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สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อาจารย์ ดร. อุบลวรรณ ส่งเสริม
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะ การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาการประถมศึกษา 2) เพื่อประเมินประสิทธิผลของ
หลักสู ตรเสริมเพื่อ สร้างสมรรถนะการจัดการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนั กศึกษาวิชาชีพ ครูส าขาวิชาการ
ประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จานวน 7 คน สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาการประถมศึกษา แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา และ
แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1 หลัก สู ต รเสริม เพื่ อ สร้ างสมรรถนะการจัด การเรี ย นรู้วิ ท ยาศาสตร์แบบสองภาษา
พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา วัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา มีเนื้อหา
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบ
ADLER ประกอบด้ ว ย ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต ร (A:Analysis) ขั้ น ตอนที่ 2 การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร (D:
Development) ขั้ น ตอนที่ 3 การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ (L: Learning Activity Management) และขั้ น ตอนที่ 4 การ
ประเมินหลักสูตรเพื่อทบทวน ER: Evaluation for Revision)
2 ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของหลั ก สู ต ร มี ดั ง นี้ 2.1) ความสามารถในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาอยู่ในระดับดีมาก นักศึกษาสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาได้ ซึ่ง
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน เป็นไปตามแนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา
และก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ 2.2) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาอยู่ในระดับดี
มาก นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถูกต้องชัดเจนเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน บริหารและชั้นเรียน
จัดบรรยากาศที่ เอื้ อต่อ การแบบสองภาษา และจั ดกิ จกรรมการเรีย นรู้ที่ เน้ นแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา 2.3) ความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาอยู่ในระดับมากที่สุด
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ELEMENTARY EDUCATION TEACHER STUDENTS THESIS ADVISOR : UBONWAN
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The purposes of this research were to 1) develop and determine the efficiency of the
enrichment curriculum to enhance science English bilingual education (EBE) competency for elementary
teacher education students; and 2) to evaluate the effectiveness of the curriculum. The samples were 7
forth-year students, majoring in elementary teacher education, faculty of education, Suan Dusit
University, academic year 2019. Research instruments consisted of the enrichment curriculum to
enhance science English bilingual education competency for elementary teacher education students, the
capacity evaluation form of science EBE learning management design, the capacity evaluation form of
science EBE learning management, and the evaluation form of student’s opinion toward EBE curriculum.
The descriptive statistics including percentage, mean, standard deviation and content analysis were used
to analyze the data.
The research results were as follows; 1 The EBE curriculum was developed systematically.
The rationale is to emphasize on the content and language integrated learning (CLIL) for students to
learn the science EBE learning management design and the workshop of science EBE learning
management. The curriculum contents consisted of English classroom languages and the science EBE
learning management. The ADLER curriculum development model were 4 main steps comprising step
1A: Analysis, step 2D: Development, step 3L: Learning Activity Management and step 4ER: Evaluation for
Revision.
2 The effectiveness of the curriculum indicated that 2.1) The capacity of science EBE
learning management design was at the excellent level. Students were able to design the science EBE
learning management plan which its elements are related; moreover, it conformed to CLIL and
enhanced students’ learning according to learning objectives, 2.2) The capacity of EBE learning
management was at the excellent level. Students were able to communicate Thai and English
accurately, clear, and appropriately. They also managed classroom environment to encourage science
EBE learning and learning activities were emphasized on CLIL, and 2.3) The student’s opinion evaluation
form to EBE curriculum was at the highest level.

ฉ
ก ิต ตกิ รรมประก าศ

กิตติกรรมประกาศ
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ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให้การสนับสนุนในการดาเนินการเป็นอย่างดี
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ศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพร รามศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว รุ่ง
เจริ ญ เกี ย รติ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นิ วัฒ น์ บุ ญ สม ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ฉั ต รแก้ ว ใจงาม เภาวิ เศษ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ปฤณัฐ นัฐนฤตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล ดร.อุษา มะหะมัด และ ดร.สาลินี
อุดมผล ที่กรุณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล อาจารย์ ดร.เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์ ที่กรุณา
สละเวลามาเป็นวิทยากรร่วม รองศาสตราจารย์วิชัย พาณิชย์สวย และอาจารย์ ดร.สุมน ไวยบุญญา ที่ให้คาปรึกษาให้
การสนับสนุนและให้กาลังใจมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และผู้อานวยการโรงเรียนชาต
ศึกษา ที่อนุเคราะห์และอานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอขอบพระคุ ณคณาจารย์ผู้ ประสิทธิ์ ประสาทวิช าความรู้ ตลอดจนเพื่ อนร่วมหลักสูตรหลักสู ตรปริญ ญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 9 รวมถึงรุ่นพี่หลายคน ที่เกื้อกูลและได้ให้กาลังใจที่ดีเสมอมา
ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณคุณพ่อวิชัย คุณแม่วณิพร พี่ชาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ และ
พี่สาว นางวิภาพร เกิดท่าไม้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้วิจัยได้ศึกษาจนสาเร็จในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และขอขอบคุณ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นานาชาติใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารท่ามกลางบริบท
ของกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการเผยแพร่
ข้ อมู ล สารสนเทศ และองค์ ความรู้ส มั ยใหม่ การรวมตั วกั นของกลุ่ ม ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN
Community) ซึ่งมีกฎบัตรอาเซียน (Association of Southeast Asian Nations, 2007: 29) โดยข้อที่
34 ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ ว่า "The working language of ASEAN shall be English." คื อ ภาษาอั ง กฤษเป็ น
ภาษาการท างานของประชาคมอาเซียน ดังนั้น ประเทศไทยทั้ งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึง
สถาบั นทางศึ ก ษาทุ ก ระดั บ จึ งควรจั ดการศึ ก ษาที่ ส่ งเสริม การเรียนรู้ทั กษะทางภาษาอั งกฤษเพื่ อ
การดารงชีวิต การศึกษา และการประกอบอาชีพได้
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาการศึกษาที่ส่งเสริมยกระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถประชากรของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒ นาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาได้รับ
การพั ฒ นาขีดความสามารถเต็ม ตามศั ก ยภาพที่ มี อ ยู่ในตัวตนของแต่ ล ะบุ คคลด้วยคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสากล และเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
(ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก าร, 2559) ที่ ร ะบุ ไว้ ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต พั ฒ นาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาส
การเรียนรู้เนื้อ หาผ่านกระบวนการสื่อสารภาษาแม่ และภาษาต่างประเทศควบคู่กั นไป และเป็ น
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการเลือกใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งสาหรับการเรียนรู้ในชั้นเรียน
และการใช้ในชีวิตประจาวัน
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสองภาษา (English Bilingual Education: EBE) (ภาษาไทยภาษาอังกฤษ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ
สองภาษาเป็นการพัฒ นา ด้านการพัฒนาผู้เรียน คือ ผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบสองภาษาเป็นการเพิ่ม
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอั งกฤษผ่านรายวิชาอื่น ๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ สัง คม
ศึกษา และพลศึกษา ช่วยพัฒ นาและฝึกทัก ษะภาษาอังกฤษการฟัง พูด อ่าน และเขียนของผู้เรียน
เพิ่ ม เติ ม จากการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษเฉพาะในคาบเรีย นภาษาอั ง กฤษ ซึ่ ง มี ชั่ วโมงการเรี ย นรู้
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ภาษาอังกฤษน้อยมาก ด้านการพัฒนาผู้สอน คือ นักศึกษาวิชาชีพครูที่มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์แ บบสองภาษา มี ค วามส าคัญ มากในการได้รับ การพัฒ นาและเกิ ด ประโยชน์ อาทิ
เมื่อสาเร็จการศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและมี มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่โดดเด่น ในด้านการ
สื่อสาร และด้านการจัดการเรียนรู้ในการปฏิบัติทางวิชาชีพครู จะมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ที่ตรง
กั บ ความต้ อ งการของสถาบั น ส่ ง เสริม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สควค.) (2556)
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ผลิตครูเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่น พ.ศ. 2560 โดยส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา ที่ ก าหนดให้
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา
(Content and Language Integrated Learning: CLIL) ที่มีพื้นฐานมาจากทั้งการเรียนรู้เนื้อหาวิชา
อื่ น ผ่ า นสื่ อ กลางที่ เ ป็ น ภาษาต่ า งประเทศ (Medium of Foreign Language) และการเรี ย นรู้
ภาษาต่ า งประเทศโดยการเรี ย นรายวิ ช าแบบเนื้ อ หาเป็ น ฐาน (Content-based Subject)
(Darn, 2006) ซึ่งเป็นการอบรมเชิง ปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบบูร ณาการเนื้อหาและภาษา
สาหรับครูที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนทีเ่ น้นการพัฒนาภาษาอังกฤษที่จาเป็นเพือ่ การสือ่ สารในชั้น
เรีย น เช่น คาศั พ ท์ และประโยคต่าง ๆ ในการสอนและนากิ จ กรรมในชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
ซึ่งเหมาะสาหรับทั้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูที่สอนหลักสูตรแบบสองภาษา การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) (บริติสเคาน์ซิล ประเทศไทย, 2561) ครูผู้สอนจะได้รับการ
พั ฒ นาความสามารถทางภาษาเฉพาะทางเพื่ อ การจั ดการเรีย นรู้แ บบสองภาษา และการสอน
ภาษาอังกฤษ รวมถึงการจัดการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ด้วยภาษาอังกฤษได้ และจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบต่าง ๆ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้ได้จริงในชั้นเรียน ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษามีเนื้อหาสาระ ได้แก่ การใช้คาสั่งในชั้นเรียน การถามคาถาม
และการสร้างคาถามเพื่อให้ผู้เรียนตอบโต้ในชั้นเรียน ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการชั้นเรียน การสอน
คาศัพท์ใหม่ ๆ การแก้คาผิดให้ผู้เรียน และการฝึกการออกเสียงเพื่อแสดงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การออก
เสียงที่ถูกต้องและเหมาะสม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2556) ได้กาหนดแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ในยุทธศาสตร์
ที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มุ่งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ประเด็น
สาคัญ ในการจัดการเรียนการสอนที่ มีคุณภาพ จุดเน้นการเรียนรู้แบบบูร ณาการสู่ก ารท างานจริง
(Work-based Learning หรือ Work Integrated Learning) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 4.0
ที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานประกอบการ สถานศึกษาตามสภาพจริงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
(ดิเรก พรสีมา, 2559; สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2557) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของ
สัง คมและตลาดแรงงาน มี ก ารจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม ภาษาอังกฤษเพื่ อเพิ่ม ศัก ยภาพให้
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กับนักศึกษา สอดคล้องกับ Jacobs (2010) ได้กล่าวว่า หลักสูตรศตวรรษที่ 21 ตามทิศทางของโลก
ควรเป็นหลักสูตรที่นาไปใช้แล้วสามารถส่งเสริมให้นัก ศึกษามีทั้งความรู้และทักษะที่เป็นนานาชาติ
(International Knowledge and Skills) นอกจากนี้ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตรศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย ศรี
นครินทรวิโรฒ (ณสรรค์ ผลโภค, มปป.) ได้ดาเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูฟิสิกส์ตาม
แนวทางการจัด การเรียนการสอนด้วยภาษาอั งกฤษอย่างต่อ เนื่ อง โดยนาเสนอแนวทางการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการนาเสนอเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบน
กระดาน จากนั้นอ่านให้ผู้เรียนฟังแล้วจึงแปลความหมายภาษาไทยที่เน้นความเข้าใจ ไม่แปลคาต่อคา
เพื่อให้ผู้เ รียนเกิ ด ความคุ้นเคยกั บ ภาษาอัง กฤษ และได้ท ราบทั้ ง ศัพท์ ทั่ วไปและศั พท์ เฉพาะทาง
วิทยาศาสตร์
หลั ก สูต รศึก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาการประถมศึก ษา (หลั ก สูต รห้ าปี ) พ.ศ. 2554
หลักสูตรใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2553) ได้กาหนดวัตถุประสงค์ที่เน้นมีคุณธรรม
จริยธรรม ท างานร่วมกั บ ผู้อื่ น มี บุคลิ ก ภาพเป็ นแบบอย่างที่ ดี เหมาะสมกั บ ความเป็ นครูวิชาชี พ
มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพครูท างการประถมศึกษาในการสอนแบบบูรณาการ
สามารถพั ฒ นาผู้เรียนแต่ล ะคนได้ เต็มตามศักยภาพ มี ความสามารถทางการสื่อสาร คิดวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ แ ก้ ปั ญ หา และมี ค วามคิ ด สร้า งสรรค์ ในการสร้า งนวัต กรรมการเรี ย นการสอนด้ ว ย
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ซึ่งกาหนดจ านวนหน่วยกิตตลอดหลัก สูตร จานวนไม่น้อยกว่า 171
หน่วยกิต แบ่งเป็น 1) หมวดวิชาศึกษาทั่ วไป จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู 51 หน่วยกิต 2.2) กลุ่มวิชาเอก
84 หน่วยกิต ประกอบด้วย 2.2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต 2.2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก (ตาม
ความสนใจ) ได้แก่ ภาษาไทยและสังคมศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ โดยให้เลือกกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง จานวน 30 หน่วยกิต และ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวน 6 หน่วยกิต จากการวิเคราะห์
หลัก สูตรแล้วพบว่า นัก ศึก ษาจะได้เรียนรายวิชาที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ ภาษาอัง กฤษ จ านวน 5 รายวิชา
จานวน 15 หน่วยกิต ประกอบด้วย รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา 3 รายวิชา จานวน 9
หน่วยกิต ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน และภาษาอังกฤษเชิง
สถานการณ์ และรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ จานวน 2 รายวิชา จานวน 6 หน่วย
กิต ได้แก่ กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ และการเขียนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ ถ้านักศึกษาเลือกกลุ่ม
วิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษ มีรายวิชากลุ่มเอกเลือกภาษาอังกฤษ 30 หน่วยกิต รวมเป็น 45 หน่วยกิต
จากข้ อ มู ล การเลือ กกลุ่ ม วิช าเอกเลื อ ก พบว่า นั ก ศึก ษาส่ วนใหญ่ เลื อกเรี ยนกลุ่ ม วิช าเอกเลื อ ก
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รองลงมา คือ กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาไทยและสังคมศึกษา และกลุ่ม
วิช าเอกเลือ กภาษาอั ง กฤษ มี นัก ศึก ษาเลือ กเรียนน้อ ยที่ สุด ซึ่ง การเรียนรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรอาจยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีสมรรถนะการสอนแบบสองภาษาได้
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นอกจากนี้ การสอบถามข้อมูลจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหมดพบว่า มีการจัด
การศึกษาหลักสูตรสองภาษา เพียงจานวน 3 โรงเรียน โดยสถานศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่านักศึกษา
ยังไม่ มี ความสามารถเพี ยงพอในการสอนวิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา ดัง นั้น นักศึก ษาจึง ไม่ได้รับ
โอกาสในการฝึกปฏิบัติการสอนหรือการเป็นผู้ช่วยสอนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ภาษาอังกฤษมีความสาคัญ ต่อวิชาชีพครูในปัจจุบันเป็นอย่างมาก
ทั้งการสอบคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นครูผู้ช่วย การสอบสัมภาษณ์รับเข้าปฏิบัติงานวิชาชีพครู สถานศึกษา
มีความต้องการครูที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้มาเป็นครูผู้ช่วยในการสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีครูชาวต่างชาติเป็นผู้สอน และยังต้องการครูที่มีความสามารถในการ
สอนโดยใช้ภ าษาอั งกฤษ เพื่ อ จัด การเรีย นการสอนส าหรับ รายวิชาภาษาอั งกฤษ วิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และพลศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตมีเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒ นาหลักสูตรศึก ษาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาการประถมศึก ษา มี ความคิดเห็นที่
เกี่ ยวข้อ งกับ การจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา คือ มี ความต้องการ ครูป ระถมศึก ษาที่
สามารถจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และควรมีคุณลักษณะที่สามารถ
สื่ อ สารการพู ด ภาษาไทยได้ อ ย่ างชั ด เจนและสามารถสื่ อ สารเป็ น ภาษาอั ง กฤษได้ นอกจากนี้
สถานศึกษายังมีแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับผู้เรียนควบคู่ไป
กับการเรียนรู้เนื้อหาการเลือกใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาที่ ใช้มี ความหลากหลาย
ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษา รวมถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิการ ธีระเกียรติ
เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ (2560) ที่ ก ล่ า วว่ า จะมี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ค รู ช าวไทยที่ มี ค วามสามารถด้ า น
ภาษาอังกฤษได้เข้ามาสอนในหลักสูตรสองภาษามากขึ้น
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นหลักสูตรเสริมและเป็นการฝึกอบรมก่อน
การทางานหรือการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน (Pre-service Training หรือ Pre-entry Training)
เพื่อเตรี ยมความพร้อ มและสร้างมู ล ค่าให้กั บ นัก ศึก ษาวิชาชีพครูก ารประถมศึก ษา (Pre-service
Students) ให้เป็นบัณฑิ ตที่ มีคุณสมบัติ คุณลักษณะและความสามารถตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ประกอบด้วย
ศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้สามารถใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ทั่วไป ศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและประโยคภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน คือ คาสั่ง คาถาม คาตอบ และการให้คาชม เป็นต้น จะเห็นได้ว่า หลัก สูตรเสริมเพื่อสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา (Science English Bilingual Education:
Science EBE) จะส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครูส าขาวิ ช าประถมศึ ก ษาเป็ น ผู้ ที่ จ ะเป็ น ครู ที่ มี
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ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ มี สมรรถนะที่ สาคัญ อย่างยิ่ง คือ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ครูผู้สอนควรมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
ทั้ งในและนอกชั้นเรียน และการสร้างบรรยากาศสิ่ง แวดล้อมเพื่ อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูป แบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ และสามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ดั ง กล่ าวไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ก ารสอนได้ จ ริง อย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม
ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ผู้วิจัยดาเนินการสังเคราะห์แนวคิดการพัฒนา
หลักสูตร ได้แก่ Tyler (1969) Taba (1962) Beauchamp (1981) Onstein and Hunkins (1993)
กาญจนา คุณ ารัก ษ์ (2558) ศิริพ งษ์ เพี ยศิริ (2550) ปฤณั ต นัจ นฤตย์ (2553) เด่น ดาว ชลวิท ย์
(2554) จุ ไรรั ต น์ สุ ด รุ่ ง (2547) วิ เ ชี ย ร ธ ารงโสตถิ ส กุ ล (2553) และ Gratthorn, Boschee,
Whitehead, and Boschee (2019) การวิ จัย ครั้ง นี้ ได้ก าหนดองค์ป ระกอบพื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ของ
หลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ สาระสาคัญและเนื้อหา
กิจกรรม ระยะเวลา สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดประเมินผล
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
จากการสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของนักวิชาการทางการศึกษา ได้แก่ Tyler
(1969) Taba (1962) Wheeler (1967) Nicholls (1978) Saylor, Alexander, and Lewis (1981)
Oliva (2009) Onstein and Hunkins (1993) Print (1993) Gratthorn et al. (2019) และวิ ชั ย
วงษ์ใหญ่ (2554) ผู้วิจัยจึงสรุปว่ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร มีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์บริบท และกาหนดจุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร โดยกาหนดสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 3 การนาหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนรู้ และ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร
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แนวคิดเกี่ยวกับการนาหลักสูตรไปใช้
จากการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวกับการนาหลักสูตรไปใช้ ของ Tyler (1969)
Beauchamp (1981) Onstein and Hunkins (1993) Print (1993) Wiles (2009) และวิชั ย วงษ์
ใหญ่ (2554) การน าหลั ก สู ต รไปใช้ แบ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนที่ 1 การวางแผนการน าหลั ก สู ต รไปใช้
(Preparation) โดยเตรียมทรัพยากรที่ จาเป็น ขั้นตอนที่ 2 การใช้ห ลักสูตรในการจัดกิจ กรรมการ
เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ (Learning Activities and Teaching) ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร และขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนคิดและการโค้ช (Self-reflection and Coaching) โดยการ
ประเมินตนเองผ่านการสะท้อนคิดและการโค้ชเพื่อชี้ให้เป็นถึงระดับความสาเร็จและแนะแนวทางการ
พัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
แนวคิดของนัก วิชาการที่ เกี่ ยวกับ การประเมินหลัก สูตรตาม Countenance Model ของ
Stake (1967) ประเมินคุณค่าของหลักสูตร และ CIPPiest ของ Stufflebeam (2008) ประเมินความ
คุ้มค่าและประโยชน์ กล่าวคือการประเมินสภาพแวดล้อมเพือ่ การวางแผน (Context Evaluation for
Planning) โดยนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และการดาเนินงาน
ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกั บสภาพจริง 2) การประเมินปัจจัยนาเข้าเพื่อ
ก าหนดโครงสร้ าง (Input Evaluation for Structuring) โดยน าข้ อ มู ล ที่ ได้ ไปใช้ ในการก าหนด
โครงสร้างของแผนงาน ขั้นตอนของการดาเนิน การ และทรัพยากรที่ จ าเป็นต้องใช้ของหลัก สูตร
3) การประเมินกระบวนการเพื่อนาหลักสูตรไปใช้ Process Evaluation for Implementation) โดย
นาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการติดตามและควบคุมการดาเนินการให้เป็นไปตามโครงสร้างและแผนงานของ
หลักสูตร และใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาประสิทธิภาพของหลักสูตร และ 4) การประเมินผลผลิต
เพื่อทบทวนหลักสูตร (Product Evaluation for Revision) โดยนาข้อมูลผลผลิต (Outcomes) ที่ได้
จากการนาหลัก สูตรไปใช้ม าดาเนินการวิเคราะห์ความส าเร็จของหลัก สูตร จากการเปรียบเที ยบ
ระหว่างผลผลิตกับ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นการการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตรเพื่อ
การตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนัก ศึก ษาวิชาชีพครูส าขาวิชา
การประถมศึกษา ผู้วิจัยใช้การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา โดยผสมผสาน 3
แนวการประเมิน ประกอบด้วย 1) แนวทางการประเมินสมรรถนะครูของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ตามกรอบการประเมินสมรรถนะครู สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน ประกอบด้วย เจตคติ ค่านิยม ความรู้ ความสามารถ และทั ก ษะที่ จ าเป็นสาหรับ การ
ปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ งานในสถานศึ ก ษา โดยเลื อ กใช้ ส มรรถนะประจ าสายงาน (Functional
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Competency) สมรรถนะที่ 1 การบริ ห ารหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้ (Curriculum and
Learning Management) ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความรู้ความสามารถใน การออกแบบการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 การ
จัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อการจัดการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 5 การวัดและประเมิ นการเรียนรู้ สมรรถนะที่ 2 การพัฒ นาผู้เรียน
(Student Development) ตัวบ่งชี้ที่ 1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 2 การ
พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 3 การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยความ
ภาคภูมิ ใจในความเป็ นไทยให้ แก่ ผู้เรี ยน สมรรถนะที่ 3 การบริห ารจั ดการชั้ นเรียน (Classroom
Management) ตัวบ่งชี้ที่ 1 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 จัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้น/ประจารายวิชา ตัวบ่งชี้ที่ 3 กากับดูแลชั้น
เรียนรายชั้น/รายวิชา 2) แนวทางการประเมินสมรรถนะการสอนของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งเป็น 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 การเตรียมการสอน ได้แก่
การศึกษาหลักสูตร การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม กิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ประเด็นที่ 2 การปฏิบัติการสอน ได้แก่ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอนและกิ จกรรม ความเหมาะสมของเวลา
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การใช้ภาษาที่ ถูก ต้องเหมาะสม ความถูกต้อง คุ้ม ค่าและเหมาะสมของ
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อารมณ์มั่งคงและกริยาท่าทางเหมาะสม การวัดประเมินผล
ถูกต้องเหมาะสม และ 3) แนวทางการประเมินการสอนแบบสองภาษาที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณา
การเนื้ อห าแล ะภาษา (Content and Language Integrated Learning: CLIL) โดยการจั ด
การเรียนรู้เนื้อหาวิชาผ่านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่ กลางการเรียนรู้เนื้อหาสาระวิชานั้น ๆ ผสมผสาน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเนื้อ หาสาระวิชานั้นไปพร้อมด้วย นอกจากนี้ ระดับ ความสามารถทาง
ภาษาอั งกฤษตามกรอบ CEFR ที่ ร ะดับ ผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน (Basic User) ระดับ A1 (Beginner)
ระดั บ A2 (Waystage or Elementary) คื อ ผู้ ที่ ส ามารถใช้แ ละเข้าใจประโยคในชี วิต ประจ าวั น
(ในระดับกลาง) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอบ สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทางาน และ
การสื่อ สารแลกเปลี่ยนข้อมู ลทั่ วไปในชีวิตประจาวัน สามารถบรรยายความคิดฝัน ความคาดหวัง
ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่ น ๆ หรือระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเคียงตามเกณฑ์ที่
กาหนด

