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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการของครู ในการพัฒนา

หลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือพฒันารปูแบบการพัฒนาหลักสตูรระดับช้ันเรยีนทีอ่งิมาตรฐาน ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาผลการพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน
ที่อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มเป้าหมาย จำานวน 34 คน 
เป็น ครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ซ่ึงนำาร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2552 ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต3 และ
ทำาการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัย พบว่า สภาพ ปัญหา และความต้องการ
ของครูในการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 พบว่า การจัดทำาหลักสูตรระดับชั้นเรียน เป็นเรื่องใหม่ ครูยังขาดความรู้ในการจัดทำา 
เนือ่งจากในการอบรมครแูกนนำาการใช้หลักสตูรไมไ่ดร้บัความรู้ในเร่ืองนี ้รวมถงึการจดัทำาหนว่ยการเรยีนรู ้ 
ครูส่วนใหญ่จึงมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทำาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน การ
ออกแบบหน่วยการเรยีนรูท้ีอ่งิมาตรฐาน การออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน และการเขยีนแผนการ
จดัการเรยีนรู ้สว่นวธิกีารอบรมควรเนน้การฝกึปฏิบตั ิ2. ผลการพฒันารปูแบบการพฒันาหลกัสตูรระดบั
ชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า มีหลัก
การสำาคัญคือ เน้นการพัฒนาครูในสถานศึกษาเป็นหลัก พัฒนาความรู้ควบคู่กับการเพิ่มพูนทักษะจาก 
การฝึกปฏิบัติจริงในขณะทำางานเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน และ ศึกษานิเทศก์ รูป
แบบการพัฒนาประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 การปรับสภาพพื้นฐาน เป็นขั้นตอนสร้างความ
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ตระหนักทำาความคุน้เคยกบัหลกัสตูรมาตรฐานชาต ิขัน้ตอนท่ี 2 สรา้งเสรมิแนวปฏบิตั ิเปน็ขัน้การพฒันา
ศกัยภาพครู ให้สามารถสรา้งหลกัสตูรระดับช้ันเรยีน ขัน้ตอนที ่3 ปฏบิตัจิรงิในหอ้งเรยีน เปน็ขัน้ตอนทีค่รู
ประยกุต์ความรูท้ีไ่ดจ้ากการเรยีนรูไ้ปสู่การปฏิบัตงิานจรงิ ทีส่ง่เสรมิพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 4 ถอดบทเรียนสะท้อนผล เป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยน เติมเต็มประสบการณ์ของ
ครู ขั้นตอนที่ 5 พัฒนางานเป็นระบบ เป็นขั้นตอนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ ยั่งยืน ในการทำางาน
ให้แก่บุคลากร 2.1 องค์ประกอบของหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน มี 7 องค์ประกอบ คือ ความ
เป็นมาและความสำาคัญ สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ คำาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และ หน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน 2.2 ประสิทธิภาพ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและครูมีความเห็นสอดคล้องกันว่า 1) เนื้อหา มีความชัดเจน ถูก
ต้องตามหลักวิชา สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการหลักสูตรระดับชั้นเรียน จัดการเรียนรู้ที่อิง
มาตรฐานได้ และ2) กระบวนการและกิจกรรมการอบรมก่อให้เกิดความความเข้าใจสามารถนำาไปสู่การ
ประยกุต์ใชไ้ดจ้รงิในห้องเรยีน 3. ผลการพัฒนาครตูามรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรระดบัชัน้เรยีนทีอ่งิตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐานหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สามารถจัดทำาหลักสูตรระดับชั้นเรียนได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และครูมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 หลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก

สรปุพบวา่ รปูแบบการพัฒนาหลกัสูตรระดบัชัน้เรยีนทีอ่งิมาตรฐาน ตามหลักสตูรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 สามารถพฒันาครใูหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการวเิคราะหม์าตรฐาน
หลกัสตูรชาตสิูก่ารจดัทำาหลกัสตูรระดับช้ันเรยีนทีอ่งิมาตรฐานได้ เปน็กรอบและทศิทางทีจ่ะนำาพานกัเรยีน
ไปสู่คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรได้

คำ�สำ�คัญ: หลักสูตร หลักสูตระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน

Abstract
 The objectives of this research were: (1) to study the state, problems and needs 

