเรียนรูไว
4. นําเสนอผลการเรียนรูหรือแสดงผลงาน
4.1 นักเรียนนําความรูและประสบการณที่ได เสนอตอครูและแลกเปลี่ยนระหวาง
เพื่อน
4.2 แสดงผลการเรียนรูไวที่ปายนิเทศประจําหอง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรูผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและกําหนดเปนขั้นตอน 5 ขั้นตอน โดย
ใชชื่อวา “การจัดการเรียนรูแบบ 5ส” โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ขั้นสังเกต ซึ่งเปนขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเปนขั้นตอนทีน่ ักศึกษาตองใชทักษะการวิเคราะหและสังเกตเพื่อการวิเคราะหมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัด
2. ขั้นสํารวจ เปนขั้นตอนการสํารวจกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น และศึกษา
รายละเอียดเพื่อนํามาบูรณาการกับสาระการเรียนรูแกนกลาง
3. ขั้นสรางสรรค เปนขั้นตอนที่นักศึกษาไดออกแบบหนวยการเรียนรู และการ
เขียนแผนจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
4. ขั้นสอน เปนขั้นที่นักศึกษานําแผนจัดการเรียนรูที่ออกแบบไวไปใชในการ
สอนในโรงเรียน
5. ขั้นสรุปผล นักศึกษารวมกับผูวิจัยประเมินผลการดําเนินการบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรู เพื่อนําไปพัฒนาและปรับปรุง ตอไป
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5. ประมวลการสอน
รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสู ตร (Curriculum Development)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะ ศึกษาศาสตร
หมวดที 1 ข้อมูลทัวไป

1. รหัสและชือรายวิชา
462 201

การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)

2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หนวยกิต (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและวิธีสอน เปนวิชา บังคับวิชาชีพครู
4. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู ้สอน
อาจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
5. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา
ภาคการศึกษา ตน ปการศึกษา 2554
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. สถานทีเรียน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
8. วันทีจัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั งล่าสุ ด
พฤษภาคม 2553
หมวดที 2 จุดมุ ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ ่งหมายของรายวิชา
1.1 สามารถบอกความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของหลักสูตรได
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1.2 สามารถอธิบายพื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรได
1.3 สามารถระบุถึงผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรได
1.4 สามารถอธิบายถึงทฤษฎีแนวคิดที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรได
1.5 สามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาหลักสูตรได
1.6 สามารถอธิบายองคประกอบตางๆของหลักสูตร และมาตรฐานของหลักสูตรได
1.7 สามารถวิเคราะหกระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได
1.8 สามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถิ่นได
1.9 สามารถใชหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนได
1.10 สามารถวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรได
1.11 สามารถอภิปรายปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายความสําคัญและองคประกอบของหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร ผูมี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีและการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถิ่น การใชหลักสูตร
การวิเคราะหและการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบัติงาน
บรรยาย

สอนเสริม

ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

3.35 ชั่วโมง/สัปดาห

-

5 ชั่วโมง/สัปดาห

5 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ ทีจะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
จัดเวลาใหคําปรึก ษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
อาจารยประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ
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หมวดที 4 การพัฒนาผลการเรียนรู ้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบตอตนเอง และงานที่ไดรับมอบหมาย มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนมี
ใฝรูใฝเรียนตอการพัฒนาตนเอง
1.2 วิธีการสอน
สอนโดยวิธีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายความมีวินัย ความซื่อสัตยซื่อสัตยสุจริต
ใหปฏิบัติงานศึกษา หลักการ รูปแบบ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู การฝกปฏิบัติ
รวมกันเปนกลุม และรายบุคคล
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมาเรียน
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
2. ความรู ้
2.1 ความรู ้ ทีต้องได้ รับ
1.1 ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของหลักสูตรได
1.2 พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรได
1.3 ผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรได
1.4 ทฤษฎีแนวคิดที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรได
1.5 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรได
1.6 องคประกอบตางๆของหลักสูตร และมาตรฐานของหลักสูตรได
1.7 กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาได
1.8 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถิ่นได
1.9 ใชหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนได
1.10 วิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรได
1.11 อภิปรายปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
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2.2 วิธีการสอน
1.การศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.การบรรยาย การอภิปรายกลุมยอยและกลุมใหญ
3.การศึกษาแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
4.การรายงานผลการศึกษางานวิจัยรายบุคคลและกลุมยอย
5.การปฏิบัติพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
1. การทดสอบยอย
2. การทดสอบกลางภาค ปลายภาคเรียน
3. รายงานพัฒนาหลักสูตร
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต้องพัฒนา
การพัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ การวิเคราะหหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี รูปแบบ การจัดการหลักสูตร การศึกษาประเด็นของปญหาในการพัฒนาหลักสูตร
ตลอดจนแนวโนมการพัฒนาหลักสูตร
3.2 วิธีการสอน
1.การสอนแบบการวิเคราะห
2.การสอนกระบวนการปฏิบัติ
3. การแสดงความคิดเห็น
4.การนําเสนอหนาชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
การนําเสนองานหนาชั้นเรียน
การนําเสนอรายงานผลการศึกษา
4 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
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- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายครบถวนและ
สงงานตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานกลุม และงานรายบุคคล ในการศึกษาคนควา
- กิจกรรมกลุมในการวิเคราะห อภิปราย ประเด็นตางๆ
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลการสังเคราะหงาน พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- ประเมินรายงานการสังเคราะห ที่ไดจากการศึกษาคนควาและการปฏิบัติ
- ประเมินเขารวมทํางาน การแสดงความคิดเห็น การชวยเหลือเพื่อนในการทํางานกลุม
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียน โดยการอภิปราย การ
ทํารายงาน
การนําเสนอผลการศึกษาคนควางานการพัฒนาหลักสูตร
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห สังเคราะห การพัฒนาหลักสูตร
- พัฒนาทักษะการสืบคนขอมูล การใชโปรแกรมตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
- ทักษะในการนําเสนอ การรายงาน โดยใชเทคนิควิธีการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเองจากแหลงวิทยาการตางๆ และทํา
รายงานการพัฒนาหลักสูตร โดยอางอิงขอมูลและแหลงที่มา
- นําเสนอผลการศึกษาคนควา ผลงาน โดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานการสังเคราะหวิจัย ที่ใหศึกษาคนควาดวยตนเอง แหลงขอมูลที่
ศึกษา
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
1

หัวข้ อ/รายละเอียด
หลักสูตร : ความหมาย ความสําคัญ

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื อทีใช้ (ถ้ ามี)

ผู ้ สอน

บรรยายตามหัวขอ

อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

บรรยาย และอภิปรายตาม

อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551/หลักสูตร

หัวขอที่กําหนด

องคประกอบของหลักสูตร ประเภท
ของหลักสูตร และพัฒนาการของ
หลักสูตร
2

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด
3

พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตรดานปรัชญา นักศึกษานําเสนองานพื้นฐาน
จิตวิทยา สังคม วิทยาศาสตรและ

การพัฒนาหลักสูตรทั้ง 4 กลุม

เทคโนโลยี และดานอื่นๆ

และรวมกันอภิปรายและสรุป

อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

ความรู
4

พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร(ตอ)

นักศึกษานําเสนองานพื้นฐาน

อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

การพัฒนาหลักสูตรทั้ง 4 กลุม
และรวมกันอภิปรายและสรุป
ความรู
5

ผูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

และสภาพปญหาของการพัฒนา
หลักสูตรและการใชหลักสูตร
สถานศึกษา
6

ทฤษฎีหลักสูตร แนวคิด รูปแบบ
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของ
นักวิชาการไทยและตางประเทศ

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
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แผนการสอน (ตอ)
สั ปดาห์
7

หัวข้ อ/รายละเอียด
ทฤษฎีหลักสูตร แนวคิด รูปแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื อทีใช้ (ถ้ ามี)

ผู ้ สอน

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรของ
นักวิชาการไทยและตางประเทศ(ตอ)
8

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
การวิเคราะหมาตรฐานหลักสูตร

และใหแบงกลุมยอยวิเคราะห

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู

มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้ง
องคประกอบอื่นๆในหลักสูตร
สถานศึกษา

9

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
(ตอ)

และใหแบงกลุมยอยวิเคราะห
มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้ง
องคประกอบอื่นๆในหลักสูตร
สถานศึกษา

10

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น และใหแบงกลุมยอยระบุ
จุดเนนของทองถิ่น เพื่อนํามา
จัดทําหลักสูตร
11

การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

สอดคลองกับควมตองการของทองถิ่น

และใหแบงกลุมยอยระบุ

(ตอ)

จุดเนนของทองถิ่น เพื่อนํามา
จัดทําหลักสูตร

12

การนําหลักสูตรไปใช

นําหลักสูตรไปใชใน

อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

สถานศึกษา
13

การนําหลักสูตรไปใช(ตอ)

นําหลักสูตรไปใชใน

อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

สถานศึกษา
14

การประเมินผลหลักสูตร : แนวคิด
ทฤษฎี และรูปแบบ

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
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แผนการสอน (ตอ)
สั ปดาห์

กิจกรรมการเรียนการสอน

หัวข้ อ/รายละเอียด

ผู ้ สอน

สื อทีใช้ (ถ้ ามี)

15

การประเมินผลหลักสูตร (ตอ)

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

16

ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา

บรรยายและอภิปรายตามหัวขอ อ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

หลักสูตร
รวม

การประเมินผล
1. ความสนใจและมีสวนรวมในชั้นเรียน

10%

2. การทําหลักสูตรสถานศึกษา

20%

3. การนําเสนองาน

10%

4. ภาคนิพนธ (งานกลุม)

10%

5. การจัดประสบการณ (ทดลองนําหลักสูตรไปใช)