แนวคิดและทฤษฎี
- หลักสูตรและองค์ประกอบของหลักสูตร
- การพัฒนาหลักสูตร Tyler (1949) Taba (1962) Wheeler (1967)
Nicholls (1978) Saylor, Alexander & Lewis (1981) Oliva (1992)
Ornstein and Hunkins (1993) Print (1993) Brady & Kennedy
(2003) Wiles (2009) Glattorn, et.al. (2019) และวิชัย วงศ์ใหญ่
(2538)
- ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivist
(Giambittista, Vico, Berkeley, Vygotsky)
- การออกแบบการเรียนรู้
(Dick & Carey, Kevin Kruse,)
- 21st Century Skills by Trilling & Fadel 2009
- สมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
(Teaching 21st Century by Beers, สพฐ, คุรุสภา, Communicative
Language Teaching: CLT,
EBE สพฐ, กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา อังกฤษที่เป็นสากล
CEFR., Content and Language Integrated Learning (CLIL)
- หลักสูตรการประถมศึกษา
(TQF มคอ.1 ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์, หลักสูตรครูประถมฯ มสด.
มคอ.2)
- การศึกษา 4.0 (สุวทิ ย์ เมษินทรีย์, ดิเรก พรสีมา)
- คุณภาพผู้เรียน
(หลักสูตร’51, 21st Century Skills, ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบ CEFR)

หลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษา วิชาชีพครูสาขาวิชา
การประถมศึกษา
The Enrichment Curriculum to Enhance Science EBE
Competency for Elementary Education Teacher Students
1. หลักการและเหตุผล
2. จุดมุ่งหมาย
3. วัตถุประสงค์
4. โครงสร้าง (สาระสาคัญ และเนื้อหา)
5. กิจกรรม (การเตรียมความพร้อม การให้ความรู้
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การออกแบบและเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
และการฝึกปฏิบัต)ิ
6. ระยะเวลา
7. สื่อและแหล่งเรียนรู้
8. การวัดประเมินผล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
- ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
- ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
- ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
Science EBE Competency
Curriculum Development Model

การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรการประถมศึกษา
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คาถามการวิจัย
ในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ผู้วิจัยกาหนดคาถามในการวิจัยไว้ ดังนี้
1. หลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีประสิทธิภาพ
หรือไม่ อย่างไร
2. หลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา เมื่อนาไปใช้แล้วมีประสิทธิผลอยู่ในระดับใด และเป็น
อย่างไรบ้าง ดังนี้
2.1 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาประถมศึกษาหลังการใช้หลักสูตรเสริมอยู่ในระดับใด และเป็นอย่างไร
2.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาของนัก ศึก ษา
วิชาชีพครูสาขาวิชาประถมศึกษาหลังการใช้หลักสูตรเสริมอยู่ในระดับใด และเป็นอย่างไร
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาอยู่ในระดับใด
วัตถุประสงค์การวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
2. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของหลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ สร้ างสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู้
วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาส าหรับ นัก ศึกษาวิชาชีพครูส าขาวิชาการประถมศึก ษา โดยแบ่งเป็ น
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาของนักศึกษา
2.2 เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาของ
นักศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริม เพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
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สมมติฐานการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. หลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
2. นักศึกษามีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาหลังการใช้หลักสูตร
เสริมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
3. นัก ศึกษามีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
หลังการใช้หลักสูตรเสริมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
4. นัก ศึก ษามี ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาหลังการใช้
หลักสูตรเสริมอยู่ในระดับดีขึ้นไป
5. นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาอยู่ในระดับมากขึ้นไป
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ กาหนดขอบเขตการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
1.1 ระยะการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการจาเป็น
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 15
คน รวมจานวน 20 คน ได้แก่
1) ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน แบ่งเป็น ด้านหลักสูตร จานวน 1 คน ด้าน
การสอน จ านวน 1 คน ด้ า นการวิ จั ย จ านวน 1 คน ด้ า นภาษาอั ง กฤษ จ านวน 1 คน ด้ า น
วิทยาศาสตร์ จานวน 1 คน
2) ผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 15 คน แบ่งเป็น 2.1) องค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา
จานวน 1 คน 2.2) โรงเรียนสองภาษา ที่เป็น Best Practice โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
กรุงเทพฯ จ านวน 1 คน 2.3) นัก ศึก ษา จ านวน 3 คน 2.4) ผู้ ส อน จ านวน 3 คน 2.5) ผู้ บ ริห าร
มหาวิท ยาลัย จ านวน 3 คน 2.6) ผู้ใช้บัณฑิ ตในสถานศึก ษาที่ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3
โรงเรียน จ านวน 3 คน และ 2.7) ชุม ชน จ านวน 1 คน รวมจ านวน 20 คน ใช้วิธีก ารเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
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1.2 ระยะการทดลองใช้หลักสูตรและหาประสิทธิผลของหลักสูตร ประกอบด้วย 2
ประเภท คือ นักศึกษาวิชาชีพครู และผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา
1.2.1 นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
ประชากร คือ นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาที่กาลังศึกษา
ชั้นปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิชาชีพครูส าขาวิชาการประถมศึกษาที่ ก าลัง
ศึกษา ชั้นปีที่ 4 จานวน 7 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาจาก
คะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR English Test ระดับ A2 (Waystage
or Elementary) ขึ้นไป หรือเทียบเคียงตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.2.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่กาลังศึกษาในโรงเรียนชาตศึกษา
กรุงเทพฯ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึก ษาที่ก าลังศึก ษาในโรงเรียนชาต
ศึก ษา กรุงเทพฯ จ านวน 60 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเฉพาะ
นักเรียนที่เรียนกับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น คือ หลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา
2.2 ตัวแปรตาม คือ
2.2.1 สม รรถน ะการจั ด การเรี ย น รู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ บ บ ส องภาษา
ประกอบด้วย
2.2.1.1 ความสามารถในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
2.2.1.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
2.2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มี
ต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา

12
3. ระยะเวลาในการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการทดลองใช้หลักสูตรและเก็บข้อมูล ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตามภาคการศึกษาปกติ โดยผู้วิจัยดาเนินการทดลองใช้หลักสูตรกับ
นัก ศึ ก ษาวิชาชี พ ครูส าขาวิชาการประถมศึก ษา ระหว่างวันจัน ทร์ที่ 20 มกราคม ถึง วันศุก ร์ที่ 7
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 30 ชั่วโมง และนักศึกษาดาเนินการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา ณ โรงเรี ย นชาตศึก ษา เขตบางกอกใหญ่ กรุง เทพฯ ระหว่างวัน พุ ธที่ 19 ถึง วั น
พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 7 ชั่วโมง
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรเสริม หมายถึง หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง เน้นการเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาเฉพาะด้านให้
สอดคล้อ งกับ บริบ ทของสถานศึกษา และความต้องการของทั้ งนักศึกษาและชุม ชน โดยจัดเนื้อหา
เพิ่มเติมหรือคาบเกี่ยวกับหลักสูตรปกติที่มีอยู่ของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ และระยะเวลาที่ใช้ไม่มากนัก
2. สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา หมายถึง ระดับความสามารถ
ในด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ บบสองภาษาของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ส าขาวิ ช าการ
ประถมศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสอง
ภาษา และความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ซึ่งประเมินจากการตรวจ
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาโดยใช้แบบประเมินการออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา และการสังเกตการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาโดยใช้แบบ
ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
3. หลัก สู ตรเสริม เพื่ อสร้า งสมรรถนะการจั ดการเรีย นรู้วิ ท ยาศาสตร์แบบสองภาษา
หมายถึ ง สาระและประสบการณ์ ที่ เป็ น หลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ สร้ า งสมรรถนะก ารจั ด การเรีย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ แ บบสองภาษา (English Bilingual Education: EBE) ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
สาขาวิชาการประถมศึกษา ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ สาระสาคัญ
และเนื้อหา กิจกรรม ระยะเวลา สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา และความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา ซึ่งประเมินประสิทธิภาพโดยแบบประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
โดยผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินประสิท ธิผลของหลักสูตรจาก แบบประเมินการออกแบบการจัด
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การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
4. ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา หมายถึง
ระดับความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์ที่ นัก ศึกษาจัดท าขึ้นโดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ เพื่อวางแผน
การจัดการเรียนรู้ มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม 2) สาระสาคัญ
3) กิจ กรรมการเรียนรู้ 4) สื่อ การเรียนรู้ และ 5) การวัดและประเมิ นผล ซึ่ง ประเมิ นแผนการจัด
การเรีย นรู้ แบบสองภาษาโดยใช้แบบประเมิ นความสามารถในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
5. ความสามารถในการจั ด การเรีย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์แ บบสองภาษา หมายถึ ง ระดั บ
ความสามารถในการจัดกิ จ กรรมการเรียนรู้ การบริห ารและจัดการชั้นเรียน การสื่อสาร ของการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา
ซึ่งประเมินด้วยการสังเกตการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
6. ความคิด เห็ นของนัก ศึกษาที่ มีต่ อหลักสู ตรเสริมสร้า งสมรรถนะการจั ดการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา หมายถึง ความรู้สึกและทัศนคติที่นักศึกษามีต่อหลักสูตรโดยเป็นผลเกิด
จากการเข้าร่วมกิจ กรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร ซึ่งประเมินจากการสอบถามโดยใช้แบบประเมิ น
ความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ด้านเนื้อหา วิทยากร กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ใน
กิจกรรม การประเมิน และประโยชน์ที่ได้รับ
7. นักศึกษาวิชาชีพครู หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
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ประโยชน์ที่ได้รับ
การวิจัยมีประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้
1. นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ซึ่งส่งผล
ให้ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีขึ้น และได้พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เนื้อหา
สาระวิทยาศาสตร์
2. นักศึกษาวิชาชีพครูหลักสูตรการประถมศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์แ บบสองภาษา โดยนั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
3. หลัก สูตรเสริม เพื่ อ สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ วิท ยาศาสตร์ แบบสองภาษาของ
นักศึก ษาวิชาชีพครูส าขาวิชาการประถมศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับ ปรุงหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยพั ฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตร
1.1) ความหมายของหลักสูตร
1.2) องค์ประกอบของหลักสูตร
1.3) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร/รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
1.4) การนาหลักสูตรไปใช้
1.5) การประเมินหลักสูตร
2. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
2.1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2.2) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
2.3) การจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน
ระดับประถมศึกษา
3. สมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
3.1) สมรรถนะวิชาชีพครู
3.2) การออกแบบการจัดการเรียนรู้
3.3) การจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
3.4) การประเมินการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
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1. การพัฒนาหลักสูตร
1.1 ความหมายและความสาคัญของหลักสูตร
มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของหลักสูตรในทานองเดียวกัน ดังนี้
Taba (1962) Beauchamp (1981) Gay (1990) Oliva (2009) Print (1993) วิ ชั ย วงษ์
ใหญ่ (2525) Wiles (2009) กาญจนา คุณารักษ์ (2558) และ Gratthorn et al. (2019) ได้กล่าวถึง
ความหมายของหลักสูตรในทานองเดียวกันว่า หลักสูตร หมายถึง แผน หรือแผนงาน หรือแผนการ
เรียน หรือ แผนการจัดประสบการณ์ หรือ โครงการของความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ หรือรายการ
รายวิชาที่ตั้งใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ประกอบไปด้วย จุดประสงค์ จุดมุ่งหมายเฉพาะ โค รงสร้าง การ
เลือกและการลาดับเนื้อหา กิจกรรม วิธีการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผล และวัสดุ
อุป กรณ์ ที่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง จุดมุ่ ง หมายและเนื้อ หาสาระของหลัก สูตร มี ความ
สอดคล้องกัน และระบุการประเมินผลของหลักสูตรที่ชัดเจน หลักสูตรสามารถจัดขึ้นได้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน เพื่อ ให้ผู้เรียนเกิ ดการเรียนรู้ ส่งเสริม ให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุดได้อย่างเหมาะสม รู้จักตนเอง มีการดาเนินชีวิตในโรงเรียนและ
ในสังคม และในโลกได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
Crow (1980) ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (2553)
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559) และชวลิต ชูกาแพง (2559) ได้ให้ความหมายของ
หลักสูตรในทานองเดียวกันว่า หลักสูตร หมายถึง มวลความรู้และประสบการณ์ที่เป็นแนวทางในการ
ประสบการณ์ ให้ กั บ ผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายและมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กาหนด
จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตรข้างต้น สรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง แผนหรือ
โครงการความรู้และประสบการณ์ที่ พัฒ นาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่ง ระบุเป้าหมายหรือ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน มีการวั ดผลและ
ประเมิ นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อทราบการพัฒนาของผู้เรียน ทั้ งความรู้ ความสามารถ ทักษะ
เจตคติ และคุณลักษณะที่ได้กาหนดไว้ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ที่ได้ตั้งไว้
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1.2 องค์ประกอบของหลักสูตร
หลัก สูตรมี อ งค์ป ระกอบที่ ส าคัญ หลายส่วนที่ แตกต่างกั นตามแนวคิดของนัก วิชาการที่ มี
มุมมองที่หลากหลาย ที่มีลักษณะที่สอดคล้องกันดังนี้
Tyler (1969) กล่าวว่า องค์ประกอบของหลักสูตรมีโครงสร้าง 4 ประการ คือ 1. จุดมุ่งหมาย
(Purpose) 2. ประสบการณ์ (Experience) ที่ โรงเรียนนัด ขึ้นเพื่ อสร้างประสบการณ์ ก ารเรียนรู้
3. การจัดประสบการณ์ ก ารเรียนรู้ (Organizing Learning Experience) เพื่อให้ เกิ ดการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ และ 4. การประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ (Evaluation Learning Experience)
การบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ Taba (1962) Beauchamp (1981) Onstein and
Hunkins (1993) ปฤณัต นัจนฤตย์ (2553) สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ (2555) ที่มีความคิดเห็นคล้ายคลึง
กันเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักทีส่ าคัญของหลักสูตรว่า ควรประกอบด้วย 1. เป้าหมาย จุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2. เนื้อหาสาระและประสบการณ์ 3. กิจกรรมการสอนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และ 4. การประเมินผล ส่วนกาญจนา คุณารักษ์ (2558) และ Gratthorn et al. (2019)
ได้ระบุเพิ่มเติมองค์ประกอบอีกหนึ่งองค์ประกอบ คือ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้
นอกจากนี้ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร พบว่า องค์ประกอบของ
หลั ก สูต รมี ความแตกต่างกั น ขึ้น อยู่ กั บ การให้ค วามส าคัญ ประเด็น ต่าง ๆ ของผู้พั ฒ นาหลัก สูต ร
รายละเอียด ดังนี้
การพัฒนาหลักสูตรแบบเน้นกระบวนการทาโครงงานเพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษสาหรับ
นัก เรียนชั้ นมั ธยมศึก ษาตอนปลาย โดยจุไรรัตน์ สุดรุ่ง (2547) เป็นการพัฒ นาหลัก สูต รรายวิช า
มีองค์ป ระกอบ ดังนี้ 1. หลัก สูตร 1.1) หลัก การและเหตุผ ล 1.2) กรอบแนวคิด 1.3) จุดมุ่ง หมาย
1.4) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1.5) โครงสร้างหลักสูตร 1.6) คาอธิบายรายวิชา 1.7) กระบวนการจัด
กิจ กรรม 1.8) การวัดและประเมิ นผล 2. คู่มื อการใช้ห ลัก สูตร 2.1) ลัก ษณะส าคัญ ของหลัก สูตร
2.2) สาระ มาตรฐานและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2.3) แนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ 2.4) แนวทาง
การจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.5) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดหน่วยการเรียนรู้
จ านวน 18 สั ป ดาห์ 2.6) บทบาทครู 2.7) บทบาทนั ก เรี ย น 2.8) การประเมิ น ผลและเกณฑ์
การประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาแก้ปัญหาความขัดแย้งตามแนวคิด
กรอบอัตลักษณ์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมอย่างมีวิจารณญาณ
สาหรับนักศึกษาปริญ ญาบัณฑิ ต ของวิเชียร ธารงโสตถิส กุล (2553) ที่ องค์ป ระกอบของหลัก สูตร
ประกอบด้วย ดังนี้ 1. ทฤษฎี/แนวคิดพื้นฐาน 2. หลักการ 3. จุดมุ่งหมาย 4. เนื้อหาสาระแบ่งเป็น
หน่วย การเรียนรู้ จ านวน 6 หน่วย รวมระยะเวลา 48 ชั่วโมง 5. คาอธิบ ายรายวิชา 6. แนวทาง
การจัดกิจกรรม 7. แนวทางการวัดและประเมินผล 8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
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การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการผลิตผลงาน ของศิริพงษ์ เพียศิริ (2550) หลักสูตรมีองค์ประกอบ
ดังนี้ 1. แผนการสอน จ านวน 16 แผน แต่ละแผนการสอน ประกอบด้วย หลักการ, จุดมุ่ งหมาย,
เนื้อหาสาระ, กิ จ กรรมการเรียนการสอน, การวัดประเมิ นผล 2. คู่มื อผู้สอน 3. คู่มื อผู้เรียน และ
4. แบบประเมินต่าง ๆ ส่วนงานวิจัยของเด่นดาว ชลวิทย์ (2554) เป็นการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการ
เสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู องค์ประกอบ
ของหลักสูตร มีดังนี้ 1. เป้าหมาย 1.1) หลักการและเหตุผล 1.2) วัตถุประสงค์ 1.3) กลุ่มเป้าหมาย
2. เนื้อหาสาระ 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 3 วิธีการ ได้แก่ การฝึกอบรม, การมีพี่เลี้ยง, การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 4. การประเมินผล 5. ประโยชน์ของหลักสูตร
กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของหลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักการและ
เหตุผล จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ สาระสาคัญและเนื้อหา กิจกรรม ระยะเวลา สื่อและแหล่งเรียนรู้
และการวัดประเมินผล ดังปรากฏในตารางที่ 1

Taba (1962)
Beauchamp
(1981) และ
Ornstien &
Hunkins
(1993)

1. เป้าหมาย
จุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
2. เนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์
3. กิจกรรมการ
สอนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้
4. การประเมินผล

Tyler
(1969)

1. จุดมุ่งหมาย
(Purpose)
2. ประสบการณ์
(Experience)
ที่โรงเรียนนัดขึ้น
เพื่อสร้าง
ประสบการณ์
การเรียนรู้
3. การจัด
ประสบการณ์
การเรียนรู้
(Organizing
Learning
Experience)
เพื่อให้เกิด
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

