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บทคัดย่อ

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงสำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
ขั้นสูงสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีคุณภาพ และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงสำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนามีขั้นตอนการวิจัย 4 ระยะดังนี้ ระยะ
ที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงของครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการศึกษา
เอกสารและการสำ�รวจความต้องการจำ�เป็น เครือ่ งมือการวิจยั คือแบบประเมินความต้องการจำ�เป็นในการ
เสริมสร้างสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าครูวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานความรู้เดิมอยู่ในระดับ
น้อยและมีความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตร เป็นการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม
1
2
3
1
2
3

นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Ph.D. Candidate in Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Mahasarakham University
Faculty of Education, Mahasarakham University
Faculty of Science, Mahasarakham University

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

178

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559

โดยรวมอยู่ในระดับมาก หลักสูตรมีองค์ประกอบที่สำ�คัญคือ ปัญหาและความจำ�เป็นของหลักสูตร หลัก
การและเหตุผล เป้าหมาย โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการอบรม สื่อประกอบการ
อบรม ระยะเวลาการอบรมและการวัดผลประเมินผลระยะที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร เป็นการศึกษา
ผลการใช้หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะการคิดขัน้ สูงทีเ่ กิดกับครูและผูเ้ รียน
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือครูวทิ ยาศาสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวน 12 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง แบบทดสอบ
วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง แบบประเมินความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูง แบบสังเกตความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ผลการใช้
หลักสูตรพบว่า 1. ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูงของครู พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 13.67 คิดเป็นร้อยละ 45.56 และคะแนน
เฉลีย่ หลังการฝึกอบรมมีคา่ เท่ากับ 25.42 คิดเป็นร้อยละ 84.72 สรุปได้วา่ ครูวทิ ยาศาสตร์ทผี่ า่ นการฝึก
อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงในระดับที่สูงขึ้น 2. ผลการ
ประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงของครูวิทยาศาสตร์
พบว่าครูมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงได้เหมาะสมมาก
3. ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงของครูวิทยาศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าครูสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ในระดับดี 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีเ่ รียนกับครูทผี่ า่ นการฝึกอบรมมีคา่ เฉลีย่ หลังเรียนคิด
เป็นร้อยละ 74.68 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ทีก่ �ำ หนดไว้และมีผเู้ รียนทีผ่ า่ นตามเกณฑ์การผ่านร้อยละ
70 มีจำ�นวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด ระยะที่ 4 การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึน้ โดยการเพิม่ เวลาในการจัดทำ�หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการทำ�แบบทดสอบ
เพื่อให้มีเวลาในการคิดหาคำ�ตอบและทบทวนการทำ�แบบทดสอบให้มากขึ้น
คำ�สำ�คัญ: หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Abstract

This study aimed at 1) investigating the problems and needs for the enhancement
of learning management performances emphasizing the higher order thinking skills for lower
secondary Science teachers, 2) developing an effective curriculum to enhance the learning
management performances which emphasized the higher order thinking skills for lower
secondary Science teachers, and 3) studying the effects of using the curriculum developed
for the enhancement of learning management performances emphasizing the higher order
thinking skills for lower secondary Science teachers. The research was conducted in 4 phases.
Phase 1 of the research was the study of fundamental information regarding problems
and needs for the enhancement of learning management performances emphasizing
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the higher order thinking skills for lower secondary Science teachers. It was carried out by
studying the related literature and exploring the needs. The instrument used in Phase 1 study
was the needs assessment. The statistics used for data analysis were mean ( ), percentage
(%), and standard deviation (S.D.). The result of the study revealed that the Science
teachers’ prior knowledge was at low level and the need to enhance their performances was
at high level. The development of the curriculum was carried out in Phase 2 of the study. The
curriculum was constructed and developed in order to enhance the learning management
performances which emphasized the higher order thinking skills. The instrument used was
the appropriateness the assessment of the curriculum framework. Mean ( ), percentage (%),
and standard deviation (S.D.) were used to analyze the data. The result of the assessment
showed that the overall appropriateness of the curriculum was at high level. The main
components of the curriculum comprised of curriculum’s problem and necessity, rationale,
objective, structure, training activity, training media, training duration, and evaluation and
assessment.
The curriculum trial was conducted in Phase 3 in order to study the effectiveness
of the designed curriculum on the teachers and students. The research samples consisted
of 12 Science teachers teaching Mattayomsuksa 3 students. The research instruments
were included the curriculum for the enhancement of learning management performances
emphasizing the higher order thinking skills, the test on knowledge and understanding
of the learning management focusing on the higher order thinking skills, the assessment
form to assess the capability to design the learning management with the emphasis on
the higher order thinking skills, the observation form to assess the ability to manage the
learning process that focuses on the higher order thinking skills, and the achievement
test to assess the students’ achievement in Science. The results showed as follows.
1). For the knowledge and understanding of the learning management focusing on the
higher order thinking skills of the teachers, it exposed that the mean of the score in the
pretest was 13.67 and the percentage was 45.56. The mean and the percentage in the
post-test were 25.42 and 84.72, respectively. It could be concluded that the teachers
teaching Science had knowledge and understanding in the learning management that
emphasizes on the higher order thinking skills at higher level after the training. 2. The Science
teachers’ capability to design the learning management with the emphasis on the higher
order thinking skills was significantly appropriate. 3. The lower secondary Science
teachers’ ability to manage the learning process with the emphasis on the higher
order thinking skills was at good level. 4. The Mattayomsuksa 3 students learning
Science with the trained teachers gained 74.68 percent in post-test which was higher than
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the set criteria at 70 percent. There were 82 students passing the set criteria accounted for
82 percent. The result indicated that the students achieved their learning and passed the
requirement. In Phase 4, the curriculum was adjusted and revised for its completion. More time
was provided for creating the resource units, writing lesson plans, and taking the test. Thus,
the students could have the additional time to find the right answers and to review the test.
Keywords: Performance enhancement curriculum, Higher order thinking skills, Science
learning management