10%

6. สอบปลายภาค

40%

รวม

100%
คะแนน (ร้ อยละ)
80 คะแนนขึ้นไป

เกรด
A

76-79 คะแนน

B+

70-75 คะแนน

B

66-69 คะแนน

C+

60-65 คะแนน

C

56-59 คะแนน

D+

50-55 คะแนน

D

ต่ํากวา 50 คะแนน

F
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6. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ชมพูนุท วราศิระ (2548 : บทคัดยอ) ที่ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
ภูมิป ญญาท องถิ่น เข ากับรายวิชาประวัติศาสตร ไทย สาขาครุศาสตร สถาบัน ราชภั ฎ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรบูรณาการภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเขากับรายวิชาประวัติศาสตรไทย สาขา
ครุศาสตร สถาบันราชภัฏ การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการ 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร ตอน
ที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นเขากับรายวิชาประวัติศาสตร
ไทย ผลการวิจัยที่สําคัญและสอดคลองกับของผูวิจัย เชน ภูมิปญญาทองถิ่นที่นํามาบูรณาการไดมี
7 ดาน คือ ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ศิลปกรรม การจัดการ ศาสนาและ
ประเพณี การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานภาษาและวรรณกรรมเมื่อนํามาบูรณา
การโดยการสอดแทรก เขากับเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร ไทยที่เกี่ยวข องแลว ทําใหได หลัก สูต ร
บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นเขากับเนื้อหารายวิชาประวัติศาสตร ไทยที่ประกอบดวยองคประกอบ
ดังนี้ สภาพปญหาและความสําคัญ หลักการ เปนหมาย จุดประสงค โครงสราง เนื้อหาซึ่งระบุ
ประเด็นภูมิปญญาทองถิ่นที่นํามาบูรณาการในแตละหนวยการเรียน ระยะเวลาในการใชหลักสูตร
คุณสมบัติผเู รียนการประเมินผลหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร และคูมือผูสอน นอกจากนี้
ยังมีผลการทดลองใชที่นาสนใจคือ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนรู สูงกวากอนการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาทุกคนมีคะแนนผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยูในระดับรอยละ 60 ขึ้นไป และนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนและมีความสนใจในภูมิป ญญา
ทองถิ่นในทุกดานที่ประเมินอยูในระดับมาก
2. เจตคติตอภูมิปญญาทองถิ่นในรายวิชาประวัติศาสตรไทยของนักศึกษาหลังการเรียนรู
สูงกวากอนการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยคะแนนเจตคติทุกดานของนักศึกษา
อยูใ นระดับสูง
3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนตามหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นเขากับ
รายวิชาประวัติศาสตรไทยในระดับมาก
ณัฐพงษชัย ไทรพงษพันธุ (2550) ไดวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสรางจริยธรรมในวิชาชีพบริหารธุร กิจ สําหรับนัก ศึก ษาบริหารธุร กิจ โดยมีวัต ถุประสงค
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ประการแรกเพื่อศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลพื้นฐาน ประการที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน และ ประการที่ 3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบ
การสอนของงานวิจัยแบงเปน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 4 นํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใช และขั้น ตอนที่ 5การประเมิน รูปแบบการเรียนการสอน กลุ ม
ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการนํ า รู ป แบบไปใช คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค ณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาคตน ปก ารศึก ษา 2550 จํานวน 47 คน เครื่องมือรวบรวมขอมูล
ประกอบดวยแบบวัดจริยธรรมทางธุรกิจในดานความรูทางจริยธรรม และความรูสึกดานจริยธรรม
ทางธุรกิจ แบงการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 3 ระยะ ระยะที่ 1 เก็บรวบรวมขอมูลกอนใชรูปแบบการ
เรียนการสอน ระยะที่ 2 เก็บรวบรวมขอมูลหลังใชรูปแบบการเรียนการสอน ระยะที่ 3 เก็บรวบรวม
ขอมูลหลังจากใชรูปแบบการเรียนการสอนไปแลวหนึ่งเดือน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ Two Way
Repeated Measure Analysis ผลการวิจัยพบวารูปแบบการเรียนการสอนมีเปาหมายหลักคือเพื่อ
เสริมสรางจริยธรรมในวิชาชีพธุรกิจใหแกนักศึกษาใน 4 ดาน คือ ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ
ความมีระเบียบวินัย และความขยันหมั่นเพียร กิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะตามขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การเตรียมความพรอมของผูเรียน ขั้นที่ 2 การใหขอมูลขาวสารหรือความรู ขั้นที่ 3 การฝกคิด
วิเคราะหวิจารณ ขั้นที่ 4 การอภิปรายผลและหาขอสรุป และขั้นที่ 5 การนําไปประยุกตใช เมื่อนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปใชพบวา รูปแบบการเรียนที่พัฒนามีประสิทธิภาพ คือ นักศึกษาพัฒนา
ผลการเรียนรู และมีความคงทนในการเรียนรูดานจริยธรรม ดานสติปญญาดานทักษะและดานอื่น ๆ
นักศึกษามีปฏิสัมพันธที่ดีตอรูปแบบการเรียนการสอน
เฉลิม คงแสนคํา (2552: 191) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึก ษาตอการนําภูมิปญญาทองถิ่น มาใชใ นโรงเรียน สังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
กาฬสิน ธุ เขต 2 มีวัต ถุประสงคเพื่อศึก ษาระดับการมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึก ษา
ขั้น พื้ น ฐานตอ การนําภู มิปญ ญาท องถิ่ น มาใชใ นโรงเรียนสังกั ด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
กาฬสินธุเขต 2 เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอ
การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุเขต 2 ตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่แตกตางกันกลุมตัวอยางคือ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปการศึกษา 2549 ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษากาฬสิน ธุ เขต 2 จํา นวน 654 คนไดม าโดยการสุม แบบแบง ชั้น (Stratified random
sampling) ผลการวิจัยพบวา การมีสว นรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษาตอการนําภูมิปญญา
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ทองถิ่นมาใชในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวามีการดําเนินการอยูในระดับมาก 6 ดาน ไดแก ดาน การเกษตร
กรรม ดานกองทุนธุรกิจชุมชน ดานโภชนาการ ดานภาษาวรรณกรรม ดานอุตสาหกรรม ดาน
หัต ถกรรม การเปรียบเทียบการมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการนําภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ทั้งโรงเรียนขนาดและ
โรงเรียนขนาดใหญมีการใชไมแตกตางกัน
นุชลี คลายวันเพ็ญ (2553: 144-148) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาใชในการจัดการเรียนการสอนของครูมัธยมศึกษาในเขตพระนคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
และเปรี ยบเที ยบการนํ าภู มิป ญญาท องถิ่น มาใช ใ นการจั ด การเรี ยนการสอนของครูโ รงเรี ย น
มัธยมศึกษาในเขตพระนคร ใน 2 ดาน ไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการวัดประเมินผล
การเรียนรู จําแนกตามสถานภาพของครูผูสอนไดแกระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และ
กลุมสาระการเรียนรูกลุมตัวอยางไดแกครูผูสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร จํานวน
248 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล แบบเลือกรายการ (Check List) และแบบมาตราสว น
ประมาณคา 5 ระดับ(Rating Scale) ผลการศึกษาพบวา 1) การนําประเภทภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใน
การจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร มีการนําประเภทภูมิปญญา
ทองถิ่น กลุม 2 ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมเปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบตอ
กันมามากเปนอันดับแรก รองลงมาคือประเภทกลุม 1 คติ ความเชื่อ หลักการที่เปนพื้นฐานขององค
ความรูที่เกิดจากการสั่งสมถายทอดกันมา 2) การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพระนคร โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 3) การ
เปรียบเทียบการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
พระนครจําแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางานและกลุมสาระการเรียนรู พบวาครูที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายดาน
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับครูที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีการใช
ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนครูที่สอนในกลุมสาระการเรียนรู
ตางกัน มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและรายดานตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น” ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยผูวิจัย
ไดดําเนินการตามขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ คือ
ประชากรและกลุ ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2554 จาก 5 สาขาวิชา จํานวน 4 หองเรียน รวม 122 คน
กกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2554 ไดแกนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน รวม 32 คนที่ไดมาจากการสุมอยางงาย(Simple
random sampling)โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม
ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรตน คือ รูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู ในการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
ตัวแปรตาม คือ
1.ความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นใน
การพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
2.ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาครู ที่ มี ต อ รูป แบบการพัฒ นาความสามารถของ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
3.ความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูที่บูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
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เนือหา
เนื้ อ หาที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น เนื้ อ หาในรายวิ ช า 462 201 การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
( Curriculum Development) เรื่อง การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น และการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งเปนการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นเขากับ
สาระการเรียนรูของเนื้อหาวิชาที่นัก ศึก ษาสอน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้รายวิชาที่นักศึกษาสอนคือ
ภาษาจีน ซึ่งเปนรายวิชาเพิ่มเติมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลา
ผูวิจัยกําหนดระยะเวลาในการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู
ในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ในภาคศึกษาตน ปการศึกษา 2554
ตั้งแตเดือนสิงหาคม- กันยายน พ.ศ. 2554 เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. แผนจัดการเรียนรู ้ เรือง การจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้ องถิน
1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระบวนการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษามีหัวขอการพัฒนาหลักสูตรตองการของทองถิ่น การบูรณาการกรอบหลักสูตร
ทองถิ่น ตลอดจนทฤษฎีรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
1.2 เขียนแผนจัดการเรียนรูและนําแผนจัดการเรียนรูที่เขียนแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ดานหลักสูตร และดานการวัดและประเมินผลตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรสวนประเมินคา 5 ระดับ ดังนี้
5
หมายถึง
เหมาะสมสอดคลองในระดับดีมาก
4
หมายถึง
เหมาะสมสอดคลองในระดับดี
3
หมายถึง
เหมาะสมสอดคลองในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
เหมาะสมสอดคลองในระดับนอย
1
หมายถึง
เหมาะสมสอดคลองในระดับตองปรับปรุง
จากนั้น นําผลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห ซึ่งผลการวิเคราะหตองมีคาเฉลี่ยมากกวา
3.50 ขึ้นไป และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานนอยกวา 1.00 จึงถือวาแผนจัด การเรียนรูนี้สามารถ
นําไปใชได ซึ่งผลการวิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.29 ซึ่งอยูใ นเกณฑที่สามารถนําไปใชใ นการจัด การเรียนรูใหกับนักศึก ษาได ทั้งนี้
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ผูเชี่ยวชาญใหปรับแกไ ขขั้น ตอนกระบวนการสอนโดยสง เสริมใหนั ก ศึก ษาไดมี สว นรว มใน
กิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่นักศึกษาแตละคน
อาจมีความรูไมเทากัน
1.3 ปรับปรุงแกไข เพื่อนําแผนจัดการเรียนรูที่ปรับแกไขแลว ไปใชจริงกับนักศึกษา
กลุมทดลอง
2. แบบประเมินระดับความสามารถในการออกแบบหน่ วยการเรียนรู ้ ทีบู รณาการกรอบสาระการเรียนรู ้
ท้ องถิน
2.1 สรางแบบประเมินความสามารถในการออกหนวยการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นดวยแบบประเมิน
2.2 สรางเกณฑก ารประเมินใหครอบคลุม ความสามารถการออกแบบหนวยการเรียนรู
ระบุเกณฑการใหคะแนนแตละระดับคุณภาพ (Scoring Rubric) ออกเปน 3 ระดับ รายละเอียดดังนี้
3 คะแนน หมายถึง มีความสอดคลอง /เชื่อมโยง /เหมาะสมในระดับ ดี
2 คะแนน หมายถึง มีความสอดคลอง /เชื่อมโยง/ เหมาะสมในระดับ พอใช
กกก1 คะแนน หมายถึง มีความสอดคลอง/เชื่อมโยง/เหมาะสมในระดับ ปรับปรุง
เกณฑการแปลความหมาย ความสามารถในการออกแบบหนวยการเรียนรูที่บูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น มีเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 2.50-3.00 หมายถึง
ความสามารถในการออกแบบหนวยการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น อยูใน
ระดับดี
1.50 – 2.49 หมายถึง
ความสามารถในการออกแบบหนวยการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น อยูใน
ระดับพอใช
1.00 – 1.49 หมายถึง
ความสามารถในการออกแบบหนวยการ
เรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
อยูในระดับปรับปรุง
2.3 นําแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 คนไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการเรียนรู/การบูรณาการ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยประเมินความสอดคลองของการกําหนดนิยามกับตัวแปร
กับ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ตอ งการวั ด กั บ แบบประเมิน ด ว ยค าดั ช นีค วามสอดคล อ ง (Item Objective
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Congruence: IOC) โดยให ผูเ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาแบบประเมิ น แต ล ะข อ ผลการประเมิ น จาก
ผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ระหวาง 0.67-1.00
3 แบบประเมินความสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูท้ ีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูท้ ้องถิน
3.1 สรางแบบประเมินความสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสารระการ
เรียนรูทองถิ่น แบบประเมิน
3.2 สรางเกณฑการประเมินใหครอบคลุมความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบสารระการเรียนรูทองถิ่น ระบุเกณฑการใหคะแนนแตละระดับคุณภาพ (Scoring
Rubric) กําหนดเกณฑการใหคะแนนอออกเปน 3 ระดับ รายละเอียดดังนี้
3 หมายถึง
มีความสอดคลอง/เชื่อโยง/เหมาะสมในระดับดี
2 หมายถึง
มีความสอดคลอง/เชื่อโยง/เหมาะสมในระดับพอใช
1 หมายถึง
มีความสอดคลอง/เชื่อโยง/เหมาะสมในระดับปรับปรุง
เกณฑการแปลความหมายของความสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูทบี่ ูรณาการกรอบสาร
ระการเรียนรูทองถิ่นมีเกณฑดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 2.50- 3.00 หมายถึง เขียนแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่นมีคุณภาพในระดับดี
2.50-2.49 หมายถึง
เขียนแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่นมีคุณภาพในระดับพอใช
1.00-1.49 หมายถึง
เขียนแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่นมีคุณภาพในระดับ
ปรับปรุง
2.323 2/2.3.3 นําแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) โดยประเมินความสอดคลองของการกําหนดนิยามกับตัวแปรกับคุณลักษณะที่ตองการวัด
กับแบบประเมิน ดวยคาดัชนีความสอดคลอง โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาแบบประเมินแตละขอผล
การประเมินจากผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เทากับ 1.00
4 แบบประเมินความสามารถจัดการเรียนรู ้ ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู ้ ท้องถิน
4.1 สรางแบบประเมินความสามารถจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
ดวยแบบประเมิน
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4.2 สรางเกณฑการประเมินใหครอบคลุมความสามารถจัดการเรียนรูที่ที่บูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่น ระบุเกณฑการใหคะแนนแตละระดับคุณภาพ (Scoring Rubric) กําหนดเกณฑ
การใหคะแนนอออกเปน 3 ระดับ รายละเอียดดังนี้
3 หมายถึง
สามารถปฏิบัติไดด/ี เหมาะสมในระดับสูง
2 หมายถึง
สามารถปฏิบัติไดด/ี เหมาะสมในระดับปานกลาง
1 หมายถึง
สามารถปฏิบัติไดด/ี เหมาะสมในระดับตองปรับปรุง
เกณฑการแปลความหมายของความสามารถจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับกรอบหลักสูตรระดับ
ทองถิ่นมีเกณฑดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.00 หมายถึง สามารถจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิน่ ในระดับดี
1.50-2.49 หมายถึง
สามารถจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นในระดับพอใช
1.00-1.49 หมายถึง
สามารถจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นในระดับปรับปรุง
4.3 นําแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบจํานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
(Validity) โดยประเมินความสอดคลองของการกําหนดนิยามกับตัวแปรกับคุณลักษณะที่ตองการวัด
กับแบบประเมิน ดวยคาดัชนีความสอดคลอง(Item Objective Congruence: IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญ
พิจารณาแบบประเมินแตละขอ ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC )
ระหวาง 0.67-1.00
5. แบบประเมินความรู ้ ความเข้ าใจของนักศึกษาด้ านการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู ้ ท้องถินใน
การจัดการเรียนรู ้ มีลักษณะเปนขอคําถาม สอบถามเกี่ยวกับการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นกับการจัดกาเรียนรู โดยมีรายละเอียดการสรางและหาคุณภาพดังนี้
5.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น การสราง
แบบทดสอบ และเกณฑการใหคะแนน
5.2 กําหนดประเด็นการทดสอบซึ่งสอดคลองกับการบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นและการจัดการเรียนรู จากนั้นนํามาจัดทําเปนขอคําถาม จํานวน 30 ขอ
5.3 กําหนดเกณฑการประเมินผล โดยแบงออกเปน 3 ระดับดังนี้
คะแนนระหวาง 24-30 คะแนน หมายถึง มีความรูความเขาใจใน
ระดับสูง
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คะแนนระหวาง 16-23 คะแนน