of teachers in developing classroom standards-based curriculum according to the basic 
education core curriculum BE 2551, (2) to develop the development model of classroom 
standards-based curriculum according to the basic education core curriculum BE 2551, 
and (3) to study the result of implementing the model for developing teachers. The target 
group consisted of the pilot project schools’ teachers taught in 2552 academic year, 34 
persons, under jurisdiction of the Office of Udonthani Educational Service Area 3. Percentage,  
average, standard deviation, and t-test were employed for data analysis. The research findings  
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were: 1. The state, problems and needs of teachers in developing classroom  
standards-based curriculum according to the basic education core curriculum BE 2551 
revealed that constructing a classroom curriculum is new idea to the teachers. They  
mostly needed to be developed how to construct a classroom standards-based curriculum; 
to design standards-based learning unit, activity, and learning styles including their practicum 
methods. 2. The results of developing the development model of classroom standards-based 
curriculum according to the basic education core curriculum shown that knowledge creating 
and essential skills promoting through shared learning process among school administrators,  
teachers, and educational supervisors are major concerned. There are 5 steps of the  
development model: Step 1 A preliminary treatment, Step 2 A guideline development, Step 
3 In-classroom practicum, Step 4 Lesson-learned and Reflection, and Step 5 Systemisation. 
2.1 There are seven components of classroom standards-based curriculum according to 
the basic education core curriculum. 2.2 The efficiency of the model shown that the experts 
and teachers agreed: 1.) Its contents were academically accurate and can be applied in 
developing a classroom standards-based curriculum, 2.) Its processes and training activities 
were capable leading to a classroom application 3. The results of implementing the model 
for developing teachers discovered that after employing the model, the teachers gained  
more knowledge and comprehension of the development of a classroom standards-based 
curriculum statistically significant at level of .05. All of them were not only capable of  
constructing a classroom standards-based curriculum at good level, but, after employing the 
model, also satisfied with its outcome at high level. 

In conclusion, the development model of classroom standards-based curriculum  
according to the basic education core curriculum BE 2551 was capable of providing teacher 
gained knowledge and comprehension of development a classroom standards-based  
curriculum as of a plan helping students meet their quality of learning standards.

Keywords: Curriculum, Classroom Standards-Based Curriculum 

บทนำา
ครูเป็นบุคลากรสำาคัญที่มีหน้าที่ในการ

แปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชาติสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ซึ่ง “มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด” เป็นเป้า
หมายสำาคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือว่า

เป็นตัวหลักหรือตัวกลางใน ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนและการประเมินผลคุณภาพผู้
เรยีนตามหลกัสตูร จากผลการศกึษาสภาพปญัหา
การใชห้ลกัสตูรในโรงเรยีนตน้แบบการใชห้ลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
(รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์, 2553) พบว่า ครูผู้สอน
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ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 จึงทำาให้การนำาหลักสูตรมา
สู่การปฏิบัติจริงให้ห้องเรียนไม่สอดคล้องกับเป้า
หมายหรือมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร (รุ่ง
นภา นุตราวงศ์และคณะ, 2553) สาเหตุดังกล่าว
จึงทำาให้มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรไม่ได้
ถูกนำามาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา
นักเรียนระดับปฏิบัติการจริง ในห้องเรียน (สำานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549) 

การพัฒนาการศึกษาต้อง เริ่ มต้นที่
ครูผู้สอน ให้ครูสามารถการวิเคราะห์แนวคิด
ของหลักสูตรแกนกลางมาตรฐานชาติมาสู่การ
ออกแบบการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน 
โดยการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่อิงมาตรฐานทุก
ระดับ และสามารถจัดทำาหลักสูตร ออกแบบ
กิจกรรมการสอน และประเมินผลที่อิงมาตรฐาน
ได้ แกลทฮอลน์ (Glatthorn, 2004) กล่าวว่า วิธี
ท่ีดีที่สุดในการพัฒนาครูให้เป็นผู้สร้างหลักสูตร 
(Teacher As a Curriculum Maker) คือ การ
พัฒนาให้ครูมีความรู้ เจตคติและ มีทักษะในการ
พฒันาหลกัสตูรทีใ่กลต้วัครมูากทีส่ดุ คอื หลกัสตูร
ระดับชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
เอ็กเกิลสตั้น (Eggleston,1980 อ้างใน วัฒนา 
ตรงเท่ียง, 2553) ทีว่า่ การใหค้วามสำาคญัของการ
พัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน จึงเป็นพื้นฐานของ
การยอมรับบาทบาทของครูว่าเป็นบุคลากรหลัก
ของการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน ซึ่งมีผลดี
เมื่อครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างดี ทำาให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนเป็นวิธีการหนึ่ง
ทีส่ง่เสรมิให้ครไูดท้ำาหนา้ทีอ่ย่างเตม็ศกัยภาพ การ
พัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนเริ่มเข้ามามีบทบาท
อย่างมากเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน

และเป็นพลังในการขับเคล่ือนการใช้หลักสูตร
ให้ประสบความสำาเร็จในระดับปฏิบัติการจริงใน
ห้องเรียน   

จากเหตุผลข้างต้นจึงมีความจำาเป็นที่จะ
ตอ้งพฒันาครผููส้อนใหม้อีงคค์วามรู ้และทกัษะใน
การวิเคราะหม์าตรฐานหลกัสตูรแกนกลางชาต ิไป
สู่การจัดทำาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน 
การออกแบบการเรียนการสอนที่อิงมาตรฐาน 
และการประเมินผลที่อิงมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อนำา
ไปสู่การพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี คน
เก่งและคนที่มีความสุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูเป็น
นักพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ผู้วิจัยจึงได้ทำาการวิจัย
พัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน
ที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความ

ต้องการของครูในการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้น
เรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2. เพือ่พฒันารปูแบบการพฒันาหลกัสตูร
ระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูตาม
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนท่ีอิง
มาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ครูมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน ที่อิง
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มาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลังการพัฒนาสูง
กว่าก่อนการพัฒนา