บทนำ�

กระแสโลกาภิวตั น์และความเปลีย่ นแปลง
ของโลกทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วทัง้ ด้านวิทยาการและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำ�ให้แต่ละประเทศ
ไม่สามารถปิดตัวอยู่ได้โดยลำ�พัง ต้องอาศัยความ
ร่วมมือและพึ่งพาซึ่งกันและกัน การดำ�รงชีวิตของ
คนในแต่ละประเทศมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและ
กัน สังคมโลกปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร
(Information age) มีข้อมูลข่าวสารมากมายที่
ทำ�ให้คนต้องมีการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และ
มีการตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์
ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อน (สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555: 3) ผล
ของกระแสโลกาภิวัฒน์ได้ส่งผลต่อประเทศไทย
และคนไทย วิถีชีวิตคนไทยจึงต้องเปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสโลก คนไทยในยุคนี้ต้องได้รับการ
พัฒนาให้เป็นคนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง กล้า
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการ
คิด แก้ปัญหา บูรณาการความรู้เพื่อการประยุกต์
ใช้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถปรับ
ตั ว ได้ อ ย่ า งกลมกลื น ทั้ ง ในโลกสากลและความ
เป็นไทย (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553: 1-2) ดังนั้น
การจั ด การเรี ย นรู้ ข องคนวั ย เรี ย นจะต้ อ งให้ ทั น
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง เนื่ อ งจากว่ า คนคื อ ปั จ จั ย
แห่งการสร้างสรรค์ คนที่มีคุณภาพย่อมเป็น ผล

มาจากการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา
เป็นหัวใจสำ�คัญเป็นรากฐานของการพัฒนาคนใน
ชาติ เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในทุกๆ ด้านให้กา้ วทันโลกการแข่งขันทีไ่ ม่หยุดนิง่
(สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2554: 7) การจัดการเรียนรูท้ จ่ี ะพัฒนา
คนต้ อ งพั ฒ นาการคิ ด ของผู้ เ รี ย นเพื่ อ นำ � สู่ ก าร
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสมซึ่งหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช
2551 ได้มุ่งให้ผู้เรียน มีความสามารถในการ
คิด ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิด
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิง
ระบบ เพื่อนำ�สู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 6)
อย่างไรก็ตามแม้ว่าหลักสูตรจะกำ�หนด
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
ไว้อย่างชัดเจนแต่ผลการประเมินได้สะท้อนให้เห็น
ว่าผู้เรียนยังมีทักษะในการคิดอยู่ในระดับที่ไม่น่า
พอใจ เช่น ผลการประเมินจากโครงการประเมินผล
ผู้เรียนนานาชาติ (Programme for International
Students Assessment: PISA) ด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ในปี 2009
พบว่าผู้เรียนของประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 425
คะแนน อยู่ในอันดับ 50 จาก 65 ประเทศ และ
ต่�ำ กว่าคะแนนเฉลีย่ นานาชาติซงึ่ มีคา่ เฉลีย่ ทีร่ ะดับ
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501 คะแนน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนของไทยมีการรู้
เรือ่ งวิทยาศาสตร์ต�่ำ กว่าประเทศอืน่ ๆ และต่�ำ กว่า
มาตรฐานของนานาชาติ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), 2555: 10)
นอกจากนีผ้ ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน (Ordinary National Education Test:
O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 25532555 พบว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
มีค่าเท่ากับ 29.17 , 32.19 , และ 35.37 ตาม
ลำ�ดับ ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นระดับทีต่ �่ำ เช่นกัน (สำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต
3. 2556: 5) ผลการทดสอบดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าผู้เรียนไทยมีความสามารถด้านการรอบรู้
ด้านการคิดอยูใ่ นระดับทีต่ �่ำ กว่ามาตรฐาน แสดงให้
เห็นว่าการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบ
ผลสำ�เร็จตามที่คาดหวัง สาเหตุหนึ่งมาจากครู
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะการคิด โดยเฉพาะทักษะการคิดขั้น
สูง จึงทำ�ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิดได้ การจัดการเรียนรู้ยังเน้นการให้
ความรูแ้ บบครูเป็นผูป้ อ้ นความรูด้ ว้ ยการให้ผเู้ รียน
จำ�มากกว่าการสร้างและพัฒนา การจัดการเรียน
รู้ของครูส่วนใหญ่มีลักษณะการให้ความรู้มากกว่า
การส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้คดิ อย่างมีเหตุผล (สิทธิพล
อาจอิ น ทร์ , 2550: 4) ดั ง นั้ น ครู จึ ง เป็ น ผู้ ที่ มี
บทบาทสำ � คั ญ ในการพั ฒนาทั ก ษะการคิ ด ของ
ผูเ้ รียน ผูเ้ รียนจะมีทกั ษะการคิดทีด่ ไี ด้ถา้ ครูจดั การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิด ทักษะ
การคิดสามารถฝึกได้ตงั้ แต่ระดับชัน้ ต้นๆ ทีส่ �ำ คัญ
ครูตอ้ งมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับทักษะการสอน
คิดและการพัฒนา รวมทั้งครูต้องมีความสามารถ
ในการคิดและมีทกั ษะในการคิดก่อนจึงจะสามารถ
สอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดได้ ด้วย
เหตุนี้ครูจึงเป็น ผู้ที่มีความสำ�คัญต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเนื่องจากครูคือตัวเชื่อมระหว่าง
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หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ รวมถึงผูเ้ รียนและเป็น
ผูท้ มี่ บี ทบาททีช่ ว่ ยให้การเรียนของผูเ้ รียนบรรลุผล
ตามเป้าหมายของหลักสูตรด้วย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ได้กำ�หนดทักษะการคิดขั้นสูง
สำ � หรั บ ผู้ เ รี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ไว้ ห ลายทั ก ษะซึ่ ง มี ทั ก ษะที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุด
เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการคิด
วิจารณญาณ และทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
การคิดดังกล่าวนี้ครูจะต้องมีการจัดการเรียนรู้
ให้เกิดกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่
มาตรฐานหลักสูตรกำ�หนด และเทคนิควิธีหนึ่งที่
นำ�มาใช้ในการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรูด้ า้ นการคิดคือการฝึกอบรม โดยการ
ฝึกอบรมจะพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรมจะ
เน้นการลงมือปฏิบัติงานจริง เป็นการฝึกอบรม
ระหว่างปฏิบัติงาน (On the Job Training) การ
ฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นในสถานที่
ปฏิบัติงานหรือในหน่วยงานนั้นๆ โดยมุ่งเน้นการ
เรียนรูแ้ ละการปฏิบตั งิ านในเวลาเดียวกันซึง่ เป็นวิธี
การที่นำ�มาใช้สำ�หรับพัฒนาครู (Jacobs, 2003:
12 ; ชูชัย สมิทธิไกร, 2554: 8)
จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่าการพัฒนา
ทั ก ษะการคิ ด เป็ น สิ่ ง สำ �คั ญที่ ต้ อ งพั ฒนาให้ เ กิ ด
กับผู้เรียนโดยผ่านการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่ง
การพั ฒนาครู ใ ห้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การสอนคิ ด
ที่ เ หมาะสมที่ สุ ด คื อ การฝึ กอบรมผสานกั บ การ
ปฏิบัติงานโดยเน้นสมรรถนะเพื่อให้ครูเกิดความรู้
ความเข้าใจและสามารถนำ�ไปปฏิบัติการสอนได้
โดยทักษะการคิดที่ควรพัฒนาให้กับผู้เรียนระดับ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 คื อ ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง
อันประกอบไปด้วย