หมายถึง มีความรูความเขาใจใน
ระดับปานกลาง
คะแนนต่ํากวา 15 คะแนน
หมายถึง มีความรูความเขาใจใน
ระดับตองปรับปรุง
5.4 นําแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่น ที่รางขึ้นไปตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงค (Item Objective Congruence: IOC) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญ
ดา นการจัด การเรีย นรู / บู ร ณาการ ผู เ ชี่ย วชาญดา นหลั ก สูต ร และผู เ ชี่ย วชาญดา นการวัด และ
ประเมินผล ไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เทากับ 1.00
6. แบบสอบถามความคิด เห็น นัก ศึก ษาทีมีต่อ รู ปแบบการจัดการเรีย นรู ้ ทีส่ งเสริมความพัฒ นา
ความสามารถของนักศึกษาครู ในการจัดการเรียนรู ้ ทีบู รณาการกรอบสาระการเรียนรู ้ ท้ องถิน มี
ลักษณะเปนขอคําถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับดี
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
สอบถามนักศึกษาถึงการจัดการเรียนรูที่บูร ณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น โดยมี
รายละเอียดการสรางดังนี้
6.1 ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย และตํ า ราที่ เ กี่ ย วกั บ การการสร า ง
แบบสอบถามความคิดเห็น และเกณฑการประเมินผล
6.2 รางแบบสอบถามความคิด เห็น โดยครอบคลุ มประเด็น ที่ตอ งการ โดยรา ง
แบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นไปใชในการจัดการเรียนรู มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
6.3 กําหนดระดับการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ รูปแบบการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ดังนี้
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คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับดี
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
6.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นไปตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหว า งข อคํ าถามและสิ่ง ที่ต องการวั ด (Item Objective Congruence: IOC) ประกอบดว ย
ผูเชี่ยวชาญ 3 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนรู/ การบูรณาการ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร
และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เทากับ 1.00
7. แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนทีได้ รับการจัดการเรียนรู ้ จากนักศึกษาครู ทีบู รณาการกรอบ
สาระการเรียนรู ้ ท้องถิน มีลักษณะเปนขอคําถามมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ
สอบถามนักเรียนถึงความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
ของนักศึกษาครู โดยมีรายละเอียดการสรางดังนี้
7.1 ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี ง านวิ จั ย และตํ า ราที่ เ กี่ ย วกั บ การการสร า ง
แบบสอบถามความคิดเห็น และเกณฑการประเมินผล
7.2 รางแบบสอบถามความคิดเห็นครอบคลุมประเด็นที่ตองการโดยรางแบบสอบถาม
ความคิดเห็น สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่น มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ จํานวน 6 ขอ ดังนี้
3
หมายถึง
คิดเห็นวามีความเหมาะสม/สอดคลองในระดับมาก
2
หมายถึง
คิดเห็นวามีความเหมาะสม/สอดคลองในระดับปานกลาง
1
หมายถึง
คิดเห็นวามีความเหมาะสม/สอดคลองในระดับนอย
7.3 กําหนดระดับการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดย
นักศึกษาครูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ดังนี้
คาเฉลี่ย 2.50-3.00 หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด
ในสวนของขอคําถามปลายเปดผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสรุปผลโดย
การพรรณนาความ
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7.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นไปตรวจสอบหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคําถามและสิ่งที่ตองการวัด (Item Objective Congruence: IOC) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ
3 คน ไดแ ก ผูเ ชี่ยวชาญดานการจั ด การเรีย นรู / การบู ร ณาการผูเชี่ย วชาญด า นหลัก สูต ร และ
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ไดคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) เทากับ 1.00
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการเก็บขอมูลจาก
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) และเก็บขอมูล
กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษากลุมตัวอยาง ประกอบดวยนักเรียนจากโรงเรียนสิ
รินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
การวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการในการวิเคราะหและสถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลระดับความสามารถของนัก ศึก ษาครูใ นการออกแบบหนว ย
เขียนแผนจัดการเรียนรู และการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น โดยใช
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การวิเคราะหผลความคิดเห็นของนักศึกษาและนักเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากขอคําถามปลายเปด
3. การวิเคราะหผลความรูความเขาใจของนักศึกษาดานการจัดการเรียนรูที่บูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ” ในครั้งนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบง
รายละเอียดออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที 1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถของนักศึกษาครู
ในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
ตอนที 2 ผลของรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการออกแบบหนว ย
การเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
2 ผลการวิเคราะหความสามารถของนักศึก ษาครูใ นการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
3 ผลการวิเคราะหความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูร ณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
4 ผลการวิเคราะห ความรู ความเขาใจของนักศึกษาครูดานการบูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรู
5. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
6. ผลการวิเ คราะหค วามคิด เห็น นัก เรีย นที ่ไ ดร ับ การจัด การเรีย นรู จ าก
นักศึกษาครูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น