สมมติฐานที่ 2 ครูมีความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

สมมติฐานที่ 3 ครูมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนท่ีอิง
มาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลังการพัฒนาอยู่
ในระดับมาก

วิธีดำาเนินการวิจัย 
ประช�กรและกลุ่มเป้�หม�ย 

1. ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบดว้ย 
2 กลุ่ม คือ 

1 . 1  กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญที่ ใ ช้ ใ นกา ร
สัมภาษณ์ กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1.2 กลุ่มครูผู้สอนในโรงเรียนต้นแบบ
การใช้หลักสูตร ซึ่งนำาร่องการใช้หลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ในปีการศึกษา 2552 ของสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาอุดรธานี เขต 3 จำานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 
และโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี รวมทั้งสิ้นจำานวน 
116 คน 

2. กลุ่มเปา้หมายทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบ
ด้วย 

2 . 1  กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญที่ ใ ช้ ใ นกา ร

สัมภาษณ์ กรอบแนวคิดในการพัฒนา รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้
ความชำานาญ และประสบการณ์ด้านการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู 
และการบริหารจัดการหลักสูตร ใช้คัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) จำานวน 5 คน

2.2 กลุ่มครผููส้อนในโรงเรยีนต้นแบบการ
ใช้หลักสูตร ซ่ึงนำาร่องการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการ
ศึกษา 2552 ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 3 จำานวน 3 โรงเรียน เป็นกลุ่มเป้า
หมายที่ใช้ในการศึกษาสภาพ ปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิง
มาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใช้ในการพัฒนา
ตามรูปแบบการพัฒนา ได้จากการสมัครใจเข้า
รว่มโครงการ มผีูผ้า่นเกณฑพ์จิารณาคดัเลอืกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) จำานวน 34 คน 

ตัวแปร 

ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรระดับช้ันเรียนที่ อิงมาตรฐาน ตาม
ห ลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ตัวแปรตาม 

1. ความรู้ความเข้าใจของครูเก่ียวกับ
การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551

2. ความสามารถของครูในการพัฒนา
หลักสูตรระดับช้ันเรียนที่ อิงมาตรฐาน ตาม
ห ลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน 
พุทธศักราช 2551
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3. ความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนท่ีอิง
มาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

เครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่

1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้น
เรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2. เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล ได้แก่

2.1 แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและ
ความตอ้งการในการพัฒนาหลกัสตูรระดับช้ันเรยีน
ที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2.2 แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ
กรอบการพฒันารูปแบบการพัฒนาหลกัสตูรระดับ
ชัน้เรยีนทีอ่งิมาตรฐาน ตามหลักสตูรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมของรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียนที่อิงมาตรฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551

2.4 แบบสอบถามความคิดเหน็ของครตูอ่
ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมของกระบวนการ
พัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ัน
เรียนท่ีอิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

2.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู

ต่อความเหมาะสมของกระบวน การพัฒนาตาม
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนท่ีอิง
มาตรฐานตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน พุทธศักราช 2551 

2.7 แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิง
มาตรฐาน  

2.8 แบบประเมนิหลักสตูรระดบัชัน้เรยีน
และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน 

2.9 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
ที่อิงมาตรฐาน 

2.10 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ครูต่อการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

ระยะที ่1 การศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน ศกึษา 
สภาพ ปัญหาและข้อมูลเก่ียวกับการใช้หลักสูตร
แกนลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน และการ
พัฒนาครู 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน โดยสำารวจสภาพ
ปจัจุบนัปญัหาการใชห้ลกัสตูรการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรระดับชั้นเรียน และ
ความตอ้งการการพฒันาหลกัสตูรระดบัชัน้เรยีนท่ี
อิงมาตรฐานของครู และ ศึกษาเอกสาร งานวิจัย 
เกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรระดบัชัน้เรยีน แนวคดิ
การพัฒนาครู และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

2. กำาหนดกรอบและข้อคำาถาม จัดทำา
แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนา 
“รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิง
มาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551” นำาแบบสัมภาษณ์ไป
ประเมินเพื่อหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
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3. สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน
ที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และวิเคราะห์
ข้อมูลจากข้อที่ 1- 3 กำาหนดกรอบแนวคิดในการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน
ที่อิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ระยะที่ 2 สร้างและทดลองใช้รูปแบบ
การพัฒนา จัดทำาและทดลองใช้รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียนที่อิงมาตรฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือหาความเป็นไปได้และ
ปัญหาอุปสรรคก่อนนำาไปใช้จริง 

1.จัดทำารา่ง รปูแบบการพัฒนา โดยผูว้จิยั
ตรวจสอบความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของ
องค์ประกอบตามหลักวิชาการด้วยตนเอง 

2 .  นำา เสนอร่าง รูปแบบการพัฒนา 
เอกสารประกอบ เครื่องมือเก็บข้อมูลวิจัย เพ่ือ
หาประสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสม และปรับแก้รูปแบบการพัฒนาตาม
เงื่อนไข 