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ ซึ่ง
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร นอกจาก
นีใ้ นการพัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูงให้กบั ผูเ้ รียนควร
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงไปพร้อมๆ กันเป็นการ
พัฒนาโดยรวม เพราะในสถานการณ์ชีวิตจริงการ
ตัดสินปัญหา เรื่องราว หรือข้อมูลต่างๆ ต้องใช้
ทักษะการคิดที่หลากหลาย เช่น การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ รวมถึงการพิจารณาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจทีต่ อ้ งใช้การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณควบคู่
กันไปด้วย จากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะการคิดขัน้ สูงสำ�หรับ
ครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
มุ่งหวังให้ครูวิทยาศาสตร์ได้นำ�ความรู้ ทักษะจาก
การฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดขั้นสูง และ
สามารถนำ�การคิดไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรูแ้ ละ
การดำ�เนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและความ
ต้องการในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง สำ � หรั บ ครู
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
ขัน้ สูง สำ�หรับครูวทิ ยาศาสตร์ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้นที่มีคุณภาพ
3. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการใช้ ห ลั ก สู ต รเสริ ม
สร้ า งสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
การคิดขั้นสูง สำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
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ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน มีจดุ
ประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
จำ�เป็นของครูผู้สอนเพื่อนำ�ข้อมูลมาสังเคราะห์ใน
การกำ�หนดรายละเอียดขององค์ประกอบหลักสูตร
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของครูผสู้ อน โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการวิจัยเอกสาร แล้ว
นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาสังเคราะห์และสรุป
เป็นแนวคิดในการออกแบบและร่างหลักสูตรเสริม
สร้างสมรรถนะ ในส่วนการประเมินความต้องการ
จำ�เป็นของครูผู้สอน ใช้รูปแบบการประเมินความ
ต้องการ (Need Assessment) กับกลุม่ ประชากร
คือครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำ�นวน 31 คน โดย
ใช้แบบประเมินความต้องการจำ�เป็นในการเสริม
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ
คิดขั้นสูง ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง
มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม จำ�นวน 12 ข้อใน
2 ด้านคือด้านพื้นฐานความรู้เดิม และด้านความ
ต้องการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ระยะที่ 2 การสร้ า งหลั ก สู ต ร มี จุ ด
ประสงค์เพื่อนำ�ข้อมูลพื้นฐานจากระยะที่ 1 มา
จัดทำ�ร่างหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ โดยการ
กำ�หนดองค์ประกอบของโครงร่างหลักสูตร คือ
ปัญหาและความจำ�เป็น หลักการและเหตุผล เป้า
หมาย โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรม
การอบรม สื่อประกอบการอบรม ระยะเวลาการ
อบรม และการวัดผลประเมิน ผล จากนั้นนำ�ร่าง
หลักสูตรที่สร้างขึ้นมาประเมินโครงร่างหลักสูตร
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้าน
เนื้อหา และด้านการวัดผลประเมินผล จำ�นวน 5
คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความเหมาะ
สมของโครงร่างหลักสูตร ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน
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ประมาณค่า 5 ระดับ เมื่อประเมินความเหมาะ
สมของโครงร่างหลักสูตรแล้วมีการปรับปรุงโครง
ร่างหลักสูตร แล้วนำ�หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุง
ไปใช้กบั กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษานำ�ร่อง คือ ครู
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวน
12 คน:ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง แล้วนำ�
ผลจากการศึกษานำ�ร่องมาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมเพื่อนำ�ไปทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
ระยะที่ 3 การทดลองใช้ ห ลั ก สู ต ร
เป็นการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
กับครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำ�นวน
12 คน เป็นหญิง 8 คน ชาย 4 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง โดยมีประสบการณ์ในการสอน
วิทยาศาสตร์อย่างน้อย 5 ปี โดยมีกระบวนการ
ดำ�เนินงาน 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การดำ�เนิน
การฝึ กอบรมในห้ อ งอบรม โดยใช้ รู ป แบบการ
ฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน จำ�นวน 4 วัน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นทักษะการคิดขั้นสูงก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย 4 ตัว
เลือก จำ�นวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าค่าความยากของ
แบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.37-0.67 ค่าอำ�นาจ
จำ�แนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.33-0.87 และค่า
ความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.72
แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการ
จัดการเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะการคิดขัน้ สูง ซึง่ เป็นแบบ
ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำ�นวน 20 ข้อ กำ�หนด
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ 5 ระดับ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.87 ค่าเฉลีย่ ความเหมาะ
สมเท่ากับ 4.52 ขั้นตอนที่ 2 การดำ�เนินการหลัง
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การฝึกอบรมโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำ�หน่วย
การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เข้าอบรม
ออกแบบแล้วไปทดลองสอน ผู้วิจัยนิเทศติดตาม
ผลและให้ความช่วยเหลือครูเป็นระยะ ในการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศครูผู้สอนจำ�นวน 3
ครั้ง/คน ในระยะเวลาจัดการเรียนรู้ 12 สัปดาห์
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสังเกตความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ที่ผู้วิจัย
สร้างขึน้ จำ�นวน 20 ข้อ กำ�หนดเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะ 5 ระดับ
ซึ่งมีความความเหมาะสมเท่ากับ 4.63
และแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำ�นวน
42 ข้ อ ซึ่ ง มี ค่ า อำ � นาจจำ � แนกรายข้ อ ระหว่ า ง
0.41-0.87 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.78
ระยะที่ 4 การปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ข
หลักสูตร เป็นการประเมินผลการใช้หลักสูตรเสริม
สร้างสมรรถนะ โดยนำ�ผลการประเมินหลักสูตร
ข้อเสนอแนะของครูผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้อมูล
จากการฝึกอบรม การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ มา
ปรับปรุงแก้ไขจนได้หลักสูตรทีม่ คี วามสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากผลการทดสอบความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ผลการ
ประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการ
เรียนรูท้ เี่ น้นทักษะการคิดขัน้ สูง ผลการสังเกตการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง และผล
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการ
หาค่าเฉลี่ย ( ) ร้อยละ (%) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการวิจัย

1. ผลการวิจัยข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ผลการวิจยั ข้อมูลเกีย่ วกับการพัฒนา
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ พบว่ากระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะประกอบไป
ด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
การสร้างหลักสูตร การทดลองใช้หลักสูตร และ
การปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร
1.2 ผลการประเมินความต้องการจำ�เป็น
ของครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ต้น จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับ
พื้นฐานความรู้เดิมและความต้องการในการเสริม
สร้ า งสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะ
การคิ ด ขั้ น สู ง พบว่ า ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีพื้นฐานความรู้เดิมโดยรวม
อยู่ในระดับน้อย ( =2.50,S.D.=0.58) และมี
ความต้องการเสริมสร้างสมรรถนะโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.27,S.D.=0.56) โดยด้านทีม่ คี วาม
ต้องการเสริมสร้างสมรรถนะมากทีส่ ดุ คือ การจัด
ทำ�แผนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะการคิดขัน้ สูง
( =4.89) การจัดทำ�หน่วยการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง ( =4.78) และการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ( =4.77)
ตามลำ�ดับ
2. ผลการสร้ า งหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะ
หลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง สำ�หรับ
ครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี
องค์ประกอบของหลักสูตร คือ สภาพปัญหาและ
ความจำ�เป็นในการพัฒนาหลักสูตร หลักการของ
หลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร โครงสร้างของ
หลักสูตรซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระการเรียนรู้
ด้านทักษะการคิดขั้นสูงและการสอนคิด กิจกรรม
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การฝึกอบรมเน้นการฝึกอบรมในงาน สือ่ ประกอบ
การอบรมซึ่งประกอบด้วยคู่มือผู้ให้การฝึกอบรม
และผู้รับการฝึกอบรม ระยะเวลาการอบรมและ
การประเมินผล เนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย
4 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
มโนทัศน์พื้นฐานด้านการคิดซึ่งประกอบด้วยหลัก
การแนวคิดพื้นฐานของการคิดขั้นสูง หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 เพ่งพินิจการสอนคิดขั้นสูงซึ่งประกอบ
ด้วยการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการ
พัฒนาทักษะการสอนคิดขั้นสูง หน่วยการเรียนรู้
ที่ 3 เชื่อมโยงสู่หน่วยการเรียนซึ่งเป็นการจัดทำ�
หน่วยการเรียนรู้และแผนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พากเพียรการ
ประเมินผลซึง่ ประกอบด้วยการวัดผลและประเมิน
ผลทักษะการคิดขั้นสูง ใช้เวลาในการฝึกอบรม 4
วัน รวม 26 ชั่วโมง
2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
โครงร่างหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าหลักสูตร
มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.26 ;
S.D.=0.81) โดยจำ�แนกเป็นรายด้านคือ ด้าน
ปัญหาและความจำ�เป็นของหลักสูตร ( =4.46 ;
S.D.=0.74) ด้านหลักการของหลักสูตร ( =4.46 ;
S.D.=0.30) ด้ า นจุ ด ประสงค์ ข องหลั ก สู ต ร
( =4.26 ; S.D.=0.74) ด้านเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร ( =4.26 ; S.D.=0.88) ด้านกิจกรรม
การฝึกอบรม ( =4.00 ; S.D.=0.97) ด้านสื่อ
อุปกรณ์การฝึกอบรม ( =4.20 ; S.D.=0.82) ด้าน
การวัดและประเมิน ผล ( =4.33 ; S.D.=0.88)
และด้านการประเมินหน่วยการเรียนรู้ ( =4.17 ;
S.D.=0.92)
2.2 ผลการวิจัยนำ�ร่อง (Pilot Study) มี
ผลการวิจัยดังนี้
2.2.1 ผลการทดสอบวัดความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะการคิด
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ขั้นสูงก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยทดสอบกับ
ครูวิทยาศาสตร์ที่เป็นกลุ่มศึกษานำ�ร่อง จำ�นวน
12 คน พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรม
เท่ากับ 13.83 คิดเป็นร้อยละ 46.11 และหลัง
การฝึกอบรมมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 24.08 คิดเป็น
ร้อยละ 80.28 สรุปได้วา่ ครูวทิ ยาศาสตร์ทผี่ า่ นการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงในระดับที่สูงขึ้น
นอกจากนีม้ ขี อ้ เสนอแนะเพิม่ เติมคือการปรับคำ�สัง่