71

72
ตอนที 1 ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู ้ ทีส่ งเสริมความสามารถของนักศึกาครู ในการ
จัดการเรียนรู ้ ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู ้ ท้องถิน
จากการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น การจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น และการ
วิเคราะห รายวิ ชาการพั ฒนาหลั กสู ตร 462 201 (Curriculum Development) ของคณะศึ กษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนเอกสาร ตําราทางวิชาการตางๆ สรุปเปนรูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักการ
ตามที่ กระทรวงศึ กษาธิ การได มี คํ าสั่งให ใช หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยกําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทสําคัญในการจัดทํากรอบหลักสูตร
ระดับทองถิ่นเพื่อเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่นสูการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน สาระการเรียนรูทองถิ่น (Local-related
content)เปนองคความรู ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ผูเรียนควรเรียนรู เพื่อ
ปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคมของบรรพบุรุษมีความเปนไทยสามารถ
ดํารงชีวิตและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ทั้งนี้การนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นสูผูเรียนสามารถ
ใชการบูรณาการในกระบวนการเรียนรู ตามกลุมสาระการเรียนรูตางๆ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูไป
พรอมกับเนื้อหาวิชา
แนวคิด
การพัฒนาหลักสูตร เปนการจัดเนื้อหาและจัดประสบการณสําหรับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ทักษะ และคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ทั้งนี้รวมไปถึงการจัดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นนักศึกษาครูจึงตองสามารถพัฒนาหลักสูตรพรอมทั้งนํากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
มาพิ จารณาควบคู ไปกับการใหความรูในเนื้อหาวิ ชา เพื่ อส งเสริมใหผูเรียนมีความตระหนักรูถึ ง
ความสําคั ญของทองถิ่น มีความรูความเขาใจ รักหวงแหนทองถิ่นตนเอง โดยใชวิธีบูรณาการแบบ
สอดแทรก (Infusion Integrated) ซึ่งเปนรูปแบบการบูรณาการทีผ่ ูสอนในวิชาหนึ่งสอดแทรกเนื้อหาอื่นๆ
เขาไปในการสอนของตน
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วัตถุประสงค์
รูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทองถิ่น มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา 462 201 การพัฒนาหลักสูตร
(Curriculum Development ) ซึ่งเปนรายวิชาชีพครู สามารถบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นใน
เนื้อหาวิชา และนําไปใชในการจัดการเรียนรูได
การจัดการเรียนรู ้
สําหรับรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูเพื่อใหสามารถจัดการเรียนรูโ ดยบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในครั้งนี้ ผูวจิ ัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูโ ดยขั้นตอนการจัดการเรียนรู
มีชื่อวา “ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ บบ 5ส” ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั นศึกษาและสังเกต : เปนขั้นทบทวนและศึกษาความรู โดยการทบทวนเนื้อหาทีน่ ักศึกษา
ไดเรียนไปแลวเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทบทวนและทําความเขาใจใน
เนื้อหาอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นใหนักศึกษา ศึกษาสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
ตลอดจนสมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาตองใช
ทักษะการวิเคราะหและการสังเกต องคประกอบตางๆเพื่อหลอมรวมเปนองครวม และนํามาสูการออกแบบ
หนวยการเรียนรู
ขั นสํารวจ: เปนขั้นตอนที่สงเสริมใหนักศึกษา สํารวจและศึกษากรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่น โดยผูสอนใหนักศึกษาสํารวจขอมูลเกี่ยวกับกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น จากนั้นนําเสนอขอมูล
และอภิปรายแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกัน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําขอมูลทองถิ่นมาบูรณาการกับ
เนื้อหาของตนเองไดอยางเหมาะสม และเพื่อใหนักศึกษามีขอมูลทองถิ่นกวางขึ้นและละเอียดมากขึ้น
ขั นสร้ างสรรค์ : เปนขั้นตอนที่นักศึกษารวมกัน วางแผน/ออกแบบหนวยการเรียนรู และ
เขียนแผนจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นที่เหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด และเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน จากนั้นผูสอนและนักศึกษารวมกันอภิปรายถึงความ
เหมาะสมในดานเนื้อหาวิชาและการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ตลอดจนองคประกอบตางๆ
ขั นสอน : เปนขั้นตอนที่นักศึกษานําแผนจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใชจริงในโรงเรียน
โดยไดนําไปใชสอนในโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปน
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โรงเรียนที่นักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ขั้นตอนการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครูมีขั้นตอน
การจัดการเรียนรู 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั นตอนที 1 ขั นสร้ างความสนใจ : นักศึกษากระตุนเราความสนใจของนักเรียน
โดยการพูดคุยสนทนา การเลมเกมและกิจกรรมเขาจังหวะ เพื่อกระตุนเราความสนใจของนักเรียนและ
นําเขาสูบทเรียน
ขั นตอนที 2 ขั นส่ งเสริมความรู ้ : เปนขั้นตอนการสอนตามเนื้อหาสาระวิชาโดย
นักศึกษาไดบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นไปพรอมกับเนื้อหาวิชาที่สอน
ขั นตอนที 3 ขั นสื บค้ นข้ อมูล : นักศึกษาใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรม ซึ่ง
นักเรียนตองลงมือปฏิบัตสิ ืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับการเรียนรู การฝกปฏิบัติตางๆ ดวยนักเรียนตนเอง โดยมี
นักศึกษาคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ
ขั นตอนที 4 ขั นแสดงผล : เปนขั้นตอนที่นักเรียนไดนําเสนอผลการปฏิบัติ
กิจกรรม ผลการศึกษาคนควา โดยนักเรียนและนักศึกษารวมกันอภิปราย /แสดงความคิดเห็น
ขั นตอนที 5 ขั นสรุ ปความรู ้ นักเรียนและนักศึกษาสรุปความรูที่ไดจากการเรียน
และสรุปความรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถิ่น
ขั นสรุ ปผล : ผูสอนและนักศึกษาสรุปผลการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นรวมกัน
จากองคประกอบตางๆ ของรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการ
เรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น สรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้
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หลักการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนกระบวนการศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 รวมกับการวิเคราะหสาระการเรียนรูทองถิ่น(Local-related content) เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม
ปลูกฝงใหผูเรียนมีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคม มีความเปนไทย สามารถดํารงชีวิตและเปนสมาชิกที่ดีของ
สังคมไปพรอมกับความรู ความสามารถและเจตคติที่ดีตามเปาหมายของเนื้อหาวิชา
แนวคิด การการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น โดยการสอดแทรกสาระ
ความรูทองถิ่นในเนื้อหาวิชา (Infusion Intergreated) เพื่อใชเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยงความรู ไปพรอมกับการสราง
ความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของสาระการเรียนรูทองถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อใหนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา การพัฒนาหลักสูตร สามารถบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
ในเนื้อหาวิชา และนําไปใชในการจัดการเรียนรูได
ขั นตอนการจัดการเรียนรู้ แบบ 5 ส
1. ศึกษาและสั งเกต : ขั้นทบทวนความรูเดิมและศึกษาความรูใหมโดยใชทักษะการวิเคราะหและสังเกต
2. สํ ารวจ :
สํารวจและศึกษากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
3. สร้ างสรรค์ : วางแผนและออกแบบหนวยการเรียนรูและแผนจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
4. สอน :
นําแผนจัดการเรียนรูใชในการจัดการเรียนรู โดยนักศึกษามีขั้นตอนการจัดการเรียนรู
รายละเอียด ดังนี้
ขั นตอนการจัดการเรียนรู้ ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ ท้องถิน 5 ส
4.1 สร้ างความสนใจ : นักศึกษากระตุนเราความสนใจของนักเรียนโดยใชกิจกรรมหลากหลาย เชน
การสนทนาซักถาม กิจกรรมเขาจังหวะ เพลงและเกม จากนั้นนําเขาสู บทเรียน
4.2 ส่ งเสริมความรู้ : นักศึกษาจัดการเรียนการสอนตามสาระวิชาโดยบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นไปพรอม กับ เนื้อหา
4.3 สื บค้นข้ อมูล :
นักศึกษาสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม ศึกษาและคนควาขอมูล
ดวยตนเอง
4.4 แสดงผล :
นักเรียนออกนําเสนอผลการปฏิบัติงานหรือผลการคนควาขอมูล
4.5. สรุปความรู้ :
นักเรียนและนักศึกษาสรุปผลที่ไดจากการศึกษารวมกัน
5. สรุปผล :
สรุปผลรวมกันระหวางผูสอนและนักศึกษา
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ตอนที 2 ผลของรู ปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู ในการจัดการเรียนรู ้ ทีบูรณา
การ กรอบสาระการเรียนรู ้ ท้องถิน ในด้ านต่าง ๆ ดังนี
2.1 ผลการวิเคราะหร ะดับความสามารถของนักศึกษาครูใ นการออกแบบหนว ยการ
เรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น มีรายละเอียดปรากฏ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับความสามารถของนักศึกษาครูในการออกแบบหนวยการเรียนรู