1. ความมุ่งหมาย
ของหลักสูตร
2. เนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ์
3. วิธีสอนและ
การจัดกิจกรรม
ดาเนินการ
4. วัสดุอุปกรณ์
5. การประเมิน ผล

กาญจนา
คุณารักษ์
(2558)

1. หลักการ/
ปรัชญา/เหตุผล
2. จุดหมาย/
เป้าหมาย
3. ผลลัพธ์ความรู้
4. ทักษะ/ผลลัพธ์
กระบวนการ
5. ผลลัพธ์
ทัศนคติ
6. เนื้อหาที่เป็น
ทางเลือก
7. การบริหาร
จัดการความ
เชื่อมโยง
8. กิจกรรม การ
สอน/การเรียนรู้

Glattorn,
et.al.
2019)

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของหลักสูตรตามแนวคิดของนักศึกษา

1. แผนการสอน
16 แผน (หลักการ,
จุดมุ่งหมาย,
เนื้อหาสาระ,
กิจกรรมการเรียน
การสอน, การวัด
ประเมินผล
2. คู่มือผู้สอน
3. คู่มือผู้เรียน
4. แบบประเมิน
ต่าง ๆ

ศิริพงษ์
เพียรศิริ
(2550)

1. เป้าหมายและ
จุดมุ่งหมาย
2. เนื้อหารายวิชา
3. วิธีการสอน
และการจัด
ประสบการณ์
การเรียนรู้
4. การประเมินผล

ปฤณัต
นัจนฤตย์
(2553)
สุนีตา
ชัยวัฒน์ (2555)
1. เป้าหมาย
1.1) หลักการและ
เหตุผล
1.2) วัตถุประสงค์
1.3) กลุ่มเป้าหมาย
2. เนื้อหาสาระ
3. กิจกรรมการ
เรียนการสอน
มี 3 วิธีการ ได้แก่
การฝึกอบรม,
การมีพี่เลี้ยง,
การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
4. การประเมินผล
5. ประโยชน์ของ
หลักสูตร

เด่นดาว
ชลวิทย์
(2554)

1. หลักสูตร
1.1) หลักการและเหตุผล
1.2) กรอบแนวคิด
1.3) จุดมุ่งหมาย
1.4) ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
1.5) โครงสร้างหลักสูตร
1.6) คาอธิบายรายวิชา
1.7) กระบวนการจัด
กิจกรรม
1.8) การวัดและ
ประเมินผล
2. คู่มือการใช้หลักสูตร
2.1) ลักษณะสาคัญของ
หลักสูตร
2.2) สาระ มาตรฐานและ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

จุไรรัตน์
สุดรุ่ง
(2547)

1. ทฤษฎี/
แนวคิดพื้นฐาน
2. หลักการ
3. จุดมุ่งหมาย
4. เนื้อหาสาระ
6 หน่วย รวม
48 ชั่วโมง
5. คาอธิบาย
รายวิชา
6. แนวทางการ
จัดกิจกรรม
7. แนวทางการ
วัดและ
ประเมินผล
8. สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้

วิเชียร
ธารงโสตถิ
สกุล
(2553)

1. หลักการและ
เหตุผล
2. จุดมุ่งหมาย
3. วัตถุประสงค์
4. สาระสาคัญ และ
เนื้อหา
5. กิจกรรม
6. ระยะเวลา
7. สื่อและ แหล่ง
เรียนรู้
8. การวัดและ
ประเมินผล

หลักสูตรเสริม
เพื่อสร้าง
สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา
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4. การประเมิน
ประสบการณ์
การเรียนรู้
(Evaluation
Learning
Experience)
การบรรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้

Tyler
(1969)

Taba (1962)
Beauchamp
(1981) และ
Ornstien &
Hunkins
(1993)

ตารางที่ 1 (ต่อ)
กาญจนา
คุณารักษ์
(2558)

9. วัสดุอุปกรณ์
และสื่อการเรียนรู้
10. ระยะเวลา
11. วิธีการประเมิน
การเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน

Glattorn,
et.al.
2019)

ศิริพงษ์
เพียรศิริ
(2550)

ปฤณัต
นัจนฤตย์
(2553)
สุนีตา
ชัยวัฒน์ (2555)

เด่นดาว
ชลวิทย์
(2554)

2.3) แนวทางการนา
หลักสูตรไปใช้
2.4) แนวทางการจัดทา
แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
2.5) แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จัดหน่วย
การเรียนรู้ 18 สัปดาห์
2.6) บทบาทครู
2.7) บทบาทนักเรียน
2.8) การประเมินผล
และเกณฑ์ การประเมิน

จุไรรัตน์
สุดรุ่ง
(2547)

วิเชียร
ธารงโสตถิ
สกุล
(2553)

หลักสูตรเสริม
เพื่อสร้าง
สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา
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1.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร/รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษาที่เป็นทีร่ ู้จกั และยอมรับในวงการการศึกษา
ทั้งทีเ่ ป็นต้นแบบของกระบวนพัฒนาหลักสูตร และที่ได้พฒ
ั นาขึ้นใหม่อย่างมีคุณภาพที่น่าสนใจ ดังนี้
Tyler (1969) ได้เสนอแนวทางของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 1. กาหนดจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษา 2. กาหนดประสบการณ์การเรียนรู้ 3. กาหนดวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นั้น
และ 4. ประเมินผลประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้
Taba (1962) ได้พัฒนารูปแบบขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 1. วิเคราะห์ความต้องการ
2. กาหนดจุดมุ่งหมาย 3. เลือกเนื้อหาสาระ 4. จัดรวบรวมเนื้อหาสาระ 5. คัดเลือกประสบการณ์
การเรียนรู้ 6. จัดรวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้ และ 7. กาหนดวิธีการประเมินผล
Wheeler (1967, อ้างถึงใน Print (1993: 69-74) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เป็น
รูป แบบวงจร (Cyclical Model) ดั งนี้ 1. เลื อกเป้ าหมาย จุดมุ่ ง หมาย จุดประสงค์ของหลัก สูต ร
2. เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 3. เลือกเนื้อหาสาระ 4. จัดการและบูรณาการประสบการณ์การ
เรียนรู้กับเนื้อหาสาระ และ 5. ประเมินผลแต่ละขั้นและการบรรลุจุดมุ่งหมาย
Nicholls (1978, อ้างถึงใน Print (1993: 69-74) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เป็น
รูปแบบวงจร (Cyclical Model) ดังนี้ 1. วิเคราะห์สถานการณ์ 2. เลือกจุดประสงค์ 3. เลือกและ
จัดการเนื้อหาสาระ 4. เลือกและจัดการวิธีการสอน และ 5. ประเมินผล
Saylor et al. (1981) ได้ ร่ว มกั น พั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ดั ง นี้ 1. ก าหนด
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตของหลักสูตร 2. ออกแบบหลักสูตร 3. นาหลักสูตรไปใช้ และ 4.
ประเมินผลหลักสูตร
Oliva (2009) ได้เสนอรูปแบบการพัฒ นาหลักสูตร ดังนี้ 1. กาหนดจุดหมายของการศึกษา
2. วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นของผู้เรียนและชุมชน และเนื้อหาวิชาที่จาเป็น 3. กาหนดเป้าหมาย
หลัก สู ต ร 4. ก าหนดจุด ประสงค์ ของหลั ก สู ตร 5. จั ดการรวบรวมข้อ มู ล และน าหลั ก สูต รไปใช้
6. ก าหนดจุดมุ่งหมายการสอน 7. กาหนดจุดประสงค์การสอน 8. เลือกยุทธวิธีการสอน 9. เลือก
เทคนิคการประเมิน 10. นากลวิธีก ารสอนไปใช้จริง 11.ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และ
12.ประเมินผลหลักสูตร
Onstein and Hunkins (1993) ได้เสนอรูป แบบกระบวนการการพัฒ นาหลัก สูตรไว้ ดังนี้
1. กาหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ของหลักสูตร 2. ออกแบบหลักสูตร 3. พัฒนาหลักสูตร
4. นาหลักสูตรไปใช้ และ 5. ประเมินผลของหลักสูตร
จากการศึกษาหนังสือ Curriculum Development and Design โดย Print (1993) สรุปได้
ว่า กระบวนการพั ฒ นาหลั ก สูต ร มี ขั้ น ตอนดั ง นี้ 1. วิเ คราะห์ บ ริ บ ทของหลั ก สู ต ร 2. วิเ คราะห์
สถานการณ์ 3. ก าหนดเป้าหมาย จุดมุ่ งหมาย จุดประสงค์ของหลัก สูตร 4. ก าหนดเนื้อหาสาระ
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5. กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 6. ประเมินการสอน 7. นาหลักสูตรไปใช้และปรับปรุง และ 8. ประเมิล
หลักสูตร กากับติดตามและให้ข้อมูลย้อนกลับ
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 1. กาหนด
จุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสร้าง และออกแบบหลักสูตร 2. ยกร่างเนื้อหาสาระ ประสบการณ์
หน่วยการเรียน และรายวิชา และกาหนดผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ก ารเรียนรู้ วางแผนการสอน
สื่อการสอน และเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรม 3. ทดลองใช้หลักสูตร และปรับปรุงถ้ามีข้อบกพร่อง
4. อบรมผู้สอน ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ 5. ปฏิบัติ
การสอน โดยการน าหลัก สูตรไปใช้จ ริง ได้แก่ 5.1) แปลงหลัก สู ตรไปสู่ก ารสอน คือ จัดท าวัส ดุ
หลักสูตร (เอกสารหลักสูตร สื่อและอุปกรณ์กรสอน) 5.2) ผู้บริหารเตรียมสิ่งต่าง ๆ ที่สนับสนุนการ
สอน 5.3) ผู้ส อนดาเนินการจัดการเรียนการสอน 5.4) ประเมิ นผล ทั้ งประเมิ นผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และประเมินผลหลักสูตร
Gratthorn et al. (2019) ได้ ร ะบุ ก ระบวนการพั ฒ นาหลั ก สู ต รในหนั ง สื อ Curriculum
Leadership: Strategies for Development and Implementation ผู้วิจัยประมวลสรุปขั้นตอน
ได้ ดังนี้ 1. พัฒนาปรัชญาและหลักการและเหตุผลของหลักสูตร 2. พัฒนาจุดเน้นและความต่อเนื่อง
จุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ ผลการเรียนรู้ และภาระงานตามสภาพจริง 3. จัดระบบการดาเนินงานของ
หลักสูตร และ 4. ประเมินผลหลักสูตร
จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนาหลักสูตรหรือ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์บริบท และกาหนดจุดมุ่งหมาย
จุดประสงค์ของหลักสูตร ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร โดยกาหนดสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ขั้นตอนที่ 3 การนา
หลั ก สู ต รไปใช้ จั ด การเรี ย นรู้ และขั้ น ตอนที่ 4 การประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร ผู้ วิ จั ย น าเสนอ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ดังตารางที่ 2

Taba
(1962)

1. วิเคราะห์
ความ
ต้องการ
2. กาหนด
จุดมุ่งหมาย

Tyler
(1949)

1. กาหนด
จุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษา

1. เลือก
เป้าหมาย
จุดมุ่งหมาย
จุดประสงค์ของ
หลักสูตร

Wheeler
(1967)

1. วิเคราะห์
สถานการณ์
2. เลือก
จุดประสงค์

Nicholls
(1978)

Saylor,
Alexander
& Lewis
(1981)
1. กาหนด
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
และขอบเขต
ของหลักสูตร
1. กาหนด
จุดหมายของ
การศึกษา
2. วิเคราะห์
ความต้องการ
จาเป็นของ
ผู้เรียนและ
ชุมชน และ
เนื้อหาวิชาที่
จาเป็น
3. กาหนด
เป้าหมาย
หลักสูตร
4. กาหนด
จุดประสงค์ของ
หลักสูตร

Oliva
(1992)

1. กาหนด
เป้าหมาย
จุดมุ่งหมาย
จุดประสงค์
ของหลักสูตร

Ornstein &
Hunkins
(1993)

ตารางที่ 2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร/รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ตามแนวคิดของนักการศึกษา

1. วิเคราะห์
บริบทของ
หลักสูตร
2. วิเคราะห์
สถานการณ์
3. กาหนด
เป้าหมาย
จุดมุ่งหมาย
จุดประสงค์
ของหลักสูตร

Print
(1993)

1. กาหนด
จุดมุ่งหมาย
หลักการและ
โครงสร้าง
และออกแบบ
หลักสูตร

วิชัย
วงษ์ใหญ่
(2554)

1. พัฒนา
ปรัชญาและ
หลักการและ
เหตุผลของ
หลักสูตร

Glattorn,
et.al.
(2019)

สรุป
รูปแบบ
การพัฒนา
หลักสูตรฯ
1. วิเคราะห์
บริบทของ
หลักสูตร
และกาหนด
จุดมุ่งหมาย
จุดประสงค์
ของหลักสูตร

23

Taba
(1962)

3. เลือก
เนื้อหาสาระ
4. จัด
รวบรวม
เนื้อหาสาระ

Tyler
(1949)

2. กาหนด
ประสบการณ์
การเรียนรู้

ตารางที่ 2 (ต่อ)

2. เลือก
ประสบการณ์
การเรียนรู้
3. เลือกเนื้อหา
สาระ

Wheeler
(1967)

3. เลือกและ
จัดการเนื้อหา
สาระ

Nicholls
(1978)

Saylor,
Alexander
& Lewis
(1981)
2. ออกแบบ
หลักสูตร

Ornstein &
Hunkins
(1993)

5. จัดการ
2. ออกแบบ
รวบรวมข้อมูล หลักสูตร
และนาหลักสูตร
ไปใช้
6. กาหนด
จุดมุ่งหมายการ
สอน
7. กาหนด
จุดประสงค์
การสอน

Oliva
(1992)

4. กาหนด
เนื้อหาสาระ

Print
(1993)

Glattorn,
et.al.
(2019)
2. พัฒนา
จุดเน้นและ
ความต่อเนื่อง
จุดมุ่งหมาย
จุดประสงค์
ผลการเรียนรู้
และภาระงาน
ตามสภาพจริง

วิชัย
วงษ์ใหญ่
(2554)
2. ยกร่างหลักสูตร
2.1) กาหนด
เนื้อหาสาระ
ประสบการณ์
หน่วยการเรียน
และรายวิชา
2.2) กาหนด
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์ การ
เรียนรู้ วาง
แผนการสอน สื่อ
การสอน และ
เลือกรูปแบบการ
จัดกิจกรรม