3. ทดลองใช้หลักสูตรเพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้และอุปสรรคปัญหาการพัฒนาตามรูป
แบบการพัฒนา กับครูกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 21 
คน โดยรับสมัครจากครูในโรงเรียนต้นแบบการใช้
หลักสูตร ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ดำาเนินการ
ทดลองอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ตามรูปแบบ
การพัฒนา 

4. ผู้วิจัย วิทยากรและครูกลุ่มตัวอย่าง
รว่มกนัอภิปรายและเสนอแนะเพ่ือปรบัปรงุรปูแบบ
การพัฒนาและเอกสารประกอบ

5. ผู้วิจัยปรับรูปแบบการพัฒนา เอกสาร

ประกอบ และจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ 

ระยะที่ 3 พัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน 
นำารูปแบบการพัฒนา ไปใช้จริงในการพัฒนาครู
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ
การพัฒนา 

1. ประชาสัมพันธ์ หาอาสาสมัครกลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นกลุ่มวิจัยในโรงเรียนต้นแบบการ
ใชห้ลกัสตูรการ เพือ่นำารูปแบบการพฒันาไปใชจ้รงิ

2. ประชุมช้ีแจ้งผู้บริหารและครูกลุ่มเป้า
หมาย ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร ปีการ
ศกึษา 2552 ทำาความเขา้ในกระบวนการวจิยัและ
ข้ันตอนพัฒนา และกำาหนดปฏิทินในการทำางาน
ร่วมกัน 

3. ดำาเนินการพัฒนาครูกลุ่มเป้าหมายที่
ใชใ้นการพฒันาตามรปูแบบการพฒันา จำานวน 34 
คน การพัฒนาครูครูปฏิบัติงาน อบรมที่โรงเรียน 
ตามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การปรับสภาพพื้นฐาน 
ดำาเนินการสร้างความตระหนักทำาความคุ้นเคย
กับหลักสูตรมาตรฐานชาติ โดยการประชุมชี้แจง
โครงการและร่วมศึกษาแนวทางพัฒนา และจัด
ทำากลุ่มสนทนา (Focus Group Discussion) ผู้
บรหิารและครผููส้อนจดัทำาแผนของโรงเรยีนในการ
พัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน  

ขัน้ตอนที ่2 สรา้งเสรมิแนวปฏบิตั ิดำาเนนิ
การพฒันาความรูค้วามสามารถครจูดัทำาหลกัสูตร
ระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เน้นการเสริมสร้างความรู้ในลักษณะ On the 
Job Training โดยอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
หลกัสตูรระดบัชัน้เรยีนทีอ่งิมาตรฐาน (อบรมตาม
หลักสูตร 4 วัน)

ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติจริงในห้องเรียน ครู
ดำาเนินการจัดการเรียนการสอน
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1. ครูออกแบบหลักสูตรระดับชั้นเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่อิง
มาตรฐาน พร้อมนำาเสนอให้ผู้วิจัยและทีมงาน
วิชาการโรงเรียนตรวจสอบก่อนนำาไปใช้จริงใน
ห้องเรียน

2. ครูนำาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
พัฒนาผู้เรียนในห้องเรียนจริง พร้อมบันทึกและ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูผลการจดักจิกรรมและประเมนิ
ความสามารถนักเรียน ดำาเนินการ 1 ปีการศึกษา 
(ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2) 

3. นิเทศ ตดิตามใหค้ำาปรกึษา โดย ผูว้จิยั 
คร ูศกึษานเิทศก ์แลกเปลีย่นเรียนรู ้สะทอ้นการนำา
หลักสูตรระดับชั้นเรียนไปสู่การปฏิบัติจริง (เยี่ยม
ชั้นเรียน กลุ่มสนทนา) 

ระยะที ่4 ตรวจสอบผลการพัฒนาตามรูป
แบบการพฒันา ดำาเนนิการนเิทศ ตดิตาม ประเมนิ
ผลการปฏิบัติการเรียนการสอนของครูกลุ่มเป้า
หมาย ตามขั้นตอนรูปแบบการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 4 ถอดบทเรียนสะท้อนผล 
ดำาเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ตมิเต็มประสบการณ์
โดยเสวนาถอดบทเรียนการนำาหลักสูตรระดับ
ชั้นเรียนไปใช้จริงให้ห้องเรียน ระหว่างครูผู้สอน 
ศึกษานิเทศก์และผู้วิจัย จำาวน 3 ครั้ง และครูนำา
เสนอผลการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมที่พัฒนา 

ขั้นตอนที่ 5 พัฒนางานเป็นระบบ ให้
ความรู้เสริมสร้างความยั่งยืน ในการทำางาน โดย
การประชมุ กลุม่สนทนา เรยีนรูจ้ากสือ่ ในประเด็น 
ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล การเขียนเอกสารทาง
วิชาการการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิง
มาตรฐาน 

ระยะที ่5 สรปุและรายงานผล ดำาเนินการ
วเิคราะห์ สงัเคราะหข์อ้มลู สรปุผลการพัฒนาตาม
รูปแบบ โดย วิเคราะห์ข้อมูลจากระยะที่ 1 – 4 

