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บทคัดย่อ 
การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพ่ือพัฒนาและประเมนิหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

อิงเว็บระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรัชชาธร กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการดำาเนินการเป็น 4 ขั้นตอน 
คอื 1) ขัน้เตรยีมการพัฒนาหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตรอ์งิเวบ็ 2) ขัน้พฒันาหลกัสตูรกลุม่
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์งิเวบ็ 3) ขัน้ประเมนิหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์งิเวบ็ และ 
4) ขัน้พฒันาครใูนการออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรียนรูว้ทิยาศาสตรอ์งิเวบ็ ประชากร
ในการวิจัย ได้แก่ ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรัชชาธร  
ปีการศกึษา 2557 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก ่แบบประเมินหลักสูตรกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
องิเวบ็ แบบประเมนิแผนการจดัการเรียนรูห้ลักสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์งิเวบ็ แบบสมัภาษณ์
ความคิดเห็นของครูในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ  
ผลการวิจัย พบว่า 1) โรงเรียนปรัชชาธรได้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บระดับ
ประถมศึกษา ที่มีคุณภาพระดับดี 2) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ 
รายหน่วย มีคุณภาพระดับดี 3) ครูมีความเข้าใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอิงเว็บจากการปฏิบัติจริง 
และมคีวามคดิเหน็วา่หลกัสตูรองิเวบ็นีช่้วยสง่เสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทัง้ในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีน 
และ 4) นกัเรยีนสว่นใหญม่คีวามคดิเหน็ต่อหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตรอ์งิเว็บ ระดบัประถม
ศึกษา โรงเรียนปรัชชาธร ในระดับดีมาก
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Abstract 
The purpose of this research were to develop and evaluate science web-based  

curriculum for elementary school: Pratchatorn School, Bangkok. Research for Development 
method was applied in this study which consisted of 4 stages: preparation of science  
web-based curriculum development ; science web-based curriculum development ; science 
web-based curriculum evaluation and teachers development for science web-based unit  
plans design. The population was science teachers who have taught in 2014 academic year.  
The instrument used in this study were 1) the evaluation form for web-based curriculum and  
web-based unit plans. 2) the interview form for interview teachers’ opinion on web-based  
curriculum. lastly 3) the questionnaire of elementary students’ opinion on web-based curriculum. 
The results of this study were 1) Pratchatorn School had science web-based curriculum for  
elementary students with interesting units’ names. The units’ names reflect the focus and 
goals of learning. The learning activities were well organized according to the units design 
in a sequential manner for the website resource and science web-based curriculum for  
elementary school was evaluated as being a good quality. 2) Science web-based unit 
plans were also evaluated as being a good quality. 3) Teachers understood the science  
web-based curriculum development process and thaught about science web-based curriculum  
enhancing students’ learning. And 4) students’ opinion on web-based curriculum were as  
being a excellence quality.

Keywords:	Curriculum development, Web-based curriculum, Science learning area,  
Elementary school

บทนำา 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามา

มีบทบาทต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
โทรคมนาคม โดยเข้ามามีบทบาทท่ีสำาคัญท้ังใน
ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาและในด้าน
การเรียนรู้ ประกอบกับนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่
โลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แล้ว ยังได้มุ่งพัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำางาน
ร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
โลกได้อย่างสันติอีกด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 2) ดังนั้น หลักสูตรซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของ
ระบบการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสม
และทนัต่อการเปลีย่นแปลง รวมทัง้ตอบสนองตอ่ผู้
เรยีนและสภาพการเรยีนการสอนทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี จึงเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีแหล่งทรัพยากร
ในการแสวงหาความรู้และเกิดการเรียนรู้อย่าง 
กว้างขวาง
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เด็กในวัยประถมศึกษาเป็น ผู้มีความ
อยากรู้อยากเห็นและอยากทดลองในการหา 
ป ร ะ สบก า รณ์ ใ ห ม่ อ ยู่ ต ล อด เ ว ล า  ต า ม
ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive  
Developmental Theory) ของ Piaget (1952) ได้
จัดให้เด็กในวัยน้ีอยู่ในขั้นปฏิบัติการด้วยรูปธรรม  
(Concrete operational stage) การตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนรู้ของเด็กโดยการจัดส่ือ
อุปกรณ์และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ  
จะทำาให้เด็กสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หนึ่งที่มี
ความสำาคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต
เนื่องจากวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน ท้ังใน
ชีวิตประจำาวันและการงานอาชีพต่างๆ อีกทั้ง
วิทยาศาสตร์ยังเป็นศาสตร์สากลท่ีทุกประเทศ 
ท่ัวโลกให้ความสำาคัญและมีการพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ อยูเ่สมอ การนำาสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
และกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก จะช่วยให้ผู้เรียน 
ได้รับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความทัน
สมัยและเกิดมุมมองจากประสบการณ์ต่างๆ ที่
กว้างขึ้น 

การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์อิงเว็บระดับประถมศึกษา จึงเป็น 
แนวทางหนึ่งที่อาศัยศักยภาพและความสามารถ 
ของ เทค โน โลยี สารสน เทศ ด้าน เครื อ ข่ าย
อินเทอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลที่มีความทันสมัย  
มคีวามหลากหลาย จากแหลง่เรยีนรู้ต่างๆ มาสรา้ง 
เป็นคลังฐานข้อมูลสำาหรับครูในการนำาไปวางแผน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อ
ความสนใจของเด็กในระดับประถมศึกษา เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่
กวา้งขึน้ เกดิทกัษะในการเรยีนรู ้อกีทัง้ยงัเปน็การ

พฒันาครผููส้อนใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อิงเว็บระดับประถมศึกษาและการออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้อิงเว็บ รวมท้ังเป็นแนวทาง
ใหกั้บผู้สนใจเก่ียวกับการศกึษาวิจัยดา้นการพฒันา
หลักสูตรอิงเว็บในสถานศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่พฒันาหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีน

รู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บระดับประถมศึกษา โรงเรียน 
ปรัชชาธร กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บระดับประถมศึกษา  
โรงเรียนปรัชชาธร กรงุเทพมหานคร ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้

วิธีการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีก้ำาหนดรปูแบบเปน็การวิจัย

เพื่อพัฒนา (research for development) ใน
ลกัษณะของการวิจยัแบบมีส่วนรว่ม (participation  
research - PR) ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนปรัชชาธร กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 
2557 โดยดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรอิงเว็บ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถม
ศึกษา และให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร รวมทั้งพัฒนาครูในการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อิงเว็บระดับประถมศึกษา ซึ่งมีข้ัน
ตอนในการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่  1 ขั้น เตรียมการพัฒนา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิง
เว็บ เป็นการศึกษาเก่ียวกับหลักสูตรอิงเว็บและส่ือ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาวิทยาศาสตร์สำาหรับผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา ประชุมชี้แจงคณะทำางานเพื่อ
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สรา้งความเขา้ใจและสรา้งความตระหนกัถงึความ
สำาคัญในการพัฒนาหลักสูตรอิงเว็บ รวมทั้งร่วม
กันตรวจสอบทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเป็นข้อมูลในการนำาไปใช้
พฒันาหลักสูตรอิงเว็บ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชว้ธิกีาร
วเิคราะหเ์น้ือหา (content analysis) จากการสรปุ
ประเด็นสำาคัญและเขียนเชิงพรรณนา

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้พัฒนาหลกัสตูรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ เป็นการให้ความรู้
คณะครู เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอิงเว็บพร้อม
ฝึกปฏิบัติและร่วมกันพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ทิยาศาสตรอ์งิเวบ็ ระดับประถมศกึษา 
โดยการรวบรวมเว็บไซต์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่
เป็นทรัพยากรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ปรับชื่อรายวิชา 
คำาอธิบายรายวิชา ช่ือหน่วยการเรียนรู้ และนำา
เว็บไซต์ที่รวบรวมได้มาจัดเข้ากลุ่มในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการหาความ
ตรงตามเน้ือหา (content validity) และวิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) จากการ
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อิงเว็บ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรัชชาธร 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ เป็นการ
ประเมินคุณภาพของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ระดับประถมศึกษา โรง
เรียนปรัชชาธร ที่พัฒนาขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นผู้
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษา เครื่องมือที่
ใช้ ได้แก่ แบบประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บระดับประถมศึกษา โรงเรียน 
ปรัชชาธร วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำาผลจากการประเมิน
ความเหมาะสมของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ระดับประถมศึกษา โรงเรียน

ปรัชชาธร ท่ีได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) 