สรุป
รูปแบบ
การพัฒนา
หลักสูตรฯ
2. ออกแบบ
หลักสูตร โดย
กาหนดสาระ
การเรียนรู้
วัตถุประสงค์
การเรียนรู้
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
และ การวัด
และ
ประเมินผล

24

Taba
(1962)

5. คัดเลือก
ประสบการณ์
การเรียนรู้
6. จัด
รวบรวม
ประสบการณ์
การเรียนรู้

Tyler
(1949)

3. กาหนด
วิธีการจัด
ประสบการณ์
การเรียนรู้นั้น

ตารางที่ 2 (ต่อ)

4. จัดการและ
บูรณาการ
ประสบการณ์
การเรียนรู้กับ
เนื้อหาสาระ

Wheeler
(1967)

4. เลือกและ
จัดการวิธีการ
สอน

Nicholls
(1978)

Saylor,
Alexander
& Lewis
(1981)
3. นา
หลักสูตร
ไปใช้
8. เลือกยุทธวิธี
การสอน
9. เลือกเทคนิค
การประเมิน
10. นากลวิธี
การสอนไปใช้
จริง

Oliva
(1992)

3. พัฒนา
หลักสูตร
4. นาหลักสูตร
ไปใช้

Ornstein &
Hunkins
(1993)
5. กาหนด
กิจกรรม
การเรียนรู้
6. ประเมิน
การสอน

Print
(1993)

3. ทดลองใช้หลักสูตร
และปรับปรุงถ้ามี
ข้อบกพร่อง
4. อบรมผู้สอน
ผู้บริหาร และบุคลากร
และประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
5. ปฏิบัติการสอน
โดยการนาหลักสูตรไป
ใช้จริง ได้แก่
5.1) แปลงหลักสูตร
ไปสู่การสอน คือ
จัดทาวัสดุหลักสูตร
(เอกสารหลักสูตร สื่อ
และอุปกรณ์กรสอน)
5.2) ผู้บริหารเตรียม
สิ่งต่าง ๆ
ที่สนับสนุน
การสอน
5.3) การสอน ผู้สอน
ดาเนิน การจัดการ
เรียนการสอน

วิชัย
วงษ์ใหญ่
(2554)

สรุป
รูปแบบ
การพัฒนา
หลักสูตรฯ
3. จัดระบบ
3. นาหลักสูตร
การดาเนินงาน ไปใช้จัดการ
ของหลักสูตร เรียนรู้

Glattorn,
et.al.
(2019)
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Taba
(1962)

7. กาหนด
วิธีการ
ประเมินผล

Tyler
(1949)

4. ประเมินผล
ประสบการณ์ที่
ได้จากการ
เรียนรู้

ตารางที่ 2 (ต่อ)

5. ประเมินผล
แต่ละขั้นและ
การบรรลุ
จุดมุ่งหมาย

Wheeler
(1967)

Saylor,
Oliva
Ornstein &
Alexander
(1992)
Hunkins
& Lewis
(1993)
(1981)
5. ประเมินผล 4. ประเมินผล 11.ประเมินผล 5. ประเมินผล
หลักสูตร
การจัดการเรียน ของหลักสูตร
การสอน
12.ประเมินผล
หลักสูตร

Nicholls
(1978)

7. นา
หลักสูตรไป
ใช้และ
ปรับปรุง
8.
ประเมินผล
หลักสูตร
กากับ
ติดตามและ
ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ

Print
(1993)

5.4)
ประเมินผล ทั้ง
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของ
ผู้เรียน และ
ประเมินผล
หลักสูตร

วิชัย
วงษ์ใหญ่
(2554)

4. ประเมิน
หลักสูตร

Glattorn,
et.al.
(2019)

สรุป
รูปแบบ
การพัฒนา
หลักสูตรฯ
4. ประเมินผล
หลักสูตร
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1.4 การนาหลักสูตรไปใช้
การนาหลักสูตรไปใช้เป็นการจัดวางโครงสร้างใหม่ (Restructuring) และการกาหนดขอบเขต
ให ม่ (Replacement) เพื่ อการปรั บ การป ฏิ บั ติ ต นของบุ คคล (Personal Habit) แนวท าง
การประพฤติตน (Way of Behaving) ขอบเขตของการเรียนรู้ (Learning Spaces) และหลัก สูตร
และกาหนดการที่สร้างขึ้น (Existing Curricula and Schedules) (Leslie Bishop, 1976, อ้างถึงใน
Onstein & Hunkins, 1993)
Tyler (1969) ได้กาหนดการนาหลักสูตรไปใช้ ในแง่มุมคาถามที่ 3 ที่ว่า จะจัดประสบการณ์
เรียนรู้เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร เป็นขั้นตอนที่ 3 ในกระบวนการหลักสูตร กาหนดวิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้นั้น โดยอธิบายว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรู้นี้เป็นการนาหลักสูตรไปใช้
เป็นสิ่งสาคัญที่ส่ง ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ ควรพิจารณาประเด็นที่สาคัญ
ดังนี้
1. มีความหลากหลายและจัดให้สอดคล้องสัมพันธ์กับผู้เรียน
2. ระยะเวลาในการเรียนรูท้ ี่เหมาะสม ทีส่ ามารถทาให้เกิดการเรียนรู้ได้
3. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ทั้งแนวตัง้ (Vertical Relationship) และ
แนวนอน (Horizontal Relationship)
4. ความต่อเนื่อง (Continuity) การเรียงลาดับ (Sequence) และการผสมผสาน
(Integration)
Beauchamp (1981) ได้กล่าวถึง การนาหลัก สูตรไปใช้ ว่า เป็นกระบวนการที่ส าคัญ ที่สุด
ของการพัฒนาหลักสูตร เป็นการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ คือ การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน โดย
ระบุสิ่งที่ควรปฏิบัติของการนาหลักสูตรไปใช้ 2 ประการ คือ
ประการแรก การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ครูมี ก ารพัฒ นาการเรียนการสอน จัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และครูผู้สอนมีหน้าที่นาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน โดย
ยึดหลักสูตรเป็นหลักในการพัฒนากลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประการสอง คือ การคานึงถึงผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ตามเป้าหมาย โดยครูผู้สอนควรมีส่วน
ร่วมในการพั ฒ นาหลั ก สูต ร เพื่ อ ความเข้าใจถึ ง รายละเอี ยดต่า ง ๆ ของหลั ก สู ต ร และผู้บ ริห าร
สถานศึกษาควรให้ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและการนาหลักสูตร
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายของหลักสูตร
การนาหลักสูตรไปใช้ ตามแนวคิดของ Onstein and Hunkins (1993) แบ่งเป็น 3 ประการ
ดังนี้
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ประการที่ 1 จะต้องมีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ของหลักสูตรตามที่ตั้งใจไว้ การวางแผนการนาหลักสูตรไปใช้ ควรคานึงถึง 3 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กัน คือ บุคคล (people) แผนงานกิ จ กรรม (program) และ กระบวนการ (process) แต่ก ารน า
หลัก สูตรไปใช้ ไม่ ควรท าให้ บุคคลที่ เกี่ ยวข้องมี ความรู้สึก ถูก ควบคุม หรือได้รับ ผลกระทบมากนั ก
ครูผู้สอนต้องการเวลาในการลองใช้หลักสูตรและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมาย
และจุดประสงค์ใหม่
ประการที่ 2 การสื่อสาร Communication) เป็นอีกส่วนที่พิจารณาสาหรับการนาหลักสูตร
ไปใช้ ควรจัดให้มีสร้างความเข้าใจผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal Lines) และแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) รวมถึงการสื่อสาร
จากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ปฏิบัติ (Downward) และ ผู้ปฏิบัติสู่ผู้บังคับบัญชา (Upward) ทุกส่วนสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ และดาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ประการที่ 3 การสนับสนุน (Support) เป็นการอานวยความสะดวกสนับสนุนสิ่งจาเป็นใน
การนาหลักสูตรไปใช้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง สนับ สนุนงบประมาณตามความเหมาะสม
สร้างความร่วมมือและความพยายามในจิตใจ (Emotional Effort) การให้การสนับสนุนของผู้ร่วมงาน
มีความสาคัญ โดยการเปิดโอกาสให้มีการทางานร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความเป็นไปได้ของความสาเร็จในการนาหลักสูตรไปใช้
Print (1993) กล่าวถึง การนาหลักสูตรไปใช้ ในระยะที่ 3 ของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและการนาไปใช้ (Implementation) การวางแผนส าหรับการใช้
หลักสูตร เตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้า และสร้างการยอมรับในปรับปรุงและ
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 2 การเฝ้าระวังติดตาม (Monitoring) การวัดความส าเร็จของกิ จกรรมหลักสูตร
การวิเคราะห์ป ระสิท ธิผลของหลัก สูตรทั้งหมด โดยข้อมู ลป้อนกลับของหลักสูตรที่ ใช้มาเป็นระยะ
เวลานานจะเกี่ ยวข้อ งกั บ ความเข้าในการประเมินผลหลัก สูตร ต่อจากนั้นดาเนินการศึกษาข้อมู ล
ป้อนกลับเป็นการประเมินผลผลิต คือ ผู้เรียนประสบความสาเร็จตามเป้ าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมหลักสูตรในภาพรวม ส่วนหลักสูตรที่มีระยะเวลาใช้เป็น
กิจกรรมสั้นๆ อาจต้องมีการขยายการติดตามผลการใช้ไปอีกหลายครั้งหรือหลายปี
ขั้น ตอนที่ 3 จั ด เตรีย มข้ อ มู ล ป้ อนกลั บ (Provision Feedback) การประมวลผลข้ อ มู ล
ย้อ นกลั บ ส าหรับ การพิ จ ารณาของผู้ น าหรือ ผู้ พั ฒ นาหลั ก สู ตร เพื่ อ ใช้ในการพิ จ ารณาเกี่ ยวกั บ
การปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเด็นต่าง ๆ ของหลักสูตร
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วิชัย วงษ์ใหญ่ (2521) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาหลักสูตรไปใช้ว่า บุคคล 3 กลุ่มที่มี
บทบาทในการหลักสูตรไปใช้ คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และชุมชน ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทมากที่สุด
ในการศึกษาและวางแผน รวมถึงครูผู้สอนที่จะเป็นผู้นาหลักสูตรไปใช้ในการสอน โดยมีขั้นตอนการนา
หลัก สูตรไปใช้ตามล าดับ วิชัย วงศ์ใหญ่ (2554) ดังนี้ การเตรียมวางแผนงาน การเตรียมจัดอบรม
การจัดครูเข้าสอน การจัดตารางสอน การจัดวัส ดุป ระกอบหลัก สูตร การประชาสัม พันธ์ การจัด
สภาพแวดล้อม การเลือกกิจกรรม และการจัดโครงการประเมินผล
Wiles (2009) ได้กล่าวไว้ว่า การนาหลักสูตรไปใช้ (Implementation) เป็นขั้นตอนที่สามใน
วงจรการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ การวิเคราะห์ (Analyze) การออกแบบ (Design) การนาหลักสูตรไป
ใช้ (Implementation) และการประเมิน (Evaluation) โดยการนาหลักสูตรไปใช้ มีกระบวนการ 4
ประการ ดังนี้ ประการแรก คือ การสนับสนุนเบื้องต้นของการออกแบบ ประการที่สอง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากสิ่ง ที่ ง่ายที่ สุดไปสู่สิ่ง ที่ มี ค วามซับ ซ้อนเพื่ อสร้างความเข้าใจ ประการที่ ส าม คื อ
ขอบข่ายระยะเวลาการจัดกิจกรรมเพื่อการใช้เวลาที่กระชับ และประการสุดท้าย คือ การฝึกอบรม
ผู้สอน
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่า การน าหลั ก สู ต รไปใช้ ประกอบด้ วย 3 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ ขั้ น ตอนที่ 1
การวางแผนการนาหลักสูตรไปใช้ (Preparation) โดยเตรียมทรัพยากรที่ จาเป็น ขั้นตอนที่ 2 การใช้
หลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ (Learning Activities and Teaching) ตาม
เป้ าหมายและวั ต ถุป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร และขั้ น ตอนที่ 3 การสะท้ อ นคิ ด และการโค้ ช (Selfreflection and Coaching) โดยการประเมินตนเองผ่านการสะท้อนคิดและการโค้ชเพื่อชี้ให้เป็นถึง
ระดับความสาเร็จและแนะแนวทางการพัฒนา ดังตารางที่ 3

Beauchamp
(1975)
ประการที่ 1
ประการแรก คือ
มีความหลากหลาย
การจัดสภาพแวดล้อม
และจัดให้สอดคล้อง ในโรงเรียนให้ครูมี การ
สัมพันธ์กับผู้เรียน
พัฒนาการเรียนการสอน
ประการที่ 2
การจัดสภาพแวดล้อม
ระยะเวลาในการ
ของโรงเรียน และ
เรียนรู้ที่เหมาะสม
ครูผู้สอนมีหน้าที่นา
ที่สามารถทาให้เกิด
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ
การเรียนรู้ได้
การสอนในชั้นเรียน โดย
ประการที่ 3
ยึดหลักสูตรเป็นหลักใน
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ การพัฒนากลวิธีการจัด
กับสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้
การเรียนรู้อื่น ๆ
ประการสอง คือ
ทั้งแนวตั้ง (Vertical การคานึงถึงผลการ
Relationship) และ เรียนรู้ที่กาหนดไว้ตาม
แนวนอน
เป้าหมาย โดยครูผู้สอน
(Horizontal
ควรมีส่วนร่วมในการ
Relationship)
พัฒนาหลักสูตร

Tyler (1969)

Ornstein & Hunkins
(1993)
ประการที่ 1 จะต้องมี
การวางแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นจุดเริ่มต้น
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของ
หลักสูตรตามที่ตั้งใจไว้
การวางแผนการนาหลักสูตร
ไปใช้
ควรคานึงถึง 3 องค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกัน คือ
บุคคล (people) แผนงาน
กิจกรรม (program) และ
กระบวนการ (process) แต่
การนาหลักสูตรไปใช้ไม่ควร
ทาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้สึกถูกควบคุมหรือ
ได้รับผลกระทบมากนัก

ตารางที่ 3 การนาหลักสูตรไปใช้ตามแนวคิดของนักการศึกษา
Wiles (2009)
ประการแรก คือ
การสนับสนุน
เบื้องต้นของการ
ออกแบบ
ประการที่สอง คือ
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากสิ่ง
ที่ง่ายที่สุดไปสู่สิ่งที่มี
ความซับซ้อนเพื่อ
สร้างความเข้าใจ
ประการที่สาม คือ
ขอบข่ายระยะเวลา
การจัดกิจกรรมเพื่อ
การใช้เวลาที่กระชับ
และประการสุดท้าย
คือ การฝึกอบรม
ผู้สอน