ในแบบทดสอบให้มีความชัดเจนและเหมาะสม
มากขึ้น
2.2.2 ผลการประเมินความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ
คิดขั้นสูงโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูวทิ ยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะการคิด
ขั้นสูงได้เหมาะสมมาก ( =3.90 ; S.D.=0.78)
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะ
การทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่าง
ครู วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำ�นวน 12 คน
มีผลการทดลองใช้หลักสูตรดังต่อไปนี้
3.1 ผลการทดสอบวัดความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูงก่อนและหลังการฝึกอบรมพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการฝึกอบรมมีค่าเท่ากับ 13.67 คิดเป็นร้อย
ละ 45.56 และคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมมี
ค่าเท่ากับ 25.42 คิดเป็นร้อยละ84.72 ซึ่งสรุป
ได้ว่าครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูงในระดับที่สูงขึ้น ข้อเสนอแนะอื่นคือ
ให้เพิ่มเวลาในการทำ�แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
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ให้มากขึ้นกว่าเดิม
3.2 ผลการประเมินความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เ น้นทักษะการคิด
ขั้นสูงของครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง พบว่า
ครู มี ค วามสามารถในการออกแบบการจั ด การ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงได้เหมาะสมมาก
( =4.16 ; S.D.=0.65) โดยจำ�แนกเป็นรายด้าน
คือด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ( =4.19 ;
S.D.=0.64) และด้านการออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ ( =4.12 ; S.D.=0.65) ข้อเสนอแนะอื่น
คือให้เพิ่มเวลาในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรูแ้ ละการนำ�เสนอแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ให้มากขึ้น
3.3 ผลการประเมิ น ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงของ
ครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้
แบบสั ง เกตความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์พบว่าจากการสังเกตครั้งที่ 1 ครู
วิทยาศาสตร์จัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูงได้พอใช้ ( =3.22 ; S.D.=0.59) การสังเกต
ครัง้ ที่ 2 ครูวทิ ยาศาสตร์จดั การเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะ
การคิดขั้นสูงได้พอใช้ ( =3.46 ; S.D.=0.58) การ
สังเกตครัง้ ที่ 3 ครูวทิ ยาศาสตร์จดั การเรียนรูท้ เี่ น้น
ทักษะการคิดขั้นสูงได้ดี ( =4.30 ; S.D.=0.59)
และโดยภาพรวมทั้ง 3 ครั้งของการสังเกตพบว่า
ครู วิ ท ยาศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น จั ด การ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงได้ดี ( =3.66 ;
S.D.=0.59)
3.4 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์
ของผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีเ่ รียนกับครูกลุม่
ตัวอย่างที่ผ่านการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบ
วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นจำ � นวน
42 ข้อวัดใน 4 ด้านคือการคิดวิเคราะห์ การคิด
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สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
คิดสร้างสรรค์วัดผู้เรียนจำ�นวน 100 คน พบว่า
ผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีค่า
เฉลี่ยหลังการเรียน ( ) เท่ากับ 74.68 ซึ่งผ่าน
ตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด และมีผเู้ รียนทีผ่ า่ นตามเกณฑ์
จำ�นวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะอื่นๆ คือให้เพิ่มเวลาในการทำ�แบบ
ทดสอบมากขึ้น
4. ผลการปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร
4.1 ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมครู ผู้วิจัย
ได้เพิ่มเวลาในกิจกรรมการจัดทำ�หน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสะท้อนผลการจัดทำ�หน่วยการเรียนรู้
และแผนการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น
4.2 ด้านการประเมินความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูงของครูและการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเ้ รียน ได้เพิม่ เวลาในการทำ�แบบทดสอบ
ให้มากขึ้นเพื่อให้มีเวลาในการคิดหาคำ�ตอบและ
ทบทวนการทำ�แบบทดสอบ