ขั้ นตอนที่  4  ขั้ นพัฒนาครู ในการ
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรูวิ้ทยาศาสตรอ์งิเว็บ เปน็การอบรมใหค้วามรู ้ 
ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้อิงเว็บ แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พร้อมฝึก
ปฏิบัติ และประเมินความเหมาะสมของแผนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยผูท้รงคณุวฒุ ิจากนัน้นำาแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ในการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูก้บันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่
1 - 6 โรงเรียนปรัชชาธร เครื่องมือที่ใช้ ได้แก ่แบบ
ประเมนิแผนการจดัการเรยีนรูห้ลกัสตูรกลุม่สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนปรัชชาธร แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของครใูนการพฒันาหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตรอ์งิเวบ็ ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนปรชั
ชาธร และ แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีน
ระดับประถมศึกษาที่มีต่อหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ระดับประถมศึกษา โรง
เรียนปรัชชาธร วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำาผลจากการ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนปรัชชาธร ท่ีได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของครูในการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ และหาค่าร้อยละ
จากคดิเหน็ของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาทีม่ตีอ่
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ
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ผลการวิจัย 
1. โรงเรียนปรัชชาธรได้หลักสูตรกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ระดับประถม
ศกึษา ซ่ึงเปน็การทบทวนหลกัสตูรเดิมของโรงเรยีน 
ในการพัฒนาหลักสูตรอิงเว็บจากมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด มีขั้นตอน คือ ทบทวนหลักสูตร/
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด กำาหนด/ปรับหน่วย
การเรียนรู้ รวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้จาก

เว็บไซต ์เลอืกสือ่/กจิกรรมการเรียนรู/้การประเมนิ
ผล ปรบัปรงุหลกัสตูร/คำาอธบิายรายวชิา ออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้อิงเว็บ จัดทำาแผนการจัดการ
เรียนรู้อิงเว็บ โดยขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนปรัชชาธร สามารถแสดง 
ดังภาพที่ 1

ทบทวนหลักสูตร/
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

กำาหนด/ปรับหน่วยการเรียนรู้

รวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้จากเว็บไซต์  
เลือกสื่อ กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลหลักสูตรเดิม หลักสูตร

อิงเว็บ

ปรับปรุงหลักสูตร/คำาอธิบายรายวิชา

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงเว็บ

จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้อิงเว็บ

ภาพที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บระดับประถมศึกษาโรงเรียนปรัชชาธร
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จากการทบทวนหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้มีการวางจุดเน้นรายวิชา 
(course focus) เพือ่แสดงใหรู้้วา่ในแตล่ะช้ันปเีนน้
เร่ืองใดและสรา้งความหมายใหแ้ตกตา่งในแตล่ะปี 
พรอ้มทัง้ปรบัปรงุคำาอธบิายรายวชิาโดยบรูณาการ

จุดเน้นรายวิชาและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าไปในแต่ละช้ันปีและได้ปรับหน่วย
การเรียนรู้ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่
สงัเคราะหไ์ดจ้ากการศกึษาและรวบรวมทรพัยากร
การเรียนรู้จากเว็บไซต์ ดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่	1 ตารางแสดงหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บที่ปรับปรุงใหม่

กลุ่มองค์คว�มรู้ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ
(Life Science)

ร่างกายของ
เรา เราเติบโต

ตัวฉันเหมือน
ใคร

มหัศจรรย์
สิ่งมีชีวิต

มหัศจรรย์แห่ง
ร่างกายมนุษย์

สิ่งรอบตัวเรา ธงโภชนาการ

พืชรอบตัวเรา พืชงอกงาม ทานตะวัน
กล้วยกับ
มะม่วง

ชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม

สัตว์รอบตัวเรา
สัตว์เจริญ
เติบโต

หมีขาวขั้ว
โลกเหนือ

นีโมกับ
ปะการัง

วทิยาศาสตรก์ายภาพ
(Physical Science)

ของเล่นของใช้
รอบตัวเรา

ตุ๊กตาหมี
บนเตียงไม้ วัสดุรอบตัว นานาวัสดุ

สารและการ
เปลี่ยนแปลง

Tablet

สนามเด็กเล่น
สนุกกับแรง
และพลังงาน

มาเล่นฟุตบอล
กัน

แรงและ
ความดัน

หลอดไฟฟ้า
ประหยัด
พลังงาน

การเดิน
ทาง
ของแสง

เสียงและ
การได้ยิน

ไฟฟ้าน่ารู้

วิทยาศาสตร์โลก
(Earth Science)