สรุปและเขียนรายงานวิจัย 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดก่อนและหลัง
การพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาโดยวิเคราะห์
เปรียบเทียบการประเมินผลงานการปฏิบัติ
กจิกรรมในการพฒันา และขอ้มลูจากการประเมนิ
ความเหมาะสมของหลักสูตรระดับชั้นเรียน ตรวจ
สอบสมมติฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
ทดสอบค่าที (t-test) พร้อมสรุปข้อมูลเป็นความ
เรียงจากคำาถามปลายเปิด 

ผลการวิจัย 
ตอนที ่1 สรปุผลการศกึษาสภาพ ปญัหา 

และความต้องการของครูใน การพัฒนาหลักสูตร
ระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
พบว่า

หลักสูตรระดับชั้นเรียนครูผู้สอนทั้ง 3 
โรงเรียนไม่ได้จัดทำา การจัดการเรียน การสอนครู
ยึดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ปรากฏหนังสือเรียน 
เอกสารของสำานักพิมพ์มาใช้เท่านั้น การวัดและ
ประเมนิผลเนน้ไปการประเมนิความรู ้ความเขา้ใจ
ในเนื้อหาสาระที่สอน จึงไม่ใช่การวัดและประเมิน
ผลทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั
ตามที่หลักสูตรกำาหนด ครูผู้สอนมีเพียงโครงการ
สอนหรือแผนการสอนซึ่งปรับมาจากของเดิมที่
ทำาไว้นำามาปรับให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลา
เรียนหลักสูตรสถานศึกษาหรือคำาอธิบายรายวิชา
ในระดับชั้นที่สอน สาเหตุเนื่องจากในคราวอบรม
ครแูกนนำาการใชห้ลกัสตูรเปน็การอบรมการจดัทำา
หลักสูตรสถานศึกษาไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จดัทำาหลกัสตูรระดับชัน้เรยีน รวมไปถงึการจดัการ
เรียนการสอนตามแนวทางหลักสูตรใหม่ 
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ครูมีความต้องการพัฒนา ร้อยละ 100 
รูปแบบหรือกิจกรรมการฝึกอบรมที่เหมาะสมคือ
การฝึกปฏบัิติ รอ้ยละ 97.06 รองลงมาการปฏิบตัิ
กิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 88.24 ระยะเวลาที่เหมาะ
สมในการฝึกอบรม 4 วัน เนื้อหาที่ต้องการพัฒนา
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ วิธีการจัดทำาหลักสูตร
ระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย 4.68 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน การ
ออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่อิง
มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย 4.53 เท่ากัน 

ตอนที่ 2 สรุปผลการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน ที่อิงมาตรฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

2.1 สรุปผลการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียนที่อิงมาตรฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มีหลักการสำาคัญพัฒนา 1) 
เน้นการพัฒนาครูในสถานศึกษา เป็นหลัก 2) 
เน้นพัฒนาครูในขณะปฏิบัติงานในห้องเรียนที่รับ
ผิดชอบ ปฏิบัติงานในสถานศึกษาไปพร้อมกับ
การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและนักเรียน 3) 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นสิ่งจำาเป็น สำาหรับบุคลากร
ทุกฝ่ายอันได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
และศึกษานิเทศก์ ในการพัฒนาหลักสูตรระดับ 
ชั้นเรียน หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียน
รู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอน และ4)ใช้รูป
แบบการเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาองค์
ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ ให้แก่ครูผู้สอน 
ใช้การนิเทศแบบชี้แนะ มีกรอบแนวคิดในพัฒนา 
5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 การปรับสภาพพื้นฐาน เป็น
ขั้นตอนสร้างความตระหนักทำาความคุ้นเคยกับ
หลักสูตรมาตรฐานชาติ

ขัน้ตอนที ่2 สร้างเสรมิแนวปฏบัิติ เป็นขัน้

การพัฒนาศักยภาพครู ให้สามารถสร้างหลักสูตร
ระดับชั้นเรียน

ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติจริงในห้องเรียน เป็น
ขั้นตอนที่ครูประยุกต์ความรู้ที่ได้จาก การเรียนรู้
ไปสู่การปฏิบัติงานจริง ท่ีส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 4 ถอดบทเรียนสะท้อนผล 
เปน็ขัน้ตอนการแลกเปลีย่น เตมิเตม็ประสบการณ์
ของครู

ขัน้ตอนที ่5 พฒันางานเปน็ระบบ เปน็ขัน้
ตอนการพฒันาเพือ่เสรมิสรา้งความ ยัง่ยนื ในการ
ทำางานให้แก่บุคลากร