3.00
2.50

ผลการประเมิน
ระดับ
S.D.
ความสามารถ
.00
ดี
.54
พอใช

2.33
2.83

.51
.40

พอใช
ดี

5
2

2.33

.51

พอใช

5

3.00
3.00

.00
.00

ดี
ดี

1
1

3.00

.00

ดี

1

2.67

.51

ดี

3

3.00
2.76

.00
.13

ดี
ดี

1

รายการประเมิน
X

1. ชื่อหนวยการเรียนรู นาสนใจ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา
2. ผลการเรียนรู สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค มีความเชื่อมโยงเหมาะสม
3. การเขียนสาระสําคัญมีความชัดเจน ถูกตอง
4. จัดกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลอง/เหมาะสม กับผลการ
เรียนรูที่กําหนด
5. กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนาผูเรียน
ใหมีความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค
6. กิจกรรมการเรียนรูมีการบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่น
7. สาระการเรียนรูทองถิ่นที่นํามาบูรณาการมีความเหมาะสม
กับผูเรียนและเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่กําหนด
8. มีการประเมินผลตามสภาพจริง สอดคลองกับผลการเรียนรู
ที่กําหนด
9. การกําหนดเวลาเรียนสอดคลองกับผลการเรียนรูและ
กิจกรรมการเรียนรู
10. การกําหนดคาน้ําหนักคะแนมมีความเหมาะสม
ค่าเฉลียรวม

ลําดับที่
1
4
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จากตารางที่ 3 พบวา นัก ศึก ษาครูมีร ะดับความสามารถในการออกแบบหนว ยการ
เรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ภาพรวมอยูใ นระดับดี ( X = 2.76, S.D. = .13)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดจํานวน 5 ขอ ( X = 3.00, S.D. = .00) ดังนี้ ชื่อ
หนวยการเรียนรู นาสนใจ ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู, มีการบูรณาการสาระการ
เรียนรูทองถิ่น,สาระการเรียนรูทองถิ่นที่นํามาบูรณาการมีความเหมาะสมกับผูเรียนและเหมาะสม
กับผลการเรียนรูที่กําหนด , มีการประเมินผลตามสภาพจริง สอดคลองกับผลการเรียนรู และการ
กําหนดคาน้ําหนักคะแนมมีความเหมาะสม รองลงมาคือ จัดกิจ กรรมการเรียนรูไดสอดคลอง/
เหมาะสม กับผลการเรียนรูที่กําหนด( X = 2.83, S.D. = .40) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การ
เขียนสาระสําคัญมีความชัดเจน ถูกตอง และ กิจกรรมการเรียนรูมีความครอบคลุมในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ ( X =
2.33, S.D. = .51)
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2.2 ผลการวิเคราะห์ ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูท้ ีบู รณาการกรอบ
สาระการเรียนรู ้ ท้องถิน
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความสามารถของนักศึกษาครูในการเขียนแผนจัดการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น

ข้ อ

2.83
2.67

ผลการประเมิน
ระดับ
S.D.
ลําดับที
ความสามารถ
.40
ดี
2
.51
ดี
3

2.34

.51

พอใช

5

2.50

.54

ดี

4

2.67

.51

ดี

3

3.00

.00

ดี

1

3.00
2.83

.00
.40

ดี
ดี

1
2

2.83

.40

ดี

2

2.83
2.67

.40
.51

ดี
ดี

2
3

2.34
3.00

.51
.00

พอใช
ดี

5
1

2.73

.18

ดี

รายการประเมิน
X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญครบถวนสัมพันธกัน
การเขียนสาระสําคัญเปนความคิดรวบยอดของสาระการเรียนรู
ครอบคลุมผลการเรียนรู
สาระการเรียนรูครอบคลุมดานความรู ทักษะกระบวนการและ
คุณลักษณะ (K A P)
สมรรถนะสําคัญสอดคลองกับสาระการเรียนรูและกระบวนการ
จัดการเรียนรู
คุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
กระบวนการจัดการเรียนรู
ระบุภาระงานและชิ้นงานที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู /
ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู
กําหนดสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับเวลา
กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูและสาระการ
เรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูมีความหลากหลาย ตรงกับความสนใจของ
ผูเรียน ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง
มีการบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในกิจกรรมการเรียนรู
มีการจัดลําดับกระบวนการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูอยางเปน
ขั้นตอน
มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับผลการเรียนรู
แผนจัดการเรียนรูนี้สงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจใน
สาระการเรียนรูทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
ค่าเฉลียรวม
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จากตารางที่ 4 พบวา นักศึกษาครูมีระดับความสามารถในการเขียนแผนจัดการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบหลัก สูต รระดับทองถิ่น ภาพรวมมีร ะดับความสามารถในระดับดี ( X =2.73 ,
S.D. = .18)
เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มี 3 ขอโดยมีคาเฉลี่ยที่เทากัน ( X =
3.00 , S.D. = .00) ดังนี้ ระบุภาระงานและชิ้นงานที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู /ตัวชี้วัด /ผล
การเรียนรู ,กําหนดสาระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมกับเวลา และ แผนจัดการเรียนรู
นี้สงเสริมใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในสาระการเรียนรูทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ลําดับรองลงมามี
คาเฉลี่ยที่เทากันจํานวน 4 ขอ ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญครบถวนสัมพันธกัน
,กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู ,กิจกรรมการเรียนรูมีค วาม
หลากหลาย ตรงกับความสนใจของผูเรียน ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดจริง และมีการบูรณาการสาระ
การเรียนรูทองถิ่นในกิจกรรมการเรียนรู สวนขอทีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมีจํานวน 2 ขอโดยมีคาเฉลี่ย
ที่เทากัน ( X = 2.34 , S.D. = .51) คือ สาระการเรียนรูครอบคลุมดานความรู ทักษะกระบวนการ
และคุณลักษณะ (K A P) และมีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับผลการเรียนรู
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2.3 ผลการวิเ คราะห์ ความสามารถในการจัด การเรีย นรู้ ทีบู รณาการกรอบสาระการ
เรียนรู ้ ท้องถิน
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
ที

รายการประเมิน
X

ด้ านผู ้ สอน
1 การพูดและใชน้ําเสียงที่ชัดเจน
2 อธิบาย เนื้อหา หรือขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ไดละเอียดและ
เขาใจงายมีการบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในเนื้อหาที่
สอน
3 ใชคําถามที่เขาใจงาย ตรงประเด็น สื่อความหมายอยางถูกตอง
ค่าเฉลีย
ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน/บรรยากาศ
4 สงเสริม/กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียน
5 ใหความสนใจตอผูเรียนอยางทั่วถึงในขณะปฏิบัติการเรียนการ
สอน
6 สงเสริม สนับสนุน แนะนํา ใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
สาระการเรียนรูทองถิ่นไปพรอมกับเนื้อหาที่สอน
ค่าเฉลีย
ด้ านสื อและสิ งสนับสนุนการเรี ยนการสอน
7 มีเอกสาร สื่อประกอบในการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาและ
เพียงพอสําหรับผูเรียน
8 ใชสื่อการเรียนการสอนไดอยางคลองแคลว
ค่าเฉลีย
ด้ านการวัดและประเมินผล
9 วิธีการวัดผล/ประเมินผลสอดคลองและเหมาะสมกับผลการ
เรียนรู
10 การวัดและประเมินผลผูเรียนเนนการวัดผลตามสภาพจริง
ค่าเฉลีย
ค่าเฉลียรวม

2.50
2.67

ผลการประเมิน
ระดับ
S.D.
ความสามารถ
.54
.51

ลําดับที

ปานกลาง
สูง
4

2.67
2.61

.51
.38

สูง
สู ง

2.83
2.67

.40
.51

สูง
สูง

2.83

.40

สูง

2.77

.27

สู ง

3.00

.00

สูง

3.00
3.00

.00
.00

สูง
สู ง

2.67

.51

สูง

2.67
2.67
2.75

.51
.51
.05

สูง
สู ง
สู ง

2

1

3
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จากตารางที่ 5 พบวา นักศึกษามีระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่บูร ณาการ
กรอบสาระทองถิ่นภาพรวมอยูในระดับสูง ( X =2.75 , S.D. = .05)
เมื่อพิจ ารณารายดานพบวาทุก ดานอยูใ นระดับสูง โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ( X =3.00 , S.D. = .00) รองลงมาคือ ดานกิจ กรรม
การเรีย นการสอน/บรรยายกาศ( X =2.77 , S.D. = .27) ลํา ดับ ตอ มาคือ ดา นการวัด และ
ประเมิน ผล( X =2.67 , S.D. = .51) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานผูสอน ( X =2.61 ,
S.D. = .38)
ทั้งนี้ผลจากการสังเกตการณจัดการเรียนรูของนัก ศึก ษา พบวา นัก ศึก ษามีก ารเตรียม
ความพรอมดานเนื้อหา สื่อ/อุปกรณก ารสอนเปน อยางดี มีก ารยกตัว อยางและอธิบายขอมูลที่
เกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถิ่นไปพรอมกับเนื้อหาวิชาที่สอน แตเนื่องจากเปนการจัดการเรียนรู
ครั้ง แรกของนัก ศึก ษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน นัก ศึก ษาอาจตื่น เตน เกิด ความประหมา
นักศึกษาบางคนพูดเร็ว /อธิบายเนื้อหาไมชัด เจน/ขามขั้น ตอนการสอนที่กําหนดไว รวมถึงการ
กําหนดกิจกรรมการสอนไมสอดคลองกับเวลาที่กําหนดในแผนจัดการเรียนรู
2.4 ผลการวิเคราะห์ ความรู ้ ความเข้ าใจด้ านการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู ้ ท้องถิน
ในการจัดการเรียนรู ้
ตารางที่ 6 ผลการประเมินความรูความเขาใจของนักศึกษาครูดานการบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรู
ระดับความรู ้
ความเข้ าใจ

ระดับเกณฑ์
16-23 คะแนน
24-30 คะแนน
รวม

ปานกลาง
สูง
สู ง

จํานวน
นักศึกษา
N=32
4
28
32

X

S.D.