ดินที่อยู่รอบ
ตัวเรา

เราปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ดินมาจาก
ไหน

น้ำา ฟ้า และ
ดวงดาว

หินและการ
เปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลก

ท้องฟ้าบ้าน
เรา

ดวงอาทิตย์

น้ำาแปลงร่าง 
อากาศ
ซ่อนตัว

ครอบครัว
ระบบ
สุริยะ

ปรากฏการณ์
ของโลกและ
เทคโนโลยี
อวกาศปรากฏการณ์

ของโลก
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ในการปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั้น 
มีการปรับชื่อหน่วยการเรียนรู้ใหม่ โดยพิจารณา
ชื่อของหน่วยการเรียนรู้ ในแต่ละระดับชั้นให้
สอดคล้องกับจุดเน้นรายวิชาและจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 

2. ผลการประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรอ์งิเวบ็ ระดับประถมศึกษา โรงเรียน 
ปรัชชาธร พบว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
ระดบัด ี(  = 4.47) ดงัรายละเอยีดตามตารางที ่2

ต�ร�งที่	2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรัชชาธร

ร�ยก�รประเมิน/ข้อคำ�ถ�ม
ระดับคุณภ�พ

S.D. ระดับ

1. การสร้างรายวิชาอิงเว็บ
1.1 ชื่อรายวิชาสื่อถึงจุดเน้นและ รายละเอียดของรายวิชา 4.40 0.89 ดี

1.2 รายวิชามีการกำาหนดจุดเน้นรายวิชา (course focus) 4.20 1.30 ดี

1.3 รายวิชามีการนำาทรัพยากรการเรียนรู้จากเว็บไซต์ มาใช้ในการออกแบบและเขียนคำา
อธิบายรายวิชา 4.60 0.55 ดีมาก

ค่าเฉลี่ย 4.40 0.72 ดี

2. การสร้างหน่วยการเรียนรู้อิงเว็บ
2.1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้สื่อถึงจุดเน้นและเป้าหมายของการเรียนรู้ 4.80 0.45 ดีมาก

2.2 ชื่อหน่วยการเรียนรู้น่าสนใจ ท้าทาย และสอดคล้องกับประสบการณ์ ชีวิตจริงของผู้
เรียน 4.80 0.45

ดีมาก

2.3 หน่วยการเรียนรู้อิงเว็บมีการนำาทรัพยากรการเรียนรู้จากเว็บไซต์ มาใช้ในการ
ออกแบบ 4.60 0.55

ดีมาก

2.4 หน่วยการเรียนรู้ต่างๆ มีการกำาหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 4.40 0.89 ดี

2.5 หน่วยการเรียนรู้ต่างๆ มีการเรียงลำาดับ(sequences) ได้อย่างเหมาะสม เช่น เรียง
จากสิ่งที่ง่ายไปยาก เรียงตามลำาดับเวลา เรียงจากการเรียงจากความคิดรวบยอดเรื่อง
หนึ่ง(concept)ไปยังอีกเรื่องหนึ่ง เป็นต้น 4.60 0.89 ดีมาก

ค่าเฉลี่ย 4.60 0.36 ดีมาก

3. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้อิงเว็บ
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้อิงเว็บมีการนำาทรัพยากรการเรียนรู้จากเว็บไซต์ มาใช้ในการ
จัดทำา 4.60 0.55 ดีมาก

3.2 ทรัพยากรการเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่นำามาใช้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 4.20 1.10 ดี
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จากตารางแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรกลุม่สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ มีคุณภาพระดับดี  
(  = 4.47) โดยมีการต้ังช่ือหน่วยการเรียนรู้ที่ 
น่าสนใจ สื่อถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ มีการ
เรียงลำาดับ (sequences) กำาหนดระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนำาทรัพยากรการ
เรียนรู้จากเว็บไซต์มาใช้ในการออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (  = 4.60) นอก
จากน้ีหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อิงเว็บนี้ จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติ ได้ตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความ
สามารถในการสบืเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร ์
(inquiry) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้  
(  = 4.50) รวมท้ังมีช่ือรายวิชาท่ีสื่อถึงจุดเน้น
และรายละเอยีดของรายวชิา มกีารกำาหนดจดุเนน้