2.2 สรุปผลการพัฒนาองค์ประกอบของ
หลักสูตรชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน เป็นหลักสูตรที่
ถูกออกแบบเพื่อใช้สำาหรับการเรียนการสอนใน
ระดับช้ันเรียน ที่ครูผู้สอนจัดทำาโดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสูตรสถานศึกษา เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความ
สามารถตามมาตรฐาน โดยเชือ่มโยงมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดไปสู่การออกแบบหน่วยการเรียน
รู้ กิจกรรมการสอน กำาหนดภาระงานและการ
ปฏบิตังิานของนกัเรียน รวมทัง้การประเมนิแบบองิ
มาตรฐาน เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนบรรลผุลสมัฤทธิ์
ตามมาตรฐานหลกัสตูร ซึง่มอีงคป์ระกอบสำาคญั 7 
องคป์ระกอบ คอื 1) ความเปน็มาและความสำาคญั 
2) สมรรถนะสำาคัญของนักเรียน 3) คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 5) 
คำาอธิบายรายวิชา 6) โครงสร้างรายวิชา และ7) 
หน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน เป็น
แนวทางหรือกำาหนดการสอนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีองค์ประกอบที่สำาคัญ 6 องค์ประกอบ คือ 
1) ชือ่หนว่ยการเรยีนรู ้2)มาตรฐานการเรียนรู/้ตวั
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ชี้วัด 3) สาระการเรียนรู้ 4) กิจกรรมการเรียนการ
สอน 5) ชิน้งานหรอืภาระงาน และ 6) การวดัและ
ประเมินผล 

ผลจากการพิจารณาหนว่ยการเรยีนรูข้อง
คร ูจากจดุเนน้การพัฒนาผูเ้รยีน จำาแนกหนว่ยการ
เรียนรู้ ได้ 6 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 หน่วยการ
เรียนรู้แบบย้อนกลับ (UBD) รูปแบบที่ 2 หน่วย
การเรียนรู้แบบสอดแทรกจริยธรรมนำาการคิด รูป
แบบที ่3 หนว่ยการเรยีนรูแ้บบสอดแทรกจริยธรรม 
รูปแบบที่ 4 หน่วยการเรียนรู้แบบมาตรฐาน การ
คิด รูปแบบที่ 5 หน่วยการเรียนแบบอิงมาตรฐาน
หลักสูตร และรูปแบบที่ 6 หน่วยการเรียนรู้แบบ
มาตรฐานประกันคุณภาพ 

2.3 สรุปผลการหาประสิทธิภาพรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน 
พบว่า 1) ผลการวัดความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
และครูต่อรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้น
เรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความคิด
เห็นสอดคล้องกันว่า ในภาพรวมมีความเหมาะ
สมในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบโดยเฉพาะ
ด้านวัตถุประสงค์และเนื้อหา เห็นว่าวัตถุประสงค์
ของรูปแบบการพัฒนาชัดเจน เนื้อหา ความรู้ 
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับชั้นเรียน หน่วยการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ที่
องิมาตรฐาน และเหน็วา่กระบวนการและกจิกรรม
การอบรมกอ่ใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนา
หลักสูตรระดับชั้นเรียน 

หน่วยการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้ที่
อิงมาตรฐาน กระบวนการอบรมสอดคล้อง

ตามวัตถุประสงค์ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
กระบวนการและกิจกรรมการอบรมสามารถนำา
ไปสูก่ารประยกุต์ใชไ้ดจ้รงิในหอ้งเรยีน และครเูหน็
วา่กจิกรรมการอบรมเปดิโอกาสใหไ้ดค้ดิวเิคราะห์
สรปุความรูด้ว้ยตนเอง สง่เสรมิกระบวนการคดิแก้
ปัญหา แปลกใหม่ น่าสนใจ 

2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
กบักลุม่ทดลอง พบวา่รปูแบบการพฒันา สามารถ
ทำาใหค้รูท่ีเขา้รบัการพฒันาสว่นใหญ่มคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก สามารถจัดทำาหลักสูตร
ระดับชั้นเรียนได้ในระดับดี ครูกลุ่มทดลองเห็นว่า
รูปแบบการพัฒนา มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เข้ารับ การพัฒนากิจกรรม
และวธิกีารพฒันานา่สนใจและเหมาะสม สามารถ
ทำาให้เข้าใจหลักการ แนวปฏิบัติและสามารถนำา
ความรู้ไปปฏิบัติในห้องเรียนจริงได้และง่ายต่อ
การนำาไปใช้ 

ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาครูตามรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

3.1 สรปุผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 ครู
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร
ระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัย ปรากฏดังตารางที่ 1
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3.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
ครูมีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ชั้นเรียนที่อิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี
คุณภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับสมมติฐาน
ของการวิจัย พบว่า 1) หลักสูตรระดับชั้นเรียนที่
ครูพัฒนามีคำาอธิบายรายวิชา มีการระบุรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชาและชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไว้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน โครสร้างรายวิชามีการกำาหนด
สัดส่วนน้ำาหนักคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้
เมื่อครบทุกหน่วยเท่ากับโครงสร้างเวลาเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด ในแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน ความ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 2) หน่วยการเรียนรู้ท่ี
อิงมาตรฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี พบว่า การ
กำาหนดเน้ือหาและทกัษะทีส่ำาคญัทีจ่ะจดัการเรยีน
การสอนในหน่วยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียน
รู้ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างช่ือหน่วย
การเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการ
เรียนรู้ และเวลาสอดคล้องเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้
จริง และ3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน
ของครูในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี พบว่า 
สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียน
รู้/ตัวชี้วัด ศักยภาพของผู้เรียน จุดประสงค์การ
เรียนรู้สอดคล้องและครอบคลุมสาระการเรียนรู้

และมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด กิจกรรมการ
เรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ตามเป้าหมาย
การเรียนรู้ที่กำาหนด