23.00
25.42
25.12

0.00
1.06
1.28
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จากตารางที่ 6 พบวา นักศึกษามีระดับความรูความเขาใจดานการบูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรูโดยภาพรวมอยูในระดับสูง ( X =25.12 , S.D. = 1.28) ซึ่ง
นัก ศึก ษาสว นใหญมีร ะดับความรูค วามเขาใจในระดับสูง มีค ะแนนอยูร ะหวาง 24-30 คะแนน
จํานวน 28 คน ( X = 25.42 , S.D. = 1.06) และมีความรูความเขาใจระดับปานกลางจํานวน 4 คน
ซึ่งมีคะแนนอยูระหวาง 16-23 คะแนน ( X =23.00 , S.D. = .00)

2.5 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของนักศึกษาทีมีต่อรู ปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาครู ในการจัดการเรียนรู ้ ทีบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู ้ ท้องถิน
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
ผลการประเมิน
ข้ อ

1

2
3
4
5

6

รายการประเมิน

รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการกรอบหลักสูตรระดับ
ทองถิ่น
รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษามีความรูความเขาใจใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนมากขึ้น
รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษาสามารถการเขียนหนวยการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นได
รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ที่บูรณาการกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นได
รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษาจัดการเรียนรูไดเหมาะสมโดย
การบูรณาการกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นไดอยางสอดคลองกับเนื้อหา
และผูเรียน
รูปแบบการสอนเปนการกระตุนและสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักและ
เห็นความสําคัญของขอมูลทองถิ่นมากขึ้น

ระดับความ

X

S.D.

4.96

.17

ดีมาก

2

4.96

.17

ดีมาก

2

5.00

.00

ดีมาก

1

5.00

.00

ดีมาก

1

4.90

.29

ดีมาก

3

5.00

.00

ดีมาก

1

คิดเห็น

ลําดับ
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ผลการประเมิน
ข้ อ

7
8

รายการประเมิน

รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอมูลในทองถิ่น
มากขึ้น
รูปแบบการสอนมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชไดจริง
ค่าเฉลียรวม

ระดับความ

X

S.D.

5.00

.00

ดีมาก

1

5.00

.00

ดีมาก

1

4.97

.05

ดีมาก

คิดเห็น

ลําดับ

จากตารางที่ 7 พบวา นักศึกษามีระดับความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น โดยภาพรวมอยูใน
ระดับดีมาก ( X =4.97 , S.D. = .05)
เมื่อพิจ ารณาเปน รายขอพบวาทุก ขออยูใ นระดับดีมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด มี
จํานวน 5 ขอ ซึ่งมีคาเฉลี่ยที่เทากัน( X =5.00 , S.D. = .00) ดังนี้ รูปแบบการสอนสงเสริมให
นักศึกษาสามารถการเขียนหนวยการเรียนรูที่บูรณาการกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นได,รูปแบบการสอน
สงเสริมใหนักศึกษาสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นได ,
รูปแบบการสอนเปนการกระตุนและสงเสริมใหนักศึกษาตระหนักและเห็นความสําคัญของขอมูลทองถิ่น
มากขึน้ ,รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอมูลในทองถิ่นมากขึ้น และ รูปแบบการ
สอนมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชไดจริง รองลงมามีคาเฉลี่ยที่เทากันจํานวน 2 ขอ X =4.96 , S.D.
= .17) ดังนี้ รูปแบบการสอนสงเสริมใหนัก ศึกษามีความรู ความเขาใจในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่บูรณาการกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่น และ รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสูการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนมากขึ้น ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด
( X =4.90, S.D. = .29) รูปแบบการสอนสงเสริมใหนักศึกษาจัดการเรียนรูไดเหมาะสมโดยการบูรณา
การกรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นไดอยางสอดคลองกับเนื้อหาและผูเรียน
ผลการวิเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ พบวา นักศึกษามีความตองการใหผูสอนเพิ่ม
เวลาสําหรับการนําแผนจัดการเรียนรูไปใชจริงในโรงเรียนมากขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูจากเดิมใหดี
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ขึ้น และเห็นวาการนํากรอบสาระทองถิ่นสูหลักสูตร/การจัดการเรียนรูจะเปนประโยชนหากเปนเรื่องที่
นักเรียนสนใจหรืออยูใกลตัวนักเรียน
2.6 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นนักเรียนทีได้ รับการจัดการเรียนรู ้ จากนักศึกษาครูที
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรู ้ ท้องถิน
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครู
ที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น

ข้ อ
1
2
3
4
5
6

X

ผลการประเมิน
ระดับความ
S.D.
คิดเห็น

นักศึกษาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเขาใจงายและสนุก
นักศึกษาครูใหความรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถิ่นควบคูไป
กับการสอน
นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น
นักเรียนสามารถนําความรูเรื่องสาระการเรียนรูทองถิ่น ไปเลา
หรือบอกใหเพื่อน ผูปกครองและคนอื่นๆ ทราบได

2.73
2.96

.44
.18

มาก
มาก

2.80

.40

มาก

2.73

.44

มาก

ความรูเรื่องสาระการเรียนรูทองถิ่นเปนประโยชนตอนักเรียน

2.86

.34

มาก

การสอนของนักศึกษาสงเสริมใหนักเรียนอยากเรียนรูขอมูล
2.90
ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
ค่าเฉลียรวม 2.83

.30

มาก

.12

มาก

รายการ

ลําดับ
5
1
4
5
3
2

จากตารางที่ 11 พบวา นักเรียนมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมและรายขออยูในระดับ
มาก ( X = 2.83 , S.D. = .12) เมื่อพิจารณารายขอพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นวา นักศึกษาครูให
ความรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถิ่นควบคูไปกับการสอน มากที่สุด ( X = 2.96, S.D. = .18)
รองลงมาคือการสอนของนักศึกษาสงเสริมใหนักเรียนอยากเรียนรูขอมูลทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ( X =
2.90, S.D. = .30) ลําดับตอมาคือ ความรูเรื่องสาระการเรียนรูทองถิ่นเปนประโยชนตอนักเรียน
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( X = 2.86, S.D. = .34) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ นักศึกษาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดเขาใจงายและสนุก และ นักเรียนสามารถนําความรูเรื่องสาระการเรียนรูทองถิ่น ไปเลา หรือบอก
ใหเพื่อน ผูปกครองและคนอื่นๆ ทราบได โดยมีคาเฉลี่ยที่เทากันคือ ( X = 2.73, S.D. = .44)
ทั้งนี้นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูของนักศึกษาวา
สอนสนุกไมเครียด มีกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย อธิบายเนื้อหาไดเขาใจงาย เอกสารใบ
ความรูที่นักศึกษาครูแจกใหขณะเรียนเปนประโยชนชวยใหเขาใจบทเรียนมากขึ้น