รายวิชา (course focus) และมีการนำาทรัพยากร
การเรียนรู้จากเว็บไซต์มาใช้ในการออกแบบและ
เขียนคำาอธิบายรายวิชา (  = 4.40) 

3. ผลจากการประเมินแผนการจัดการ 
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์อิ ง
เว็บ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรัชชาธร พบว่า  
แผนการจัดการเรียนรู้ก ลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อิงเว็บ มีคุณภาพระดับดี (  = 4.36) 
โดยองค์ประกอบของแผนการเรียนรู้สว่นใหญ่มหีวัขอ้
ต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระ
สำาคัญ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม วัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อ/แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้จากเว็บไซต์ และ
การประเมนิผล ครบถว้น สมบรูณ ์รวมทัง้กจิกรรม
การเรยีนการสอนในแผนการจดัการเรยีนรูส้ามารถ
นำาไปปฏิบัติได้จริง

ร�ยก�รประเมิน/ข้อคำ�ถ�ม
ระดับคุณภ�พ

S.D. ระดับ

3.3 ทรัพยากรการเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่นำามาใช้มีกิจกรรมสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 4.20 0.84 ดี

3.4 ทรัพยากรการเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่นำามาใช้มีการประเมินผลสอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ 4.20 0.84 ดี

3.5 ทรัพยากรการเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่นำามาใช้มีสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ 4.40 0.89 ดี

ค่าเฉลี่ย 4.32 0.69 ดี

4. การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์(in-
quiry)และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ระดับประถมศึกษานี้ จะสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติ ได้ตามเป้าหมายของ
หลักสูตร 4.60 0.89 ดีมาก

4.2 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ระดับประถมศึกษานี้ จะช่วยส่ง
เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์(inquiry)
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 4.40 0.89 ดี

ค่าเฉลี่ย 4.50 0.87 ดี

เฉลี่ยรวม 4.47 0.58 ดี



Journal of Education, Mahasarakham University 27 Volume 10 Number 4 October-December 2016

4. ผลจากการสัมภาษณ์ครู พบว่า ครู
เขา้ใจกระบวนการพฒันาหลักสตูรองิเวบ็จากการท่ี 
ศกึษาและฝกึปฏบิตัจิรงิ รวมทัง้ครมูคีวามคดิเหน็วา่ 
หลักสูตรอิงเว็บที่พัฒนาขึ้นน้ีช่วยส่งเสริมการ 
เรยีนรูข้องนักเรยีนทัง้ในช้ันเรยีนและนอกชัน้เรยีน 

5. ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่านักเรียนส่วน
ใหญม่คีวามคดิเหน็ต่อหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีน
รูว้ทิยาศาสตรอ์งิเวบ็ ระดับประถมศกึษา โรงเรียน
ปรัชชาธร ในระดับดีมาก โดยมีความคิดเห็นว่ามี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ ร้อยละ 100 
นกัเรยีนชอบวธิกีารประเมนิผล รอ้ยละ 95.9 และ
นักเรียนชอบทำากิจกรรมในหน่วยการเรียนที่ตน
เรียน ร้อยละ 95.5 ตามลำาดับ

อภิปรายผล 
1. การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ระดับประถมศึกษา โรงเรียน
ปรัชชาธร มีองค์ประกอบหลักและขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับกรอบการพัฒนา
หลกัสตูรแบบดัง้เดมิของ Tyler (1949) และ Taba 
(1962) แต่หลักสูตรอิงเว็บมีการบริหารจัดการ
ด้านเน้ือหาในการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมาย
ของการสอนรวมถึงการดำาเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยใช้อินเทอร์เน็ตในการ
เช่ือมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ เพ่ือเข้าถึงทรัพยากร
การเรียนรู้ เป็นการช่วยอำานวยความสะดวกใน
การเรียนการสอนและการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียน 
แสดงให้เห็นว่าแม้ปัจจุบันหลักสูตรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เปน็หลกัสตูร
อิงมาตรฐาน แต่สถานศึกษายังสามารถพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา 
ความต้องการของผู้เรียนผู้ปกครอง และความ
คาดหวังของสังคม รวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่ปรับเปลี่ยนไป  
โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดเป็นกรอบ
ความคิด แล้วบูรณาการเนื้อหาและความคาด
หวังต่างๆ รวมทั้งการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์ทางการเรียนการ
สอนเข้าไปในหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ Pitler,  
Hubbell, Kuhn, and Maienoski (2007) ทีก่ลา่ว
ถงึ การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศตา่งๆ มาประยกุต์
ใช้ในกลยุทธ์ทางการเรียนการสอน ในด้านการ
กำาหนดสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเรียน ด้านการจัดหา
หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการช่วยให้ 
ผู้เรียนได้รับความรู้และบูรณาการการเรียนรู้ และ
ด้านการช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทบทวน และ
การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