3.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 
ครูมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลังการพัฒนาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจัย ครูเห็นว่า เนื้อหาสาระ
สอดคล้องกับความต้องการของตน กิจกรรมและ
วิธีการฝึกอบรมน่าสนใจ กิจกรรมและวิธีการฝึก
อบรมทำาให้เข้าใจในหลักการ แนวปฏิบัติ การฝึก
อบรมมีความน่าสนใจและทำาให้เกิดความเข้าใจ
ในเนือ้หา การฝกึอบรมครัง้นีค้ดินำาไปสูก่ารปฏิบตัิ
พัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานได้ 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาสภาพปัญหาและความ

ต้องการของครูในการพัฒนาหลักสูตรระดับชั้น
เรียนที่อิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทำาให้ผู้วิจัย
มีความชัดเจนว่า ที่ผ่านมาการพัฒนาหลักสูตรทั้ง
ระดับสถานศึกษา ระดับชั้นเรียน ยังไม่ประสบ
ความสำาเร็จ จึงมีความจำาเป็นต้องพัฒนาความ
สามารถในการจดัทำาหลกัสตูรโดยเฉพาะหลักสตูร

ต�ร�งที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ัน
เรียนที่อิงมาตรฐาน ก่อนและหลังการพัฒนา

ก�รทดสอบ n คะแนนเต็ม S.D. df t

ก่อนการพัฒนา 34 50 23.09 2.30
33 65.17 *

หลังการพัฒนา 34 50 43.53 1.76

*P< .05
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ระดับชั้นเรยีนอย่างเรง่ด่วน ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับ
ที่ใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เอก็เกสิต้ัน (Eggleston,1980 อา้งใน วฒันา 
ตรงเที่ยง, 2553) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตร
ระดับชั้นเรียน เกิดจากการตัดสินใจของคณะ
บุคคลทีอ่ยูใ่กลช้ดิ และมสีว่นเกีย่วขอ้งกบันกัเรยีน
มากที่สุด และการพัฒนาหลักสูตรต้องอยู่บนพื้น
ฐานของการยอมรบับทบาทของครวูา่เปน็บคุลากร
หลกัของการพฒันาหลกัสูตรระดับช้ันเรยีน ซึง่มผีล
ดีเมื่อครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างดี ทำาให้
การจดัการเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพเพ่ิมขึน้ วธิี
การเน้นที่การให้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณจ์ำาลอง ประกอบกับการให้ตัวแบบและ
การสาธติ จึงเปน็วธิกีารพัฒนาทีเ่หมาะสม (Joyce 
and Showers. 1995 อา้งใน สำานักงานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา, 2550)

ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูให้
สามารถจัดทำาหลักสูตรระดับช้ันเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พบว่า หลักการการพัฒนาครูควร
เน้นไปท่ีการพัฒนาครูในโรงเรียน โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานเป็นสิ่งสำาคัญ เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ โดย
พัฒนาครูในขณะปฏิบัติงาน ซึ่งการพัฒนาที่ใช้ 
โรงเรียนเป็นฐานในการปฏิบัติการพัฒนาอย่าง 
ตอ่เน่ือง เปน็การสง่เสรมิใหบ้คุลากรมสีว่นร่วมคิด 
ร่วมทำา ร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติและสามารถ
ดำาเนินการได้ภายในสถานศึกษา จะทำาให้การ
พฒันาตนเอง พฒันางานในหนา้ทีข่องคร ูสามารถ
ตอบสนองปัญหาและความต้องการในการพัฒนา
ของสถานศึกษาได้ชัดเจนย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวการปฏิรูปครูของสำานกังานเลขาธกิารสภาการ
ศกึษา (2550) เน้นการเรยีนรูร้ว่มกนัของบคุลากร
ทัง้โรงเรียน และ สอดคลอ้งกบัรายงานการวจัิยการ
พัฒนาครูนักวิจัยการสอนคิด (รุ่งทิวา จันทน์วัฒน
วงษ์,2553) พบว่า วิธีการพัฒนาครูให้ประสบ

ความสำาเร็จ ควรพัฒนาครูทั้งโรงเรียน เน้นการ
พัฒนาขณะปฏิบัติงาน (On The Job Training) 
และการนเิทศการเรยีนการสอนทีไ่ดผ้ลควรใชก้าร
ชี้แนะ (Coaching) การพัฒนาครูตามรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เริ่มต้นด้วยการสร้างความตระหนัก การพัฒนา
ความรู้และทักษะ โดยการฝึกจริงในขณะทำางาน 
สอดคลอ้งกลบัแนวคดิของ บลมู (Bloom, 1964) 
กล่าวว่า การฝึกอบรมที่ดีควรมุ่งพัฒนาผู้เข้ารับ
การอบรมทั้งความรู้ เจตคติและทักษะไปพร้อม
กนั การใหอ้งคค์วามรูภ้าคทฤษฎคีวบคูก่บั การฝกึ
ปฏิบัติ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการ เรียบง่าย และสามารถ
นำาไปปฏิบัติจริง ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพ
ครูได้ผลมากที่สุด (สันต์ ศูนย์กลาง, 2551) 