อภิปรายผล

จากการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
ขัน้ สูง สำ�หรับครูวทิ ยาศาสตร์ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึกษาสภาพและความต้องการ
ในการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะการคิดขั้นสูง ผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษา
เอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสำ � รวจความ
ต้องการจำ�เป็นของครูวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัย
พบว่าครูวิ ทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
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3 มีพื้นฐานความรู้เดิมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย
( =2.50, S.D.=0.58) และมี ค วามต้ อ งการ
เสริมสร้างสมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับมาก (
=4.27, S.D.=0.56) ผู้วิจัยได้นำ�ผลการวิจัยนี้ไป
สร้างหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้า
อบรม ซึ่งสอดคล้องกับ Oliva (1992: 172173) ที่ได้สรุปว่าขั้นตอนเริ่มต้นในการพัฒนา
หลักสูตรที่ดีจะต้องมีการวินิจฉัยความต้องการ
ก่อนและชวลิต ชูกำ�แพง (2555: 41) ที่กล่าวว่า
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รควรศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
และวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจำ�เป็น
ต่ า งๆ นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ วั ฒ นาพร
พัฒนภักดี (2552: 199) ทีพ่ บว่าการทำ�หลักสูตร
ฝึกอบรมต้องมีการสำ�รวจความต้องการจำ�เป็น
ก่อนจึงจะทำ�ให้สามารถออกแบบหลักสูตรได้ตรง
ตามความต้องการและความสนใจของผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม และหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีเ้ ป็นหลักสูตร
ที่ เ สริ ม สร้ า งสมรรถนะครู ที่ เ น้ น เกี่ ย วกั บ ความ
สามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมิน ผลการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงซึ่งตรงกับความต้องการ
ของครูวทิ ยาศาสตร์ ในส่วนของทักษะการคิดขัน้ สูง
ทีจ่ �ำ เป็นต้องพัฒนาให้เกิดกับผูเ้ รียนมี 4 ทักษะ คือ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์
ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะ
การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จะต้องพัฒนา
ให้เกิดกับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ซึ่งสอดคล้องกับ Beyer (1991: 108) และวัชรา
เล่าเรียนดี (2553: 7) ทีพ่ บว่าทักษะการคิดขัน้ สูง
ที่ควรพัฒนาให้กับผู้เรียนได้แก่ การคิดวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และ
การคิดสร้างสรรค์ ซึง่ จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ มาเป็นแนวทางในการจัดทำ�หลักสูตรจึง
ส่งผลให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมีคุณภาพสอดคล้อง
กับความสนใจและตรงตามความต้องการของผูเ้ ข้า
รับการฝึกอบรมอย่างแท้จริง
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2. การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิด
ขัน้ สูง สำ�หรับครูวทิ ยาศาสตร์ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
มีการนำ�หลักสูตรที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่ม
การศึกษานำ�ร่อง ผลจากการทดลองใช้พบว่าครู
วิทยาศาสตร์กลุ่มการศึกษานำ�ร่องมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะการคิด
ขั้นสูงเพิ่มขึ้น สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้
ได้เหมาะสมมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากกระบวนการ
จัดทำ�และพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
อย่างเป็นระบบทั้งในส่วนของการสำ�รวจความ
ต้องการจำ�เป็น การจัดทำ�โครงร่างหลักสูตร เนือ้ หา
ของหลักสูตร สื่อ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
รวมถึงการทดลองใช้หลักสูตรที่มีกระบวนการฝึก
อบรมที่ไม่มุ่งเน้นหลักการและทฤษฎีเท่านั้นแต่
ให้ความสำ�คัญกับการประยุกต์และการนำ�ความรู้
ไปใช้ ทำ�ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ครูเห็นแนวทางและเกิดการเรียนรู้ได้
ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการฝึกอบรมใน
งาน ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติ
งานจริง โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือ
และนอกจากนี้จุดเด่นของหลักสูตรจะเน้นไปถึง
กิจกรรมทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การระดมสมอง
การอภิ ป รายกลุ่ ม การให้ คำ � แนะนำ � ช่ ว ยเหลื อ
จากวิ ท ยากรและพี่ เ ลี้ ย งและการสะท้ อ นความ
คิดเห็นจึงทำ�ให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมีความเหมาะ
สมในการนำ�ไปใช้ในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ได้
เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับมนตรี วงษ์สะพาน
(2554: 158-159) ทีพ่ บว่าหลักสูตรฝึกอบรมต้อง
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การนำ�เสนอเนื้อหา
ต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ สามารถนำ�ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้หลักสูตรที่สร้างขึ้น
จะเน้นไปถึงสมรรถนะครูในด้านความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรูอ้ ย่างสอดคล้องเป็นระบบ
จัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ และหลักสูตร
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ยังช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะการคิดขั้นสูงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ตามที่
สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กำ�หนดไว้เป็นอย่างดี