2 .  หลักสูตรกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ระดับประถมศึกษา โรงเรียน
ปรัชชาธรได้นำาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาเป็นกรอบทิศทาง
ในการจัดทำาหลักสูตรโดยเช่ือมโยงจุดเน้นของ
โรงเรยีน และพฒันาหลกัสูตรกลุม่สาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์อิงเว็บขึ้น ดังภาพ
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ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
อิงเว็บนั้น นอกจากครูต้องศึกษามาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำาคัญ สาระการเรียนรู้ เพื่อ
ทำาความเขา้ใจและนำามาออกแบบการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ โดยคำานึงถึงพัฒนาการตามวัย
และการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ครูจะต้องศึกษา 
วิเคราะห์ และรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้จาก
เวบ็ไซตเ์ครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วย
การเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ในการออกแบบกิจกรรม
การเรยีนการสอนและจดัทำาแผนการจดัการเรียนรู ้
อิงเว็บ จากการวิจัยพบว่า ครูที่มีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสามารถในการ
ออกแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายและน่า
สนใจน้ัน เปน็ผู้ทีม่ปีระสบการณต์รงจากออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งได้เห็นตัวอย่าง

แผนการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ทำาใหม้ขีอ้มลู
เกีย่วกบักจิกรรมตา่งๆ ทีต่นสามารถนำามาเลอืกใช้
ในแผนการจัดการเรียนรู้ของตน มีการนำาแผนไป
ใช ้ทบทวนและปรบัปรงุแผนของตน ซึง่สอดคลอ้ง
กับทฤษฎีการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์  
(Experiential Learning) ของ Kolb (1984 ) ที่
กล่าวว่า ประสบการณ์เป็นแหล่งของการเรียนรู้
และพัฒนา ดังนั้น นอกจากพื้นฐานความรู้ความ
เข้าใจด้านหลักสูตรและการสอนแล้ว การเรียนรู้
จากตัวอย่างการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
ต่างๆ จะช่วยให้ครูได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม
และเป็นตน้ทนุของครใูนการสงัเกต ไตรต่รอง ตอ่ย
อดและสรา้งสรรคแ์ผนการจดัการเรยีนรูข้องตนให้
นา่สนใจ นำาไปสูก่ารนำาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีต่น
ออกแบบไปใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งมี
ประสทิธภิาพ เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายการเรยีนรู ้ซึง่

ภ�พที่	2 การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ 
มาสู่แผนการจัดการเรียนรู้อิงเว็บ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ

คำาอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้
อิงเว็บ

แผนการจัดการเรียนรู้
อิงเว็บ

จุดเน้นของโรงเรียนปรัชชาธร

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปรัชชาธร
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การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีนการเขา้ถงึขอ้มลู
จากแหล่งทรัพยากรต่างๆ เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ครู
ได้พัฒนาวิชาชีพของตนเอง

3. ผลจากการสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ระดับ
ประถมศึกษา โรงเรียนปรัชชาธร พบว่า นักเรียน
มีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
หน่วยการเรียนรู้ที่ตนเรียนน่าสนใจ ร้อยละ 100 
นักเรียนชอบวิธีการประเมินผลในหน่วยการ
เรียนที่ตนเรียน ร้อยละ 95.9 และนักเรียนชอบ
ทำากิจกรรมในหน่วยการเรียนที่ตนเรียน ร้อยละ 
95.5 ตามลำาดบั และจากการวเิคราะหเ์นือ้หาจาก
แบบสอบถาม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ชอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อิงเว็บ เพราะเรียน
แลว้สนุกสนาน ไดรู้ส้ิง่ตา่งๆ ในเวบ็ไซตใ์นรปูแบบ
ตา่งๆ ไดแ้ก่ ภาพเคลือ่นไหว สือ่สำาเรจ็รูป เกมการ
ศึกษา แบบทดสอบ เป็นต้น จากผลการวิจัยข้าง
ตน้ สะท้อนให้เห็นว่า นกัเรยีนชอบการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอนจากหลักสตูรกลุม่สาระการเรยีน
รูว้ทิยาศาสตรอ์งิเวบ็ เนือ่งจากนักเรยีนได้เหน็เรือ่ง
ราว เห็นภาพท่ี เห็นตัวอย่างต่างๆ จากแหล่ง
ทรพัยากรเวบ็ไซตท์ีห่ลากหลาย จงึช่วยใหเ้ขา้ใจบท
เรียนไดม้ากขึ้น ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎีพฒันาการ
ทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget, 1952) ท่ี
กลา่ววา่เดก็ในวยัประถมศกึษามพัีฒนาการทางสติ
ปัญญาอยูใ่นขัน้ปฏบิติัการด้วยรปูธรรม (concrete 
operational stage) ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ดีจากสิ่ง
ที่เห็นเป็นรูปธรรมและได้ลงมือปฏิบัติ อีกทั้งจาก
การสังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน จะเห็น
ได้ว่านักเรียนแต่ละคนมีความสนใจและมีรูปแบบ
การเรยีนรูท้ีต่า่งกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั Kolb (1984) 
ที่กล่าวว่า ในแต่ละบุคคลจะมีวิธีการเรียนรู้ที่แตก
ตา่งกนั หลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

อิงเว็บจึงเอื้อให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งการเรียน
รู้ในเว็บไซต์ตามความสนใจและรูปแบบการเรียน
รู้ของตน 

นอกจากนี้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อิงเว็บ ยังเอื้อให้นักเรียนสามารถใช้
ประโยชน์แหล่งทรัพยากรเว็บไซต์ในการสืบเสาะ
ความรู้ต่างๆ ท่ีตนสนใจ เกิดความสนุกสนานใน
การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง,  
2543 ; บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2546 ; Green, 
Brown and Robinson, 2008 ที่กล่าวถึง
ประโยชน์ในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วน
ชว่ยในการพฒันาทกัษะทางดา้นอารมณแ์ละสงัคม 
พฒันาทกัษะทางภาษา พฒันาทกัษะความสมัพนัธ์
ของกลไกทางสมอง พัฒนาสติปัญญาและทักษะ
ความมีเหตุผล พัฒนาทักษะการคิด พัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กให้มีความหลากหลาย รวมทั้งตอบ
สนองความแตกตา่งในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนแตล่ะ
คนอีกด้วย

4. ผลจากการสัมภาษณ์ครูเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อิงเว็บ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปรัชชาธร 
พบว่า การตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนา
หลกัสตูรเพือ่พัฒนาผูเ้รยีนและใหส้อดคลอ้งความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำาคัญที่นำา
ไปสู่ความสำาเร็จ รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตรอิงเว็บ ตั้งแต่การร่วมคิดร่วม
วางแผน การร่วมดำาเนินงาน/ปฏิบัติ การร่วมมือ
กันเผชิญอุปสรรคพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและร่วม
กันช่ืนชมยินดีภาคภูมิใจในความสำาเร็จ ทำาให้ครู
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการดำาเนินงาน เกิดแรงจูงใจใน
การหาความรู้เพิม่เตมิและพฒันาทกัษะของตนเอง 
ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่กำาหนด
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ให้มีระบบการพัฒนาที่เน้นสมรรถนะ (teachers 
and personnel’s competency) ซึ่งเป็นความ
สามารถในการผนึกความรู้ (knowledge) ทักษะ 
(skill) แรงจูงใจ (motivation) ทัศนคติ (attitude) 
และคุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลเข้าด้วยกัน 
แล้วแสดงออกในเชิงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความ
สำาเร็จของงานในบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่นและ
มีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)

นอกจากนี้ ในการพัฒนาหลักสูตรอิงเว็บ
ยังควรคำานึงถึงปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ด้าน
วัสดุ/อุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวก รวมทั้ง 
ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของโครงการ Plano (Plano, 2000) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาโดยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
บูรณาการลงในหลักสูตรของโรงเรียน โดยการ
พฒันาหลกัสตูรในโครงการ Plano จะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็นฐานและเป็นตัวหลักในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรยีน ซ่ึงมีข้ันตอนในการพฒันา คอื 1) บรูณาการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับหลักสูตร 2) พัฒนา
บุคลากร 3) ดำาเนินการด้านติดตั้งเครือข่าย 
อุปกรณ์ และสิ่งอำานวยความสะดวก 4) บริหาร
จัดการหลักสูตร และ 5) ออกแบบปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะช่วยผลักดันให้การพัฒนาหลักสูตรอิงเว็บเกิด
ประสิทธิภาพและนำาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ 
1. การพัฒนาหลักสูตรอิงเว็บ เป็นการ