บทที 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น” เปนงานวิจัยประเภทผสมผสานวิธี (Mixed Methods) โดยมีการเก็บ
ขอมูลทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative methods) และเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) มีวัตถุประสงค
ของการวิจัยคือ 1)เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถของนักศึกษาครู ใน
การจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 2) เพื่อศึกษาระดับความสามารถของ
นักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและนํา
หลักสูตรไปใช 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถ
ของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น และ 4) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็น ของนักเรียนที่ไดรับการจัด การเรียนรูจากนักศึกษาครูที่บูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่น กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพัฒ นาหลัก สูต ร ในภาคเรียนที่ 1 ปก ารศึก ษา 2554 จํานวน 1
สาขาวิชาไดแกสาขาวิชาการสอนภาษาจีน จํานวน 32 คน ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling)โดยการจับสลากหองเรียน เครื่องมือที่ใชในวิจัยประกอบดวย 1) รูปแบบการ
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
2)แผนจัดการเรียนรู เรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
เครื่ องมือที่ ใ ช ใ นการเก็ บรวบรวมขอมู ลประกอบดว ย 1)แบบประเมิน ความสามารถในการ
ออกแบบหนวยการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 2) แบบประเมินการเขียนแผน
จัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 3) แบบประเมินความสามารถในการจัดการ
เรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 4) แบบประเมินความรูความเขาใจของนักศึกษา
ดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 5) แบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาที่มีตอ
รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น และ
6) แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูที่บูรณาการกรอบ
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สาระการเรียนรูทองถิ่น วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ(%) คาเฉลี่ย ( X ) ค าสว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่
บูร ณาการกรอบสาระการเรี ยนรู ท อ งถิ่ น มี ชื่อ ว า “รู ป แบบการจั ด การเรีย นรู แบบ 5ส” มี
องคประกอบดังนี้
หลักการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนกระบวนการศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการ
เรียนรู/ ตัวชี้วัดรวมกับสาระการเรียนรูทองถิ่น(Local-related content) เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนมีความรัก
และหวงแหนมรดกทางสังคมของบรรพบุรุษ มีความเปนไทย สามารถดํารงชีวิตและเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคมไปพรอมกับความรู ความสามารถและเจตคติที่ดีตามเปาหมายของเนื้อหาวิชา
แนวคิด การการจัดการเรียนรูโดยการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น เปน
การสอดแทรกสาระความรูทองถิ่นในเนื้อหาวิชา (Infusion Integration) เพื่อใชเปนสื่อกลางในการ
เชื่อมโยงความรู ไปพรอมกับการสรางความตระหนักเห็น ถึงความสําคัญของสาระการเรียนรู
ทองถิ่น
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อให นั ก ศึ กษาที่ เรี ยนในรายวิ ชา 432 201 การพั ฒนาหลั กสู ต ร
(Curriculum Development ) สามารถบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในเนื้อหาวิชา และนําไปใชใน
การจัดการเรียนรูได ขั้นตอนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษา ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นหรือ
“ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ บบ 5ส ” ดังนี้
1. ขั นศึกษาและสังเกต
2. ขั นสํารวจ
3. ขั นสร้ างสรรค์
4. ขั นสอน ซึ่งขั้นนี้นักศึกษานําแผนจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปจัดการเรียนรูใ หกับ
นักเรียนในโรงเรียนโดยการสอนของนักศึกษามีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 สรางความสนใจ
4.2 สงเสริมความรู
4.3 สืบคนขอมูล
4.4 แสดงผล
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4.5 สรุปความรู
5. ขั นสรุ ปผล
2. ผลการศึกษาระดับความสามารถของนัก ศึก ษาครูใ นการบูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่นในขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช เปนดังนี้
2.1 นักศึกษาครู ที่ ไดรับการจั ดการเรียนรู ตามรู ปแบบ มีระดั บความสามารถในการ
ออกแบบหนวยการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในระดับดี โดยหนวยการเรียนรูที่
จัดทําขึ้นมีองคประกอบครบถวน และมีการบูรณาการสาระการเรียนรูทองถิ่นในหนวยการเรียนรู
2.2 นักศึกษาครู มีระดับความสามารถในการเขียนแผนจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่น ในภาพรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณารายละเอียดของแผนจัดการเรียนรู พบวา
แผนจัดการเรียนรูที่นักศึกษาเขียนขึ้นมีองคประกอบที่ครบถวนสัมพันธกัน มีกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน และกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติไดจริง ทั้งนี้ผลการวิเคราะหขั้นตอนการจัดการเรียนรูของ
นักศึกษาพบวา นักศึกษามีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1 ) สรางความสนใจ 2 ) สงเสริมความรู 3)
สืบคนขอมูล 4) แสดงผล และ 5) สรุปความรู
2.3 นักศึกษาครู มีระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการ
เรียนรูทองถิ่น ในภาพรวมอยูระดับสูง เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน ซึ่ง
เรียงตามลําดับดังนี้ ดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน/บรรยากาศ
ดานการประเมินผล และดานผูสอน
2.4 นักศึกษาครู มีระดับความรูความเขาใจดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นในการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาจํานวน 32 คน
พบวา มีนักศึกษาที่มีระดับความรูความเขาใจระดับสูงจํานวน 28 คน และ ระดับปานกลาง จํานวน 4 คน
3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น พบวานักศึกษามีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมและรายขออยูในระดับดีมากทุกขอ โดยคิดเห็นวารูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
4. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูที่บูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น พบวา ภาพรวมและรายขออยูในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้นักเรียนมี
ความเห็นวาการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครูมีการใหความรูเกี่ยวกับสาระการเรียนรูทองถิ่นควบคูไปกับ
การสอนเนื้อหา
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อภิปรายผล
ผลจากการพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น สามารถอภิปรายผลไดดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความสามารถของนักศึกษาครูในการ
จัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น มีชื่อวา “รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 5 ส”
ประกอบดวย หลักการ แนวคิด วัตถุประสงค และขั้นตอนการจัดการเรียนรูสําหรับนักศึกษาครู 5
ขั้นตอน ประกอบดวย 1) ขั นศึกษาและสังเกต เปนขั้นตอนทีน่ ักศึกษาวิเคราะหและสังเกต หลักสูตร/
มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด ผลการเรียนรู ซึ่งตองหลอมรวมเพื่อที่จะนํามาพัฒนาเปนหนวยการเรียนรู 2)
ขั นสํารวจ นักศึกษา สํารวจและศึกษากรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นเพื่อคนหารายละเอียดและขอมูลเพื่อ
นํามาบูรณาการรวมกับเนื้อหาวิชาที่สอน 3) ขั นสร้ างสรรค์ นักศึกษารวมกันการออกแบบหนวยและแผน
จัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น 4) ขั นสอน นักศึกษานําแผนจัดการเรียนรูที่สราง
ขึ้นไปจัดการเรียนรูใ หกับนักเรียนในโรงเรียนโดยมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 4.1 ) สรางความ
สนใจ 4.2 ) สงเสริมความรู 4.3) สืบคนขอมูล 4.4) แสดงผล 4.5) สรุปความรู และ 5) ขั นสรุ ปผล
นักศึกษารวมกันสรุปผลการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
ทั้งนี้ ผลการประเมิ นจากผู เชี่ ยวชาญ พบว า รู ปแบบมี ความเหมาะสมในการนําไปพั ฒนา
ความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ทั้งนี้เพราะ
รูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูที่พัฒนาขึ้นมาจากการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูอันไดแก กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น และขั้นตอนการจัดการเรียนรู ซึ่งสงเสริมใหนักศึกษาครูมีความรูความ
เขาใจในกระบวนการและวิธีการของการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรูม าก
ขึ้น ประกอบกับขั้นตอนของรูปแบบมีการเชื่อมโยงตอเนื่องอยางเปนระบบ กลาวคือขั้นตอนการพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาครู “รูปแบบการจัดการเรียนรูแ บบ 5 ส” ที่พัฒนาขึ้นในทุกขั้นตอนสงเสริมให
นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติ ไดรวมกันคิดวิเคราะห สังเกต สํารวจ วางแผน และนําไปใช โดยใหนักศึกษา
รวมกั นออกแบบหน วยการเรียนรู ร วมกันเขี ยนแผนจั ดการเรียนรู และร วมกั นจั ดการเรี ยนรู ซึ่ ง
กระบวนการดังกลาวเปนการพัฒนาความรูความเขาใจใหกับนักศึกษาไดอยางลึกซึ่ง นักศึกษาสามารถ
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ประเมินผลการปฏิบัติของตนเองไดทุกขั้นตอน จากกระบวนการของรูปแบบดังกลาวจึงสงผลใหนักศึกษา
ครูมีระดับความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน (2544 : 41) ที่
กลาววาการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ ผูเรียนจะคิดสะทอนจนเกิดการเรียนรูแลวนําความรูนั้นไปเปน
ฐานการเรียนรูใหมหรือนําไปประยุกตใช จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถจดจําได
อย างแม น ยํ า เข าใจอย างลึ ก ซึ้ งมากกว าเรี ยนรู จ ากการบอกหรื อ อภิ ปราย และเป น การถั ก ทอ
ประสบการณค วามรู เดิ มสู ค วามรู ใ หม ทํ าให ผู เรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู ต อเนื่ องและสอดคล อ งกั บ
ผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยบูรณาการแบบสอดแทรกสําหรับนักศึกษา
ครูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนของ ปญญา ทองนิล (2553: 276) ที่พบวา
การใหนักศึกษาครูไดฝกปฏิบัตกิ ารสอนจริงดวยตนเอง ทําใหนักศึกษาครูมีความรูความชํานาญเพิ่ม
มากขึ้น
2. ผลการพัฒ นาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูร ณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่น เปนดังนี้
2.1 ความสามารถในการออกแบบหนวยการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่น พบวา นักศึกษาครูสามารถออกแบบหนวยการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นใน
ระดับดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ในกิจกรรมการเรียนการสอนผูวิจัยมีเอกสารประกอบการสอน และมี
ขั้นตอนการสอนที่เปนระบบ แตละขั้นตอนมีการเชื่อมโยงเนื้อหาอยางตอเนื่อง ที่สามารถพัฒนาความรู
ความเขาใจของนักศึกษาไดอยางดี กลาวคือสงเสริมใหนักศึกษาไดใชทักษะการคิดวิเคราะหและการสังเกต
ไปพรอมกับการปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาตองวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด และวิเคราะหวาจะบูรณา
การกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในเนื้อหาใด และอยางไร ซึ่งนักศึกษาจะมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและสรุปผลรวมกัน หากนักศึกษามีขอสงสัยหรือไมเขาใจ เพื่อนนักศึกษาจะมีการอธิบายและ
ชวยกันยกตัวอยางใหเห็นเปนรูปธรรม ซึ่งจากกระบวนการขั้นตอนการสอนดังกลาวสอดคลองกับแนวคิด
ของ วัฒนาพร ระงับทุกข (2545:20) ที่ไดกลาวถึงลักษณะการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ กิจกรรม
การเรียนรูควรเปนกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการที่สําคัญ ซึ่งมีขั้นตอนตาง ๆ
ใหผูเรียนไดแสดงออกหรือปฏิบัติโ ดยใชความคิดการพูดในการเรียนรู การปลูกฝงใหผูเรียนมี
ความสามารถในการปฏิบัติเปนขั้นตอนติดตัวไปใชในชีวิตประจําวัน
2.2 ความสามารถในการเขียนแผนจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น
พบวา นักศึกษาสามารถเขียนแผนจัดการเรียนรูไดสอดคลองกันทุกองคประกอบและมีความเหมาะสมใน
การนําไปใช ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในเนื้อหาวิชาการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) มี