ผลการพัฒนาองค์ประกอบของหลักสูตร
ระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน พบว่า องค์ประกอบ
หลักสูตรระดับช้ันเรียนทั้ง 7 องค์ประกอบ 
ครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบของหลักสูตร  
(วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีสอนและการวัดประเมิน
ผล) ตามแนวคิดของไทเลอร์ (Tyler, 1970) 
ซึ่งแกลทฮอลน์ (Glatthorn, 2004) กล่าวว่า 
หลักสูตรระดับชั้นเรียนที่ดี ทุกองค์ประกอบของ
หลักสูตรจะต้องเช่ือมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ของหลักสูตรมาตรฐานชาติ การกำาหนดสาระการ
เรียนรู้ เป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปีหรือ
รายภาค

ผลการหาประสิทธิภาพรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียนที่ อิงมาตรฐาน 
โดยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ผู้
เช่ียวชาญและครูเห็นว่ามีความเหมาะสมทุกด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุดและมีความสอดคล้องกัน
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ทุกประเด็น ท้ังน้ีเนื่องจากผู้วิจัยได้นำาผลสรุปที่
ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเริ่มจากการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาในการพัฒนา
หลักสูตรของครู และศึกษาความต้องการของครู
ในการพัฒนาการจัดทำาหลักสูตรระดับชั้นเรียน 
รวมถึงสภาพปัญหาและทิศทางการพัฒนาครู ซึ่ง
ทำาให้ได้ความชัดเจนในประเด็นการพัฒนา แล้ว
ทำาการศึกษาความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเน้ือหาสาระที่จำาเป็นสำาหรับ
การพัฒนาครู ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ วิธี
การในการพัฒนา และปัจจัยความสำาเร็จในการ
พฒันา ซึง่เปน็การดำาเนินการตามกระบวนการวจิยั
และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีระบบ ตาม
ขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตร ของ วิชัย วงษ์ใหญ่ 
(2537), ธวชัชยั ชัยจรยิฉายากลุ (2536), ไทเลอร ์ 
(Tyler, 1970) จึงทำาให้ได้รูปแบบการพัฒนาท่ี
สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้ขา้รบัการพัฒนา 
และเป็นรูปแบบการพัฒนาที่สามารถนำาไปปฏิบัติ
ได้ในสภาพจริง

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การ
พัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับ 
ชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ที่นำามาใช้ในการพัฒนาครู 
สามารถทำาใหค้รมูคีวามรูค้วามสามารถใน การจดั
ทำาหลกัสตูรระดบัช้ันเรียนท่ีองิมาตรฐาน ออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน และออกแบบ
แผนการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานได้ ซึ่งยืนยันได้ว่า
คุณภาพหลักสูตรชั้นเรียนที่ครูจัดทำาขึ้น และจาก
ความคดิเห็น ของครผููเ้ขา้รบัการพัฒนาเหน็วา่การ
อบรมที่ใช้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาครูทุก
คนในโรงเรียนพร้อมกันมีขั้นตอนชัดเจน เป็นการ
อบรมที่ได้เรียนรู้ครบถ้วนในกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง ในการจัด
ทำาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน ครูมี
โอกาสเรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานในบริบทจริง
ของโรงเรียน ผู้เรียนไม่ถูกทอดทิ้ง 

บทสรุปของการวิจัย พบว่า รูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน 
สามารถพฒันาครใูหส้ามารถจดัทำาหลกัสตูรระดบั
ชั้นเรียนที่อิงมาตรฐานได้ โดยสามารถออกแบบ
หนว่ยการเรยีนรูท้ีอ่งิมาตรฐานได ้นำาไปสูก่ารเขียน
แผนการเรียนรู้ที่นำาพานักเรียนไปสู่มาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรชาติได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

การพัฒนาครูตามรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรระดับช้ันเรียนที่ อิงมาตรฐาน ตาม
ห ลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน 
พุทธศักราช 2551 นับว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่จะ
ส่งเสริมให้ครูได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงในการ
จัดทำาหลักสูตรระดับชั้นเรียนที่อิงมาตรฐาน แต่
การนำาไปพัฒนาควรกำาหนดการอบรมอย่างต่อ
เนื่อง เป็นระยะ เพื่อให้ครูได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เป็นระยะ ควรเน้นการพัฒนาครูทั้งโรงเรียน หรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การนิเทศควรเป็นการชี้แนะ 
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู ศึกษานิเทศก์ และผู้
บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเป็นบุคคลสำาคัญใน
การพัฒนาจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องสร้างความ
เขา้ใจกบัผูบ้รหิารกอ่นดำาเนินการ ควรมกีารเตรยีม
ครูก่อนการเรียนรู้ตามรูปแบบการพัฒนาโดยการ
ให้ครูศึกษาเอกสารประกอบการพัฒนาล่วงหน้า 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรวิจัยผลการใช้หลักสูตรระดับชั้น
เรียนท่ีอิงมาตรฐานสู่ห้องเรียน โดยใช้การศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study) ในการขับเคล่ือนการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

2.2 ควรวิจัยรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ระดับชั้นเรียนทิ่อิงมาตรฐานในรูปแบบหลักสูตร
บูรณาการ
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