Print (1993)
ขั้นตอนที่ 1
การวางแผนและ
การนาไปใช้
(Implementation)
การวางแผนสาหรับ
การใช้หลักสูตร
เตรียมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ ไม่
คาดคิดไว้ล่วงหน้า
และสร้างการยอมรับ
ในปรับปรุงและการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 2 การเฝ้า
ระวังติดตาม
(Monitoring)

วิชัย วงษ์ใหญ่
(2554)
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียม
วางแผนงาน
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียม
จัดอบรม
ขั้นตอนที่ 3 การจัดครู
เข้าสอน
ขั้นตอนที่ 4 การจัด
ตารางสอน
ขั้นตอนที่ 5 การจัดวัสดุ
ประกอบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 6 การประชา
สัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 7 การจัด
สภาพ แวดล้อม
ขั้นตอนที่ 8 การเลือก
กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 9 การจัด
โครงการประเมินผล

สรุป
การนาหลักสูตรไปใช้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการ
นาหลักสูตรไปใช้
(Preparation) โดยเตรียม
ทรัพยากรที่จาเป็น
ขั้นตอนที่ 2 การใช้หลักสูตรใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การฝึกปฏิบัติ (Learning
Activities and Teaching)
ตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนคิด
และการโค้ช (Self-reflection
and Coaching) โดยการ
ประเมินตนเองผ่านการสะท้อน
คิดและการโค้ชเพื่อชี้ให้เป็นถึง
ระดับความสาเร็จและแนะแนว
ทางการพัฒนา
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Beauchamp
(1975)
ประการที่ 4
เพื่อความเข้าใจถึง
ความต่อเนื่อง
รายละเอียดต่าง ๆ ของ
(Continuity)
หลักสูตร และผู้บริหาร
การเรียงลาดับ
สถานศึกษาควรให้
(Sequence) และการ ความสาคัญและ
ผสมผสาน
สนับสนุนการดาเนินงาน
(Integration)
การพัฒนาหลักสูตรและ
การนาหลักสูตรไปใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดผลสาเร็จตาม
เป้าหมายของหลักสูตร

Tyler (1969)

ตารางที่ 3 (ต่อ)
Ornstein & Hunkins
(1993)
ครูผู้สอนต้องการเวลาในการ
ลองใช้หลักสูตรและการ
ปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของเป้าหมาย
และจุดประสงค์ใหม่
ประการที่ 2 การสื่อสาร
Communication) เป็นอีก
ส่วนที่พิจารณาสาหรับการ
นาหลักสูตรไปใช้ ควรจัดให้
มีสร้างความเข้าใจผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ และแบบไม่
เป็นทางการ รวมถึงการ
สื่อสารจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้
ปฏิบัติ และ ผู้ปฏิบตั ิสู่
ผู้บังคับบัญชา ทุกส่วน
การวัดความสาเร็จของ
กิจกรรมหลักสูตร การ
วิเคราะห์ประสิทธิผลของ
หลักสูตรทั้งหมด โดย
ข้อมูลป้อนกลับของ
หลักสูตรที่ใช้มาเป็นระยะ
เวลานานจะเกี่ยวข้องกับ
ความเข้าในการ
ประเมินผลหลักสูตร
ต่อจากนั้นดาเนินการ
ศึกษาข้อมูลป้อนกลับเป็น
การประเมินผลผลิต คือ
ผู้เรียนประสบความสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มาก
น้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพ

Print (1993)

Wiles (2009)

วิชัย วงษ์ใหญ่
(2554)

สรุป
การนาหลักสูตรไปใช้
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Tyler (1969)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

Beauchamp
(1975)

Ornstein & Hunkins
(1993)
สามารถแสดงความคิดเห็นได้
และดาเนินการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป
ประการที่ 3 การสนับสนุน
(Support) เป็นการอานวยความ
สะดวกสนับสนุนสิ่งจาเป็นในการ
นาหลักสูตรไปใช้ สร้างความ
มั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง สนับสนุน
งบประมาณตามความเหมาะสม
สร้างความร่วมมือและความ
พยายามในจิตใจ (Emotional
Effort) การให้การสนับสนุนของ
ผู้ร่วมงานมีความสาคัญ โดยการ
เปิดโอกาสให้มีการทางาน
ร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิด และการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อความสาเร็จใน
การนาหลักสูตรไปใช้
ของกิจกรรมหลักสูตรใน
ภาพรวม ส่วนหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาใช้เป็นกิจกรรม
สั้นๆ อาจต้องมีการขยาย
การติดตามผลการใช้ไปอีก
หลายครั้งหรือหลายปี
ขั้นตอนที่ 3 จัดเตรียม
ข้อมูลป้อนกลับ (Provision
Feedback) เป็นการ
ประมวลผลข้อมูลย้อนกลับ
สาหรับการพิจารณาของ
ผู้นาหรือผู้พัฒนาหลักสูตร
เพื่อใช้ในการพิจารณา
เกี่ยวกับการปรับปรุง การ
เปลี่ยนแปลง และการ
พัฒนาประเด็นต่าง ๆ ของ
หลักสูตร

Print (1993)

Wiles (2009)

วิชัย วงษ์ใหญ่
(2554)

สรุป
การนาหลักสูตรไปใช้
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1.5 การประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) คือ กระบวนการที่ผู้พัฒนาหลักสูตรใช้ใน
การตัดสินคุณค่าและประสิทธิภาพของหลักสูตร จากกิจกรรม โครงการและงานที่ผู้เรียนได้ทา (Kelly,
2004)
การประเมิ น หลัก สูตร (Curriculum Evaluation) มี ความหมายครอบคลุม การประเมิ น
การเรี ย นการสอน (Instructional Evaluation) ซึ่ ง การประเมิ น การสอน ประเมิ น 3 ส่ ว น
ประกอบด้วย 1) ความส าเร็จของผู้เรียน (Pupils’ Achievement) 2) ความสามารถของการสอน
(Instructional Performance) และ 3) ประสิทธิภาพของยุทธวิธีหรือวิธีการสอน (Effectiveness of
a Particular Approach or Methodology) ซึ่งการประเมินการสอนถูกมองเป็นรูปแบบย่อย (Submodel) ของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (Oliver, 1965, อ้างถึงใน Oliva, 2009: 409)
Print (1993) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรนั้น อาจเกิดขึ้นหลากหลายสถานที่หรือเกิดขึ้น
ฉับพลันในกระบวนการเรียนการสอน ครูอาจไม่ทราบว่ าการประเมินไม่เพียงแต่ประเมินหลังจากจบ
การเรียนการสอนเท่านั้น ดังนั้น ประเภทของการประเมิน จึงแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. Formative Evaluation เป็ น การประเมิ น ระหว่ า งใช้ ห ลั ก สู ต ร เกิ ด ขึ้ น ในกิ จ กรรม
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมินความต่อเนื่องของพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมิน
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) กับผู้เรียนได้รับรู้ว่าระหว่าง
กระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีอย่างไร
2. Summative Evaluation เป็ น การประเมิ น หลั ง จากการใช้ ห ลั ก สู ต ร ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
การประเมินด้วยวิธีการการทดสอบ เพื่อทราบเมื่อสิ้นสุดการเรียนรูแ้ ล้ว เป็นการประเมินประสิทธิภาพ
ของความสาเร็จของการเรียนรู้
3. Diagnostic Evaluation เป็นการประเมินที่มีจุดประสงค์สองประการ คือ การประเมิ น
เพื่อจัดระดับ ของผู้เรียน และการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาของการเรียนรู้
ขั้นตอนวิธีการประเมิน แบ่งเป็น 7 ขั้น Print (1993) ดังนี้
1. Evaluation Presage คือ ความเข้าใจบริบทของการประเมิน (Context)
2. Task Specification คือ การกาหนดปัจจัยหรือตัวแปรของภาระงานที่เฉพาะเจาะจง
3. Evaluation Design คือ การวางแผนออกแบบการประเมิน
4. Data Collection คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลของการใช้หลักสูตร ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ

34
5. Data Analysis คือ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสังเคราะห์ปัจจัยและความเหมือนร่วมกัน
ของข้อมูล เพื่อเป็นข้อสรุป
6. Conclusion and Recommendation คือ การสรุปและการให้ข้อเสนอแนะ การสรุปผล
เป็นการสร้างความสมดุลและความเป็นธรรมของการตัดสินประสิทธิภาพของหลักสูตร ส่วนการให้
ข้อเสนอแนะ ควรเป็นข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนาที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
7. Presentation of Report คือ การนาเสนอรายงานการประเมิ นหลัก สูตร เป็นการนา
เสนอผลลัพธ์ของการประเมินตามความตั้งใจของหลักสูตรและ
การประเมินหลักสูตร ผู้วิจัยใช้ 2 แนวคิด ได้แก่ Countenance Model ของ Stake (1967)
ประเมิ น คุ ณ ค่ าของหลั ก สู ต ร และ CIPP ของ Stufflebeam (2008) ประเมิ น ความคุ้ ม ค่ าและ
ประโยชน์หรือประเมินเพื่อการตัดสินใจ
แนวคิดรูปแบบการประเมิน Countenance Model ของ Stake (1967)
Stake (1967) ได้ เ น้ น ว่ า การป ระเมิ น ห ลั ก สู ต ร ควรมี 2 ส่ ว น คื อ การบรรยาย
(Descriptive) และการตัดสินคุณค่า (Judgment)
การบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประเมินจะต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ได้มาก
ที่สุด ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. เป้ า หมายหรือความคาดหวัง (Goals or Intents) เป้าหมายที่ ครอบคลุม นโยบาย
ทั้งหมดสาหรับการประเมินการศึกษาไม่ควรจะสนใจเป้าหมายเฉพาะในแง่พฤติกรรมของผู้เรียนเพียง
อย่างเดียว ต้องคานึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ความคาดหวังนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1.1 สิ่ ง น า (Antecedence) เป็ น สภาพที่ มี อ ยู่ ก่ อ น ซึ่ ง อาจจะเกี่ ย วพั น กั บ ผลของ
การเรียนการสอน
1.2 ปฏิบัติการ (Transactions) เป็นผลสาเร็จของการจัดกระทางานเป็นองค์ประกอบ
ของขบวนการเรียนการสอน
1.3 ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นผลของโปรแกรมทางการศึกษา
2. สิ่งที่เป็นจริงหรือสังเกตได้ (Observations) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสภาพความเป็นจริง
มี ส่วนประกอบ 3 ส่วนเช่ นกั น คือ สิ่ง นา ปฏิบั ติก าร และผลลัพธ์ ความสอดคล้ องระหว่างสิ่ง ที่
คาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริง มิได้เป็นตัวชี้บ่งว่าข้อมูลที่เราได้ มีความเที่ยงหรือความตรง แต่เป็นเพียงสิ่งที่
แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ตั้งใจไว้ได้เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
การตัดสินคุณค่า เป็นส่วนที่จะตัดสินว่า หลักสูตรประสบความสาเร็จหรือไม่เพียงใด โดย
นักประเมินต้องพยายามศึกษาดูว่ามาตรฐานอะไรบ้างที่เหมาะสมในการที่จะนามาเปรียบเทียบเพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจโดยทั่ว ๆ ไป เกณฑ์ที่ใช้มี 2 ชนิด คือ
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1. เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criterion) เป็นเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ อาจจะเกิดขึ้นก่อนโดยมี
ความเป็นอิสระจากพฤติกรรมของกลุ่ม
2. เกณฑ์สัม พัทธ์ (Relative Criterion) เป็นเกณฑ์ที่ได้มาจากพฤติกรรมของกลุ่ม ถ้า
ผู้ประเมินไม่สามารถหามาตรฐานที่จะนามาเปรียบเทียบได้ ก็ต้องพยายามหาโครงการอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน มาเปรียบเทียบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ แบบจาลองนี้มุ่งเน้นความสอดคล้อง และความ
สมเหตุสมผลของเมตริกบรรยาย และเมตริกตัดสินคุณค่า สาหรับความสอดคล้องนั้น มี 2 ลักษณะ
คือ
1. Contingence เป็นความสอดคล้องเชิงเหตุผลจะพิจารณาความสัม พันธ์ในแนวตั้ง
ตามแนวคิดของ Stake
2. Congruence เป็นความสอดคล้องที่ปรากฏขึ้นจริง หรือเป็นความสอดคล้องในเชิง
ประจักษ์ (Empirical) พิจารณาความสัมพันธ์ในแนวนอนตามแนวคิดของ Stake
ข้อดีสาหรับ รูป แบบของการประเมินของ Stake คือ เสนอวิธีก ารประเมิ นเป็นระบบเพื่อ
จัดเตรียมข้อมูลเชิงบรรยาย และตัดสินคุณค่า มีมาตรฐานในการประเมินปรากฏชัดเจน แต่มีข้อจากัด
คือ เซลล์บางเซลล์ของเมตริกมีความคาบเกี่ยวกันและความแตกต่างระหว่างเซลล์ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจจะ
ทาให้เกิดความขัดแย้งภายในหลักสูตรได้
แนวคิดรูปแบบการประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam (2008)
CIPP Model เป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน แนวคิดนี้ เน้นการแบ่งแยก
บทบาทของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกั บฝ่ายบริห ารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือฝ่าย
ประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และนาเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหา
ข้อมูล และนาผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อดาเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการมีอคติในการประเมิน
1. การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสังคมตลอดจนปรัชญาและแนวคิดต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่การกาหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล ความจาเป็นที่ต้องดาเนินโครงการ ประเด็นปัญหา และ
ความเหมาะสม
2. การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการตรวจสอบสภาพ ความพร้อม
ความเหมาะสม และความพอเพียงของปัจจัยต่าง ๆ เช่น อาคาร สถานที่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงแผนการดาเนินงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3. การประเมิ น กระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็ น การประเมิ น กระบวนการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการบริห ารและบริการหลัก สูตร กระบวนการจัดการเรียน
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การสอน ตลอดจนกระบวนการส่งเสริม การใช้ห ลัก สูตร เพื่ อหาจุดเด่นและจุดที่ ควรพั ฒ นาของ
หลักสูตรในการนาไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินผลิตผลที่ได้จากหลักสูตร
ว่าตรงกับเจตนารมณ์และเป้าหมายของหลักสูตรหรือเป็นไปตามความคาดหวังหรือความต้องการของ
สังคมเพียงใด ประเมินผลผลิต (Outcomes) ของหลักสูตร
นอกจากนี้ Stufflebeam ได้นาเสนอประเภทของการประเมินเพื่อการตัดสินใจ ดังนี้
1. การตัดสินใจเพื่ อ การวางแผน (Planning Decisions) เป็นการตัดสินใจที่ ใช้ข้อมู ลจาก
การประเมิ นสภาพแวดล้อ มที่ได้นาไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการ ให้ส อดคล้องกั บ
แผนการดาเนินงาน ซึ่งตรงกับการประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation: C)
2. การตั ด สิ น ใจเพื่ อ ก าหนดโครงสร้ า งของโครงการ (Structuring Decisions) เป็ น
การตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยนาเข้าที่ได้นาไปใช้ในการกาหนดโครงสร้างของแผนงาน และขั้นตอน
ของการดาเนินการของหลักสูตร ซึ่งตรงกับการประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation: I)
3. การตัดสินใจเพื่อนาโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เป็นการตัดสินใจที่
ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดาเนินการให้เป็นไปตามแผน และ
ปรับ ปรุงแก้ ไข การด าเนิ นการให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากที่ สุด ซึ่ งตรงกั บ การประเมิ นกระบวนการ
(Process Evaluation: P)
4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling Decisions) เช่น การตัดสินใจเพื่อใช้ข้อมูล
จากการประเมินผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ / ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะ
นาไปใช้ในโอกาสต่อไป ซึ่งตรงกับการประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P)
สรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตร มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อการวางแผน (Context Evaluation for Planning) โดย
นาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และการดาเนินงานของหลักสูตรให้
มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกับสภาพจริง
2. การประเมิ นปัจ จัยนาเข้าเพื่อก าหนดโครงสร้าง (Input Evaluation for Structuring)
โดยน าข้ อ มู ล ที่ ได้ ไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงาน ขั้น ตอนของการด าเนิ น การ และ
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ของหลักสูตร
3 . ก าร ป ร ะ เมิ น ก ร ะ บ วน ก า ร เพื่ อ น า ห ลั ก สู ต ร ไป ใช้ Process Evaluation for
Implementation) โดยนาข้อ มูลที่ ได้ไปใช้ในการติดตามและควบคุม การดาเนินการให้เป็นไปตาม
โครงสร้างและแผนงานของหลักสูตร และใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาประสิทธิภาพของหลักสูตร
4. การประเมินผลผลิตเพื่อทบทวนหลักสูตร (Product Evaluation for Revision) โดยนา
ข้อมูลผลผลิต (Outcomes) ที่ได้จากการนาหลักสูตรไปใช้มาดาเนินการวิเคราะห์ความสาเร็จของ
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หลั ก สู ตร จากการเปรียบเที ยบระหว่างผลผลิ ตกั บ จุ ดมุ่ ง หมายของหลัก สู ตร เป็ นการพิ จ ารณา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรเพื่อการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รูปแบบการประเมินหลักสูตร
Stake (1967)
Stufflebeam (2008)