3. ผลการใช้หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นทักษะการคิดขัน้ สูง สำ�หรับ
ครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3.1 ผลการใช้หลักสูตรที่เกิดกับครู
3.1.1 ผลด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูง จากการประเมินโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ครูผู้เข้า
อบรมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากหลักสูตรทีน่ �ำ มาใช้นี้ มี
การพัฒนาอย่างเป็นระบบตรงกับความสนใจและ
ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เนื้อหา
การฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รเป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ เ ข้ า อบรม
ต้องการศึกษาและสามารถนำ�ไปใช้ได้จริงในชั้น
เรียน สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
ของ Taba (1962: 11-12) ที่กล่าวว่าการพัฒนา
หลักสูตรควรมีการจัดเรียงลำ�ดับจากง่ายไปหายาก
มีความต่อเนื่องของเนื้อหาสาระเพื่อสะดวกใน
การเรียนรู้ นอกจากนี้ยังทำ�ให้ครูเกิดการเรียนรู้
โดยผ่ า นการฝึ ก กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ฝึ ก คิ ด
ฝึกปฏิบัติ ซึ่งช่วยพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความคิด
ทักษะ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้อบรม
ด้วยกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากร
ผู้ให้การอบรม ทำ�ให้เกิดการซึมซับความรู้ และ
จากการสอบถามผู้เข้าอบรมพบว่าหลักสูตรที่นำ�
มาใช้ในการฝึกอบรมนี้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ยึดแนวคิดการ
จัดการฝึกอบรมที่เน้นผู้อบรมเป็นสำ�คัญ เน้นการ
ฝึกปฏิบตั จิ ริงโดยใช้กระบวนการกลุม่ ทีม่ ผี วู้ จิ ยั และ
วิทยากรประจำ�กลุ่มคอยให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือ
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ชี้ แ นะ ทำ � ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมเกิ ด สมรรถนะตามที่
หลักสูตรต้องการ ดังนัน้ จึงส่งผลให้ผลการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะการคิดสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนพร
พัฒนภักดี (2552: 202) และมนตรี วงษ์สะพาน
(2554: 157) ที่พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมทำ�ให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่อบรมเพิ่มขึ้น
3.1.2 ผลด้านความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้น
สูง พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ซึ่งแปลความ
หมายได้วา่ ครูวทิ ยาศาสตร์ชนั้ มัธยมศึกษาตอนต้น
มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่
เน้นทักษะการคิดขัน้ สูงได้เหมาะสมมากเนือ่ งจาก
หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นการฝึกอบรมตามแนวคิด
และหลักการในการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน
เน้นการลงมือปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สะท้อนผลการเรียนรู้ ตรงกับความสนใจของครู
ผู้สอนที่ต้องการพัฒนาตนเองและสอดคล้องกับ
หลั ก การเรี ย นรู้ ข องผู้ ใ หญ่ ที่ ก ล่ า วว่ า การเรี ย นรู้
ต้องตรงตามความสนใจและความต้องการของ
ผู้อบรม Stone (2013: 340-342) และสิ่งที่
สำ�คัญอีกประการหนึง่ คือผลจากการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรในขัน้ ตอนของการพัฒนาหลักสูตรทีม่ กี าร
พัฒนาตามคำ�แนะนำ�ของผูเ้ ชีย่ วชาญ ประกอบกับ
การฝึกอบรมมีพ่ีเลี้ยงคอยให้คำ�แนะนำ�อย่างต่อ
เนื่องในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ทำ�ให้ครู
มีความสามารถในการออกแบบเพิ่มขึ้น เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และเนื้อหาที่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทำ�ให้ครูเกิดความมั่นใจ
ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสันต์
ศูนย์กลาง (2551: 114) ที่พบว่าควรให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิทยากรเป็น ผู้คอยให้คำ�แนะนำ� ช่วยเหลือ เป็น
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ผู้อำ�นวยความสะดวกในการอบรม มีการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างวิทยากรกับผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม การฝึกอบรมใช้กระบวนการกลุ่ม มีการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น บรรยากาศการอบรมเป็น
กันเอง มีอิสระในการแสดงออก จึงส่งผลให้เกิด
ผลงานการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ
3.1.3 ความสามารถในการจัดการ
เรี ย นรู้ ท่ี เ น้ น ทั ก ษะการคิ ด ขั้ น สู ง พบว่ า ในการ
จัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ จากการนิเทศ
ติดตาม โดยใช้แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ซึ่งหมายความว่าครูสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้ในระดับที่ดี แสดงให้เห็นว่าการ
นิเทศการจัดการเรียนรูส้ ามารถช่วยเหลือครูผสู้ อน
ได้ ทำ�ให้ครูมั่นใจในการจัดการเรียนรู้และหาก
มีปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ ครูสามารถบอกเล่า
ให้ผู้นิเทศได้รับฟังและแก้ปัญหาร่วมกัน จึงทำ�ให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการนิเทศการสอนที่มุ่งปรับปรุงกระบวนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความต่อเนื่อง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ตาม
เป้าหมาย สอดคล้องกับธัญพร ชื่นกลิ่น (2553:
274) ที่พบว่าการใช้รูปแบบการนิเทศส่งผลให้
ทั ก ษะการคิ ด ของนั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น และวชิ ร า
เครือคำ�อ้าย (2552: 344) ที่พบว่าการใช้รปู แบบ
การนิเทศควบคู่กับการติดตามดูแล (Mentoring)
สามารถพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษา
ให้ มี ส มรรถภาพในการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม
การคิ ด ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ เกรี ย งศั ก ดิ์
สังข์ชัย (2552: 393) ที่พบว่าการใช้รูปแบบการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้กับครูวิทยาศาสตร์ทำ�ให้
สมรรถภาพการจัดการเรียนรู้มีพัฒนาการที่สูงขึ้น
และนอกจากนี้ยังพบว่าครูผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ได้มีโอกาสติดต่อกันกับเพื่อน ครูพี่เลี้ยง และ
วิทยากรให้การอบรม เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้:
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ซึ่งเป็นผลทำ�ให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ
คิดขั้นสูงดีขึ้น ประการสุดท้ายคือกิจกรรมการฝึก
อบรมเน้นให้ครูได้ลงมือปฏิบัติเพื่อนำ�ไปใช้จริง
และจากการสอบถามครูวทิ ยาศาสตร์เพิม่ เติมเกีย่ ว
กับการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ตนได้ออกแบบไว้พบว่ามีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงกับ
เนื้อหาและมีการฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียน
ไปพร้อมๆ กัน เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ ต นได้ พั ฒ นาขึ้ น ได้ ผ่ า นการตรวจสอบจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญทำ�ให้การจัดการเรียนรูเ้ ป็นไปอย่างราบ
รื่น ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหา ฝึกปฏิบัติกิจกรรมจาก
ง่ายไปหายากตามลำ�ดับ ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้
ง่ายจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม สอดคล้องกับหลักสูตร
และชีวิตจริงของผู้เรียนเอง การจัดการเรียนรู้มี
ความต่อเนือ่ ง ไม่ซบั ซ้อน เป็นไปตามลำ�ดับขัน้ ของ
เนื้อหาและกิจกรรม ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น
และสามารถพัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูงของผูเ้ รียน
ได้อีกด้วย
3.2 ผลการใช้หลักสูตรที่เกิดกับผู้เรียน
ผลการใช้ ห ลั ก สู ต รที่ เ กิ ด กั บ ผู้ เ รี ย น
วิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 74.68
ซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่กำ�หนด แสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับวิชาญ พันธุ์ประเสริฐ (2551: 137) ที่พบว่า
ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้จากครูที่ผ่านการอบรม
โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมมีความสามารถในการ
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด
และจากการสังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูใน
การนำ�แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน
จริง ทำ�ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น
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การเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ จากแหล่งเรียนรู้
ซึ่งสอดคล้องกับ Angeili and Valanides (2009:
322-324) ที่พบว่าการสอนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดโดยกลุ่มที่ได้รับ
การสอนทักษะการคิดด้วยการสอดแทรกและผสม
ผสานเข้าไปในเนื้อหาวิชา ส่งผลให้เกิดทักษะการ
คิดสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนเฉพาะทักษะการ
คิดเพียงอย่างเดียว ซึ่งทำ�ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย เหตุ ผ ลอี ก ประการ
หนึ่งที่ทำ�ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม
ขึ้น คือ แผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ ที่ ค รู พั ฒนาขึ้ น จะเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ล งมื อ
ปฏิบัติด้วยตนเอง มีการสร้างชิ้นงานที่สะท้อนถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการคิ ด สร้ า งสรรค์
กิ จ กรรมที่ อ อกแบบในแผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี
ความหลากหลายสอดคล้องกับพัฒนาการของวัย
เน้นการปฏิบัติด้วยตนเอง มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
ประกอบการเรียนรู้ที่เหมาะสม จนทำ�ให้ผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้
ที่ มี ค วามหมายและสามารถถ่ า ยทอดให้ ผู้ อื่ น
เข้าใจความคิดของตนเองได้ดีผ่านชิ้นงานต่างๆ
เช่น แผนผังความคิด โครงงานวิทยาศาสตร์ ผล
จากข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียน เช่น บันทึกการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน การมีสว่ น
ร่วมในการปฏิบตั กิ จิ กรรม บรรยากาศในการเรียน
ที่ผ่อนคลาย และจากการสอบถามความคิดเห็น
ของผูเ้ รียนพบว่าผูเ้ รียนมีความพอใจในการเรียนรู้
เป็นอย่างมาก เพราะการเรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม ช่วยกันคิดค้นหาคำ�ตอบ มีการระดม
ความคิ ด ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ป ระกอบการสื บ ค้ น
ได้ทันทีเมื่อต้องการ ทำ�ให้เกิดความสนุกและมี
ความสุขกับการเรียนวิทยาศาสตร์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
1. ควรพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง รวมถึง
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ/เทคนิค

เอกสารอ้างอิง
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การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดขั้นสูง
2. ควรศึกษาผลการนำ�ความรูแ้ ละทักษะ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
เน้นทักษะการคิดขัน้ สูงไปใช้ในเนือ้ หาวิทยาศาสตร์
อืน่ ๆ เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งและเกิดการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
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