พัฒนาหลักสูตรโดยนำาทรัพยากรการเรียนรู้จาก
เว็บไซต์มาใช้ประโยชน์ในการออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งครูจะเป็นผู้ศึกษาเว็บไซต์
ต่างๆ และนำาข้อมูลที่ได้มาวางแผนออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในส่วนที่ครูจะนำา
มาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู รวมท้ังใช้เป็นสื่อ
การเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และในส่วนท่ีจะนำามาให้นักเรียนใช้เพื่อการ
เรียนรู้ ทบทวนความเข้าใจบทเรียน และใช้เป็น
แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม ทั้งนี้นักเรียนมิได้เรียนรู ้
โดยใช้คอมพิวเตอร์ตลอดเวลา นักเรียนยังคง
เรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบเสาะ มีกิจกรรมการ
ทดลองและกิจกรรมกลุ่ม ตามธรรมชาติวิชาของ
วิทยาศาสตรแ์ละจดุเนน้ของโรงเรยีนเชน่เดมิ เพยีง
แตน่ำาประโยชนข์องเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พือ่
เพิม่ประสทิธภิาพของการเรยีนการสอนใหม้ากข้ึน

2. ปัจจัยสู่ความสำาเร็จในการพัฒนา
หลักสูตรอิงเว็บ ได้แก่ การกำาหนดนโยบายที่
ชัดเจน การเตรียมการและวางแผนงานที่ดี รวม
ทัง้ความรว่มมอืจากผูร้ว่มงาน ดงันัน้ในการพฒันา
หลักสูตรอิงเว็บ ผู้บริหารควรคำานึงถึงปัจจัยสู่
ความสำาเร็จเหล่านี้ โดยมีการกำาหนดนโยบาย
และทศิทางในการพฒันาหลักสตูรใหช้ดัเจน ชีแ้จง
ทำาความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนัก
ในความสำาคัญและจำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 
วางแผนการดำาเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่  
การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ/อุปกรณ์ ส่ิง
อำานวยความสะดวกตา่งๆ การเตรยีมความพรอ้ม
ของสถานที่ การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
การจดัเวลาใหค้รแูละบุคลากรไดศ้กึษาและพฒันา
หลักสูตร เพื่อให้การดำาเนินงานราบรื่น และ
ประสบความสำาเร็จ

3. ในการพัฒนาหลักสูตรอิงเว็บ หาก
ครูเข้าใจเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตร
อิงเว็บ ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรอิงเว็บ 
การนำาหลักสูตรอิงเว็บไปใช้ และประเมินผล
หลักสูตรอิงเว็บ พร้อมทั้งพัฒนาตนเองให้เกิด
ทักษะดังกล่าว ก็จะส่งผลให้หลักสูตรอิงเว็บ
ที่พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงควร
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วางแผนเตรียมการด้านการพัฒนาบุคลากร 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ
จำาเป็นของครูเกี่ยวกับความรู้และทักษะในการ
พัฒนาหลักสูตรอิงเว็บ และนำาข้อมูลที่ได้มา
วางแผนในการให้ความรู้และพัฒนาบุคลากร

4. ในการพัฒนาครูและเปิดโอกาสให้
ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการเตรียมการ
สอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมิน
ผล รวมทัง้สะทอ้นคดิถงึวธิกีารจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนและผลที่เกิดกับผู้เรียนร่วมกัน 

ช่วยให้ครูได้เห็นตัวอย่างของเพื่อนครูที่หลาก
หลาย เปิดมุมมองในการพัฒนาการสอนของ
ตนเอง ผู้บริหารจึงควรจัดให้ครูได้มีเวลามา
ร่วมกันแลกเปล่ียนประสบการณ์ ผลที่ได้รับ
จากการออกแบบและจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนของตน จุดเด่นและข้อควรปรับปรุงในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน เพื่อให้
เกดิชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional 
Learning Community) ภายในโรงเรียน และ
เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน
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