การเนนย้ําถึงการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งหมายถึง
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การจัดการเรียนรูที่อิงมาตรฐานเปนหลัก อันสอดคลองกับแนวทางของการเขียนแผนจัดการเรียนรู
แบบยอนกลับ(Backward Design) โดยการเขียนแผนจัดการเรียนรูนักศึกษาไดยึด มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู ซึ่งเปนเปาหมายที่ตองการใหผูเรียนบรรลุเปนหลัก สงผลใหนักศึกษา
สามารถเขียนแผนจัดการเรียนรูไดครบทุกองคประกอบ แตละองคประกอบครบถวนสัมพันธกัน มี
กิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับความสนใจของนักเรียน และกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นมีความเหมาะสม สามารถปฏิบัติไดจริง ทั้งนี้ผลการวิเคราะหขั้นตอนการ
จัดการเรียนรูใ นแผนการจัดการเรียนรูข องนักศึกษา พบวา นักศึกษามีขั้นตอนการสอนที่บูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่น 5 ขั้นตอน มีชื่อเรียกวา ดังนี้
1. ขั้ นสร างความสนใจ เป นขั้ นตอนการสอนที่ นั กศึ กษาดํ าเนิ น กิ จ กรรมที่
หลากหลายเพื่อสรางความสนใจใหกับนักเรียน เพื่อเตรียมความพรอมผูเรียนจากนั้นนําเขาสูเนื้อหาการ
เรียนการสอน กิจกรรมประกอบดวย การสนทนาพูดคุย การเลมเกม การรองเพลง เปนตน
2. ขั้นสงเสริมความรู เปนขั้นตอนการสอน/การนําเสนอเนื้อหา ความรูใหมใหกับ
นักเรียน
3. ขั้นสืบคนขอมูล เปนขั้นตอนที่นักศึกษาสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาคนควา
ดวยตนเอง ฝกปฏิบัติ ทดลองและทําแบบฝก โดยนักศึกษาคอยใหคําแนะนํา คอยชวยเหลือ
4. ขั้นแสดงผล เปนขั้นตอนการสอนที่นักศึกษา สงเสริมใหนักเรียนไดเสนอผลการ
ฝกปฏิบัติ การทดลอง หรือผลการศึกษาคนควา โดยมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
5. ขั้นสรุปความรู นักศึกษาและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจากการเรียน
รวมกัน
จากขั้นตอนการสอนดังกลาว สะทอนใหเห็นวานักศึกษา มีความเขาใจในกระบวนการจัดการ
เรียนรู ที่บู รณาการกรอบสาระการเรียนรู ทองถิ่ น ซึ่ งสอดคล องกับวัตถุประสงคของรายวิ ชา และ
วัตถุประสงคของรูปแบบที่ตองการพัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาครูใหสามารถออกแบบ
กิจกรมการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาไดคิดวิเคราะห และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2552:91-92) ที่ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูไววา
การจัดการเรียนรูที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหผูเรียนไดองคความรูและสามารถเรียนรูการเปลี่ยนแปลง
จากโลกภายนอก โดยการปรับเปลี่ยนใหผูเรียนเรียนรูโดยเนนกระบวนการคิดที่เปนระบบซึ่งผูเรียน
จะตองมีโอกาสที่จะคิดใครครวญ ทํากิจกรรมทบทวนพิสูจนและนําไปประยุกตใชในชีวิตจริง ซึ่ง
แนวคิด สําคัญประกอบดว ย 1) การจัดการศึกษาและกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต 2) ความรูจะตองมาจากการปฏิบัติจริง สวนทฤษฎีหลักการเปนการสงเสริม 3) การ
เรียนรูเริ่มตนที่ตัวผูเรียน จากสภาพจริง 4) ความกาวหนาทางการเรียนรูขึ้นอยูกับความสามารถของ
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ผูเรียนและเวลาที่เหมาะสม 5) การเรียนรูคือเวลาที่ผูเรียนตองการสิ่งนั้น และ 6) การเรียนรูตองมี
จุดหมาย มีระบบการดําเนินการที่ชัดเจน
2.3 ระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูท องถิ่น
ในภาพรวมนักศึกษาครูมีระดับความสามารถอยูระดับสูง เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับสูง
เชนเดียวกัน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือดานสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และดานที่ได
คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานผูสอน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา นักศึกษามีการดําเนินการอยางเปนระบบมีการ
เตรียมตัวสอนตามแผนที่วางไว มีการเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการสอนเปนอยางดี
ทั้งนี้ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครู พบวา ดานผูสอน
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักศึกษามีความตื่นเตน ซึ่งยังไมเคยจัดกิจกรรมการเรียนรูมา
กอนรายวิชานี้เปนรายวิชาแรกที่นักศึกษาไดฝกประสบการณการสอนกับนักเรียนจริงในโรงเรียน จึงเกิด
ความประหมาสงผลใหการอธิบาย การนําเสนอขอมูล หรือการจัดการชั้นเรียนไมเปนไปตามที่กําหนดไว
ไมราบรื่นนัก ทั้งนี้ผลจากการที่นักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสอนจริงในสถานศึกษา สงผลใหนักศึกษามี
ความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นวาตนเองสามารถพัฒนาการสอนใหดียิ่งขึ้นไดหากไดปฏิบัติซ้ําๆ ทั้งนี้จากขั้นตอนของ
รูปแบบที่สงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูสูการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา สอดคลองกับผลวิจัยของ
เมอรฟ และทิมมินส (Murphy and Timmins.2009) ที่ไดวิจัยการเรียนรูจากประสบการณ โดยมี
ขั้น ตอนการพัฒ นาประสิทธิภาพการสอนประการหนึ่งคือ การใหลงมือปฏิบัติการสอนจริง ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวาการใหลงมือปฏิบัติการสอนจริงนั้นสามารถทําใหผูไดรับการพัฒนาสามารถเห็น
ปญหาจากการสอน การใชบันทึกการสอน และพัฒนาวิธีสอนและความรับผิดชอบของตนเองได
ชวยปรับทัศนคติของตนเองจากบทบาทนักเรียนกาวขามไปสูบทบาทใหมคือการเปนผูสอน รูสึกมี
อิสระ สามารถควบคุมการสอนของตนเองได
2.4 นักศึกษาครู มีระดับความรูความเขาใจดานการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู
ทองถิ่นในการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาจากจํานวนนักศึกษากลุมทดลอง
จํานวน 32 คน พบวา มีนักศึกษาที่มีระดับความรูความเขาใจระดับสูงจํานวน 28 คน และ ระดับปานกลาง
จํานวน 4 คน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา “รูปแบบการสอนแบบ 5ส” ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีกระบวนการและ
ขั้นตอนที่เปนระบบ สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติดวยตนเองและมีสวนรวมในทุกขั้นตอน เปนผลให
นักศึกษามีความรู ความเขาใจในขั้นตอนการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรู
มากขึ้น ดังที่ Dde Eva and Ward Susan (อางถึงใน ราตรี ศรีสวัสดิ์ 2551: 105) กลาววา การเรียนรู
โดยการปฏิบัติเปนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเปนการเรียนรูที่ผูเรียนตองมีสวนเกี่ยวของ
กับประสบการณการเรียนรูนั้น ๆ ดวยตนเอง กอใหเกิดความผูกพันตอการเรียนรู โดยมีการกําหนด
เปาหมายการเรียนรู การจูงใจ การมีสวนรวม และทําใหเกิดความรับผิดชอบตอการพัฒนาการเรียนรู
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รวมกัน ผูเรียนไดมีกระบวนการคิด วิเคราะหอยางเปนระบบ เกิดความรูสึกและอารมณภายในจาก
การสะทอนความคิดในเรื่องที่ไดปฏิบัติ การสะทอนการปฏิบัติทําใหเกิดการเรียนรูจากตนเอง แลว
พัฒนาการเรียนรูเหลานั้นดวยความภาคภูมิใจดวยตนเองตอไป
3. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีตอรูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น พบวานักศึกษามีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมและรายขออยูในระดับดีมากทุกขอ โดยคิดเห็นวารูปแบบการพัฒนาความสามารถของ
นักศึกษาในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ทั้งนี้
เนื่องจาก ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบ 5ส มีขั้นตอนการสอนที่ชัดเจน เปนระบบ นักศึกษาเกิดความเขาใจ
และสามารถปฏิบัติได ในทุกขั้ นตอน และนักศึกษาเห็นว าการนํ ากรอบสาระการเรี ยนรูทองถิ่นมา
บูรณาการในเนื้อหาวิชาจะใหประโยชนตอนักเรียนมาก เนื่องจากนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทองถิ่นของ
ตนเองไปดวย ซึ่งสอดคลองกับ ชมพูนุท วราศิระ (2548 : 4) ที่ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีความพึง
พอใจตอการเรียนตามหลักสูตรบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นเขากับรายวิชาประวัติศาสตร ไทยใน
ระดับมาก และผูเรียนมีเจตคติตอ ภูมิปญญาทองถิ่นในรายวิชาประวัติศาสตรไทยของนักศึกษาหลัง
การเรียนรูสูงกวากอนการเรียนรูโดยคะแนนเจตคติทุกดานของนักศึกษาอยูในระดับสูง
4. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูจากนักศึกษาครูที่
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น พบวา ภาพรวมและรายขออยูในระดับมากทุกขอ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูของนักศึกษาครูใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มี
วิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ใชหลักการมีสวนรวมในการเรียนรู เปดโอกาสใหนั กเรียนได
เรี ย นรู อ ย างอิ ส ระ มี สัม พั น ธภาพที่ดี ต อ กั น ระหว า งนั ก เรีย นและนั ก ศึก ษาครู จึ งส ง เสริ ม ให
บรรยากาศในการเรีย นรู สนุ ก สนาน ซึ่ งสอดคลอ งกั บงานวิ จัย ของ กรัณ ย พล วิว รรธมงคล
(25533:14) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนของนักศึกษาครูในการนํากรอบ
หลักสูตรระดับทองถิ่นสูการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2546:4) ที่ไดติดตามประเมินผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษาในปการศึกษา 2545 พบวานักเรียนสวนใหญชอบวิธีการสอนของครูที่จัดบรรยากาศที่
สนุก สนาน ไมเครียด และจากผลการวิจัยดังกลาวพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัด บรรยากาศที่ดี
สนุกสนาน ใหความรวมมือในการเรียนรูและเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น
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ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการ
กรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอสําหรับการวิจัย ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 คณะศึก ษาศาสตร /ครุศาสตร ซึ่งเปน หนว ยงานผลิต บัณ ฑิต สายครู ควรให
ความสําคัญกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเพื่อใหสงผลตอความสามารถใน
การบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรู
1.2 คณะศึกษาศาสตร/ครุศาสตร ควรจัดหลักสูตรรายวิชา/หลักสูตรฝกอบรม ที่ให
นักศึกษาครูไดเรียนรูและฝกปฏิบัติการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาความรูความเขาใจและความสามารถ ซึ่งการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการ
เรียนรู เปนจุดเนนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงใหทุกโรงเรียน
และครูทุกกลุมสาระการเรียนรูบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรู จึงเปนสิ่งที่
หนวยงานผลิตครูตองเสริมสรางใหนักศึกษาครู
1.3 จากการที่นักศึกษาไดปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียน พบวา นักศึกษาเกิดการเรียนรู
จากประสบการณ ต รง นั ก ศึก ษาสามารถสะท อนผลการปฏิบั ติ ของตนเองได ดั งนั้น การพัฒ นา
ความสามารถของนักศึกษาในการบูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรูควรเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียนซึ่งจะชวยใหนักศึกษาไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
1.4 ผลจากการวิจัย พบวา ผลการประเมินความสามารถของนักศึกษา ดานผูสอน มีผล
การประเมินต่ําที่สุด ดังนั้นควรมีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษากอนออกฝกประสบการณการสอน
ที่โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจทั้งดานความรู กิจกรรม และการจัดชั้นเรียน โดยทดลอง
สอนในหองเรียนกับเพือ่ นรวมชั้น และมีอาจารยผูสอนคอยชี้แนะใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครั งต่อไป
จากการพัฒนารูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครู ที่จัดการเรียนรูโดย
บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ผูวิจัย มีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
2.1 การวิจัยครั้งนี้ไดรูปแบบการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรู
ที่บูรณาการกรอบสาระการเรียนรูทองถิ่น ดังนั้นอาจนํารูปแบบที่ไดจากการวิจัยนี้ไปประยุกตสูการ
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พัฒนาความสามารถดานการจัดการเรียนรูข องนักศึกษาครูในดานอื่นๆ เชน ดานการคิดสรางสรรค เปน
ตน
2.2 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะความสามารถของนักศึกษาครูในการบูรณาการกรอบสาระ
การเรียนรูทองถิ่นในการจัดการเรียนรู เทานั้น ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ /
ติดตาม/ชวยเหลือ นักศึกษาครูที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรูที่บูรณาการกรอบ
สาระการเรียนรูทองถิ่น เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูอยางตอเนื่องและเปนระบบ
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