สรุปรูปแบบการประเมินหลักสูตร

1. การประเมิ น สภาพ แวดล้ อ ม
(Context Evaluation: C) เป็นการ
ประเมิ น สภาพปั ญ หาและความ
ต้องการของสังคมตลอดจนปรัชญา
และแนวคิดต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่การ
เพื่ อ พิ จารณาหลั กการและเหตุ ผ ล
ความจาเป็ นที่ ต้ องดาเนินโครงการ
ประเด็นปัญหาและความเหมาะสม

1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน
(Planning Decisions) เป็ นการ
ตั ด สิ นใจที่ ใช้ ข้ อ มู ลจากการ
ประเมิ น สภาพแวดล้ อ มที่ ไ ด้
น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ก า ห น ด
จุ ด ประสงค์ ข องโครงการ ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ก า ร
ดาเนินงาน

1. การประเมิ นสภาพแวดล้ อมเพื่ อการ
ว าง แ ผ น (Context Evaluation for
Planning) โดยนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
วางแ ผ น ก าห น ด จุ ด มุ่ งห ม าย ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร และการด าเนิ นงานของ
หลั กสู ต รให้ มี ค วามสอดค ล้ อ งแล ะ
เหมาะสมกับกับสภาพจริง

2. การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input
Evaluation: I) เป็ น การตรวจสอบ
สภาพ ความพร้อม ความเหมาะสม
และความพอเพียงของปัจจัยต่าง ๆ
เช่ น อาคาร ส ถานที่ บุ คล ากร
งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ฯลฯ
รวมถึ ง แผนการด าเนิ น งานและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3 . ก าร ป ร ะ เมิ น ก ร ะ บ วน ก าร
(Process Evaluation: P) เป็ นการ
ประเมิ น กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กระบวนการ
บ ริ ห าร แ ล ะ บ ริ ก าร ห ลั ก สู ต ร
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
ตลอดจนกระบวนการส่ ง เสริ มการ
ใช้หลักสูตร เพื่อหาจุดเด่นและจุดที่
ควรพัฒนาของหลักสูตรในการนาไป
ปรั บ ป รุ ง แก้ ไขแล ะพั ฒ นาให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การตั ดสิ นใจเพื่ อก าห น ด
โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง โ ค ร ง ก า ร
(Structuring Decisions) เ ป็ น
การตั ด สิ นใจที่ ใช้ ข้ อ มู ล จาก
ปัจจั ยนาเข้ าที่ได้ นาไปใช้ ในการ
กาหนดโครงสร้างของแผนงาน
และขั้ นตอนของการด าเนิ นการ
ของหลักสูตร
3. การตัดสินใจเพื่ อนาโครงการ
ไป ป ฏิ บั ติ (Implementation
Decisions) เป็ นการตั ด สิ นใจที่
ใช้ ข้ อ มู ล จ าก ก าร ป ร ะ เมิ น
กระบ วนการ เพื่ อพิ จารณ า
ควบคุมการดาเนินการให้เป็นไป
ตามแผน และปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนิ น การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากที่สุด

2. การประเมินปัจจัย นาเข้าเพื่อกาหนด
โค ร ง ส ร้ า ง (Input Evaluation for
Structuring) โดยนาข้ อมู ล ที่ ได้ ไปใช้ใ น
การก าหนดโครงสร้ า งของแผนงาน
ขั้ น ต อน ข องการด าเนิ น การ แ ล ะ
ทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ของหลักสูตร

3. การประเมิ น กระบวนการ เพื่ อ น า
หลั ก สู ต รไปใช้ (Process Evaluation
for Implementation) โดยนาข้อมู ล ที่
ได้ ไปใช้ ในการติ ด ตามและควบคุ มการ
ดาเนินการให้ เป็นไปตามโครงสร้างและ
แผนงานของหลั ก สู ต ร และใช้ ใ นการ
ปรับ ปรุ งแก้ ไขพัฒ นาประสิ ทธิภ าพของ
หลักสูตร

38
ตารางที่ 4 (ต่อ)
Stake (1967)

Stufflebeam (2008)

สรุปรูปแบบการประเมิน
หลักสูตร

4. การประเมิ น ผลผลิ ต (Product
Evaluation: P) เป็ น การประเมิ น
ผลิต ผลที่ ได้ จากหลักสูตรว่ าตรงกั บ
เจต นารมณ์ และเป้ า หมายของ
หลั ก สู ต รหรื อ เป็ น ไปตามความ
คาดหวั ง หรื อ ความต้ อ งการของ
สั ง คมเพี ย งใด ประเมิ น ผลผลิ ต
(Outcomes) ของหลักสูตร

4. การ ตั ด สิ น ใจ เพื่ อท บ ท วน
โครงการ (Recycling Decisions)
เช่น การตัดสินใจเพื่อใช้ข้อมูลจาก
การประเมิ นผลผลิต (Output) ที่
เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาการยุ ติ /
ล้ ม เลิ ก หรื อ ขยายโครงการที่ จ ะ
นาไปใช้ในโอกาสต่อไป

4. การประเมิ น ผลผลิ ต เพื่ อ ทบทวน
หลั ก สู ต ร (Product Evaluation for
Revision) โด ย น าข้ อ มู ล ผ ล ผ ลิ ต
( Outcomes) ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร น า
หลักสูต รไปใช้ มาดาเนินการวิเคราะห์
ความส าเร็ จ ของหลั ก สู ต ร จากการ
เป รี ย บ เที ยบ ระห ว่ า งผล ผ ลิ ต กั บ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นการการ
พิ จารณาประสิ ท ธิภ าพของหลั กสู ต ร
เพื่ อการตั ด สิ น ใจป รั บ ป รุ ง พั ฒ นา
หลักสูตร

2. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติและการฝึกฝน
ความคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญา การแก้ปัญหาและการค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย 14 ทัก ษะ ซึ่งแบ่งเป็นทั กษะขั้นมูลฐานและทั กษะขั้นสูงหรือทั กษะขั้นผสม
ดังนี้
1. ทักษะขั้นมูลฐาน มี 8 ทักษะ ได้แก่
1.1 ทักษะการสังเกต (Observing)
1.2 ทักษะการวัด (Measuring)
1.3 ทักษะการคานวณและการใช้จานวน (Using Numbers)
1.4 ทักษะการจาแนกหรือทักษะการจัดประเภทสิ่งของ (Classifying)
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1.5 ทั ก ษ ะ ก ารใช้ ความ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า งส เป ส กั บ เวล า (Using Space/
Relationship)
1.6 ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล (Communication)
1.7 ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)
1.8 ทักษะการพยากรณ์ (Predicting)
2. ทักษะขั้นสูงหรือทักษะขั้นผสม มี 6 ทักษะ ได้แก่
2.1 ทักษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis)
2.2 ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining Operationally)
2.3 ทักษะการควบคุมตัวแปร (Controlling Variables)
2.4 ทักษะการทดลอง (Experimenting)
2.5 ทักษะการตีความและลงข้อสรุป (Interpreting Data)
2.6 ทักษะการสร้างแบบจาลอง (Modeling)
ทักษะขั้นมูลฐาน 8 ทักษะ ได้แก่
1. ทักษะการสังเกต (Observing) หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือเหตุการณ์ โดย
มีจุดประสงค์ที่จะหาข้อมูลซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งนั้น ๆ โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป
การสังเกตเป็นกระบวนการหลักที่จะนาไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมี 3 ประเภท คือ
1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติประจาตัวของสิ่งของ
ที่สังเกตรูปร่าง กลิ่น รส เสียง และความรู้สึกจากการสัมผัส
2. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตปฏิสัมพันธ์ของสิ่ง
นั้นกับ สิ่งอื่น นอกจากนี้การได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างสามารถกระทาได้ด้วยการ
ทดลอง โดยเก็บข้อมูลระยะก่อนและหลังการทดลอง หรือขณะทาการทดลอง สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอข้อควรระวังในการสังเกตไว้ดังนี้
1) ควรจดบันทึกไว้ทุกครั้ง
2) ควรแยกเป็นข้อสั้น ๆ เพื่อตรวจสอบง่าย
3) อย่าใส่ ค วามรู้เ ดิม หรือ การคาดคะเนลงไปด้ วย ต้ อ งเป็ น การสัง เกตที่
ตรงไปตรงมา
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2. ทักษะการวัด (Measuring) หมายถึง การเลือกและการใช้เครื่องมือทาการวัดปริมาณ
สิ่งของต่าง ๆ ออกเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมและถูก ต้อง โดยมีหน่วยกากับเสมอ และ
จะต้องมีจุดมุ่งหมายในการวัดว่า จะวัดอะไร วัดทาไม จะใช้อะไรวัด และวัดอย่างไร
3. ทักษะการคานวณและการใช้จานวน (Using Numbers) หมายถึง การนาเอาตัวเลขที่
ได้จากการวัด การสังเกต การทดลอง และจากแหล่งอื่น ๆ มาจัดกระทาให้เกิดค่าใหม่ เช่น การบวก
การลบ การคูณ การหาร การหาค่าเฉลี่ย การยกกาลัง เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหมายซึ่งจะ
นาไปใช้ประโยชน์ในการตีความหมายและลงข้อสรุปต่อไป ตัวเลขที่นามาคานวณโดยทั่วไปเป็นตัว
เลขที่ได้จากการใช้เครื่องมือต่าง ๆ วัดหาค่าปริมาณของสิ่งหนึ่ง เช่น ความยาว น้าหนัก ปริมาตร
อุณหภูมิ หรือเวลา
4. ทักษะการจาแนกประเภท (Classifying) หมายถึง การจาแนกหรือจัดจาพวกวัตถุห รือ
เหตุการณ์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์ในการจาแนกหรือจัดจาพวก เกณฑ์ที่ใช้อาจพิจารณา
จากลักษณะที่เหมือนกัน แตกต่างกัน หรือสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ การกาหนดเกณฑ์อาจทา
ได้ โดยการกาหนดขึ้นเองหรือมีผอู้ ื่นกาหนดให้ การจาแนกประเภทอาจทาได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับเกณฑ์ที่กาหนด เช่น การแบ่งประเภทสิง่ ของ เกณฑ์ที่ใช้มักเป็น สี ขนาด รูปร่าง ลักษณะผิว วัสดุที่
ใช้ท า ราคาหรือการนาไปใช้ ส่วนพวกสิ่งที่ มีชีวิตมัก จะใช้เกณฑ์ ลักษณะของเซลล์โครงสร้างและ
รูปร่าง อาหาร ลักษณะที่อยู่อาศัย การสืบพันธุ์ ประโยชน์ เป็นต้น
5. ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และ สเปสกับเวลา (Using Space/
Relationship) สเปส หมายถึง ที่ว่างหรืออวกาศ สเปสของวัตถุ หมายถึง ทางที่วัตถุนั้นครองที่หรือ
กินอยู่ และมีรูปร่างลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแล้วสเปสของวัตถุจะมี 3 มิติ คือ ความ
กว้าง ความยาว และความสูง (หรือความหนา) ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสของวัตถุ ได้แก่
ความสัมพันธ์ระหว่างมิติ 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุ
หนึ่ง ความสัม พั น ธ์ร ะหว่างสเปสของวัตถุกั บ เวลา ได้แก่ ความสัม พันธ์ร ะหว่างการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลาหรือความสัมพันธ์ระหว่างการเปลีย่ นขนาดหรือปริมาณของวัตถุกับเวลา
อาจกล่าวโดยภาพรวมได้ว่า การใช้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปส หมายถึง ความสามารถในการ
ระบุความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่อไปนี้ คือ
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 มิติ กับ 3 มิติ
2. สิ่งที่อยู่หน้ากระจกเงากับภาพที่ปรากฏในกระจกเงาว่าจะเป็นซ้ายขวาของกันและกัน
อย่างไร
3. ตาแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง
4. การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลา หรือสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนไปกับเวลา
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6. ทักษะการสื่อความหมายของข้ อมูล (Communication) การสื่อความหมายข้อมู ล
หมายถึง การนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การวัด การทดลอง และจากแหล่งอื่น ๆ มาจัดกระทาเสีย
ใหม่ โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดลาดับ การจัดหมู่ หรือการคานวณหาค่าใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ง่าย
ต่อการนาไปใช้และหรือให้ผู้อื่ นเข้าใจความหมายของข้อมู ล นั้นๆ ดีขึ้น การสื่อความหมายข้อมู ล
สามารถนาข้อมูลที่ได้จัดกระทาแล้วมาเสนอและแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายของข้อมูลชุดนั้นได้ดี
ขึ้น โดยการนาเสนอได้หลายรูปแบบ คือ
1. โดยการพูดปากเปล่าหรือเล่าให้ฟัง
2. โดยการเขียนเป็นรายงาน
3. โดยเขียนเป็นตาราง แผนภูมิ แผ่นภาพ แผนผัง วงจร กราฟ แผนสถิติ สมการ
หรือการใช้สัญลักษณ์
4. โดยวิธีผสมผสานหลายวิธีตามความเหมาะสม
7. ทักษะการลงความคิดเห็น (Inferring) หมายถึง การนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตวัตถุ
หรือปรากฏการณ์ ไปสัมพันธ์กับความรู้หรือประสบการณ์เดิมเพื่อลงข้อสรุปหรืออธิบายปรากฏการณ์
หรือวัตถุนั้น
8. ทักษะการพยากรณ์ (Predicting) หมายถึง การทานายหรือการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้า ๆ ความรู้ที่เป็นความจริง
หลักการ กฎหรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเรื่องนั้น ๆ มาช่วยทานายหรือคาดคะเน การพยากรณ์อาจทาได้
2 แบบ คือ การพยากรณ์ในขอบเขตของข้อมูล และการพยากรณ์ภายนอกขอบเขตของข้อมูล
ทักษะขั้นสูงหรือทักษะขั้นผสม มี 6 ทักษะ ได้แก่
1. ทัก ษะการตั้ งสมมติฐ าน (Formulating Hypothesis) หมายถึง การคิ ดหาคาตอบ
ล่วงหน้าก่อนที่จะทาการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน คาตอบที่
คิดล่วงหน้านี้ยังไม่ ท ราบหรือ เป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎี มาก่อน สมมติฐานหรือคาตอบที่ คิดไว้
ล่วงหน้ามักเป็นข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ซึ่งอาจผิดหรือถูกก็ได้
2. ทัก ษะการกาหนดนิ ย ามเชิ งปฏิบั ติการ (Defining Operationally) หมายถึง การ
กาหนดความหมายและขอบเขตของคาต่าง ๆ ในสมมติฐานที่ต้องการทดลองให้เข้าใจตรงกัน และ
สามารถสังเกตหรือวัดได้ ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะแล้ว คือ สามารถกาหนดความหมายและ
ขอบเขตของคาหรือ ตัวแปรต่าง ๆ ให้สังเกตและวัดได้
3. ทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร (Controlling Variables) หมายถึง การชี้บ่งตัว
แปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง ๆ
ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุทที่ าให้เกิดผลต่าง ๆ หรือสิ่งที่เราต้องการทดลองดูว่า
เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลเช่นนั้นจริงหรือไม่
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ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่ เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรต้น เมื่ อตัวแปรต้นหรือสิ่งที่ เป็น
สาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรตามหรือสิ่งที่เป็นผลจะเปลี่ยนตามไปด้วย
ตัวแปรที่ต้องควบคุม คือ สิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่มีผลต่อการทดลอง
ด้วย ซึ่งจะต้องควบคุมให้เหมือนๆ กัน มิเช่นนั้นอาจทาให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน
ความสามารถที่แสดงว่าเกิดทักษะแล้ว คือ ชี้บ่งและกาหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
และ ตัวแปรที่ต้องควบคุมได้
4. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติการเพื่อหาคาตอบของ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ หรือความสามารถในการดาเนินการตรวจสมมติฐานโดยการทดลอง โดยเริ่มจาก
การออกแบบ การทดลอง และการปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ ตลอดจนการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและการบันทึกผลการทดลอง
5. ทักษะการแปลความหมายข้ อมูล (Interpreting Data) การแปรความหมายข้อมู ล
หมายถึง การตีความหมายหรือการบรรยายลักษณะ เพื่อสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมด การแปร
ความหมายข้อ มูล จึงจัดเป็นกระบวนการขั้นสุดยอดหรือขั้นสุดท้ ายของกระบวนการวิท ยาศาสตร์
การทดลองใด ๆ แม้ว่าจะออกแบบการทดลอง ทาการทดลองอย่างรัดกุม ได้ข้อมูลจากการทดลอง
อย่างละเอียด แต่ถ้าขาดกระบวนการขั้นนี้ก็จะไม่สามารถสรุปผลการทดลอง ตอบรับ หรือตอบปฏิเสธ
สมมติฐานได้ เพราะการแปรความหมายข้อมูล เป็นการมองข้อมูลในทุกแง่ทุกมุม การพิจารณาถึง
ความหนักแน่นของหลักฐานที่สนับสนุนหรือขัดแย้ง การดึงเอาประสบการณ์ ความรู้และหลักการคิด
หาเหตุผลมาเป็นเครื่องมือในการตีความหมายแล้วจึงลงเป็นข้อสรุปต่อไป
6. ทักษะการสร้างแบบจาลอง การสร้างแบบจาลอง หมายถึง การนาเสนอข้ อมูล ความคิด
รวบยอด เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปของแบบจาลองต่าง ๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว
วัสดุ สิ่งของ สิ่งประดิษฐ์ หุ่น เป็นต้น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ มุ่ งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิท ยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กั บกระบวนการ มี
ทักษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมื อ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง อย่ า งหลากหลาย เหมาะสมกั บ ระดั บ ชั้ น โดยได้ ก าห นดสาระส าคั ญ ไว้ ดั ง นี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าที่ ของระบบต่าง ๆ ของสิ่ง มี ชีวิต และกระบวนการด ารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ

43
การถ่ ายทอดทางพั น ธุก รรม การท างานของระบบต่ าง ๆ ของสิ่ ง มี ชีวิ ต วิวั ฒ นาการและความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต และเทคโนโลยีชีวภาพ
2. ชี วิตกับ สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่ห ลากหลายรอบตัว ความสัม พันธ์ระหว่างสิ่งมี ชีวิตกั บ
สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ความสาคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอด
ของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
3. สารและสมบั ติ ข องสาร สมบั ติ ข องวั ส ดุ แ ละสาร แรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งอนุ ภ าค
การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร
4. แรงและการเคลื่อ นที่ ธรรมชาติ ของแรงแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า แรงโน้ ม ถ่ วง แรงนิว เคลี ยร์
การออกแรงกระทาต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัต ถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน
5. พลังงาน พลังงานกับการดารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของ
แสง เสียง และวงจรไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงานการอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทาง
ธรณี สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ
7. ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และ
ผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความสาคัญของเทคโนโลยี
อวกาศ
8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา และจิตวิทยาศาสตร์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้ นฐานของสิ่ง มี ชีวิต ความสัม พันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ ของ
ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบ เสาะหาความรู้
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคั ญ ของการถ่ ายทอดลัก ษณะทางพั น ธุก รรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่
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มี ผ ลกระทบต่ อ มนุ ษย์ และสิ่ งแวดล้อ ม มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข้ า ใจสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ การหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสาคัญ ของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ท รัพยากรธรรมชาติในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศ และโลกนาความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอนุภาค มี ก ระบวนการสืบ เสาะ หาความรู้และจิตวิท ยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้ า ใจธรรมชาติ ข องแรงแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า แรงโน้ ม ถ่ ว ง และแรงนิ ว เคลี ย ร์ มี
กระบวนการสืบ เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้ าใจลั ก ษณะการเคลื่อ นที่ แ บบต่ า ง ๆ ของวั ต ถุในธรรมชาติ มี ก ระบวนการ
สืบ เสาะหาความรู้และจิตวิท ยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ง ที่ เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัม พันธ์ระหว่างพลัง งานกั บ การดารงชีวิต การเปลี่ยนรูป พลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐาน
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ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒ นาการของระบบสุริยะ กาแล็ก ซีและเอกภพการปฏิสัม พันธ์ภายใน
ระบบสุริยะและผลต่อสิ่ง มี ชีวิตบนโลก มี กระบวนการสืบ เสาะ หาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 7.2 เข้ าใจความส าคั ญ ของเทคโนโลยี อ วกาศที่ น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
มีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์และจิตวิท ยาศาสตร์ในการสืบ เสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มรี ูปแบบที่แน่นอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น
ๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน
คุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- เข้าใจลักษณะทั่วไปของสิ่งมีชีวิต และการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายใน
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
- เข้าใจลักษณะที่ปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุรอบตัว แรงในธรรมชาติ รูป
ของพลังงาน
- เข้าใจสมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้า อากาศ ดวงอาทิตย์ และดวงดาว
- ตั้งคาถามเกี่ ยวกั บ สิ่งมี ชีวิต วัส ดุและสิ่งของ และปรากฏการณ์ ต่าง ๆ รอบตั ว
สังเกต สารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่าเรื่อง เขียน หรือ
วาดภาพ
- ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการดารงชีวิต การศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กาหนดให้ หรือตามความสนใจ
- แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ และแสดงความซาบซึ้งต่อสิ่งแวดล้อม
รอบตัว แสดงถึงความมีเมตตา ความระมัดระวังต่อสิ่งมีชีวิตอื่น
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- ท างานที่ ได้รับ มอบหมายด้วยความมุ่ง มั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนเป็น
ผลสาเร็จ และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เข้าใจโครงสร้างและการทางานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน
- เข้าใจสมบัติและการจาแนกกลุม่ ของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและการ
ทาให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลง สารในชีวิตประจาวัน การแยกสารอย่างง่าย
- เข้าใจผลที่เกิดจากการออกแรงกระทากับวัตถุ ความดัน หลักการเบื้องต้นของแรง
ลอยตัว สมบัติและปรากฏการณ์เบื้องต้นของแสง เสียง และวงจรไฟฟ้า
- เข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ ความสัมพันธ์ของ
ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ที่มีผลต่อการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- ตั้งคาถามเกี่ ยวกับ สิ่ง ที่จ ะเรียนรู้ คาดคะเนคาตอบหลายแนวทาง วางแผนและ
สารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่อ งมื อ อุปกรณ์ วิเคราะห์ข้อมู ล และสื่อสารความรู้จ ากผลการสารวจ
ตรวจสอบ
- ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต และการศึกษาความรู้
เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กาหนดให้หรือตามความสนใจ
- แสดงถึงความสนใจ มุ่ง มั่น รับ ผิดชอบ รอบคอบและซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหา
ความรู้
- ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความชื่นชม ยก
ย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น
- แสดงถึ ง ความซาบซึ้ง ห่ วงใย แสดงพฤติก รรมเกี่ ย วกั บ การใช้ ก ารดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
- ทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิด เห็นของตนเองและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น
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หลั กสู ต รแกน กลางการศึ ก ษ าขั้ นพื้ น ฐาน ฉบั บ ป รุ ง ป รุ ง พุ ทธศั กราช 2560
กระทรวงศึ ก ษาธิก ารได้ ป รับ สาระการเรี ย นรู้ ม าตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ของกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ โดยกาหนดสาระสาคัญไว้ ทั้งสิ้น 8 สาระ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560b) ดังนี้
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
สาระที่ 4 ชีววิทยา
สาระที่ 5 เคมี
สาระที่ 6 ฟิสิกส์
สาระที่ 7 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สาระที่ 8 เทคโนโลยี (การออกแบบเทคโนโลยี และ วิทยาการคานวณ)
สาระการเรียนรู้และมาตรฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง
การศึก ษา ขั้นพื้ นฐาน ฉบับปรุงปรุง พุท ธศักราช 2560 ที่เกี่ ยวข้องกับ ระดับ ชั้นประถมศึกษา มี
จานวน 3 สาระ 8 มาตรฐาน ดังนี้
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน
การเปลี่ย นแปลงแทนที่ ในระบบนิ เวศ ความหมายของประชากร ปั ญ หาและผลกระทบที่ มี ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่าน
เซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ของสมบัติของ
สสารกับโครงสร้างและแรงยืดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติขิงการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
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มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่ ก ระท าต่อวัตถุ
ลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตระจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ
กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้ า ใจองค์ ป ระกอบ และความสั ม พั น ธ์ข องระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- เข้ า ใจลั ก ษณะทั่ ว ไปของสิ่ ง มี ชี วิ ต และการด ารงชี วิ ต ของสิ่ ง มี ชี วิ ต และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายในสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
- เข้าใจลักษณะที่ปรากฏ สมบัติบางประการของวัสดุ และแรงที่กระทาต่อวัตถุทาให้
วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ความสาคัญของพลังงานไฟฟ้าและแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้า
- เข้าใจลักษณะที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว องค์ประกอบ และ
สมบัติทางกายภาพของดิน หิน น้า อากาศ ลักษณะภูมิประเทศแบบต่าง ๆ ในท้องถิ่น และการเกิดลม
- ตั้ ง ค าถามเกี่ ย วกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต วั ส ดุ แ ละสิ่ ง ของ การเคลื่ อ นที่ ข องวั ต ถุ และ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว สังเกต สารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย รวบรวมข้อมูล บันทึก
และอธิบายผลการสารวจตรวจสอบด้วยการเขียนหรือวาดภาพ และสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ด้วยการเล่า
เรื่อง หรือด้วยการแสดงท่าทางเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
- แก้ ปัญ หาอย่างง่ายโดยใช้ขั้น ตอนการแก้ ปัญ หา มี ทั ก ษะในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและกานสื่อสารเบื้องต้น รักษาข้อมูลส่วนตัว
- แสดงความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับเรื่องที่
จะศึกษาตามที่กาหนดให้หรือตามความสนใจ มี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น
- แสดงความรับ ผิดชอบด้วยการท างานที่ ได้รับ มอบหมายอย่ างมุ่ งมั่ น รอบคอบ
ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลสาเร็จ และทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
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- ตระหนัก ถึงประโยชน์ข องการใช้ความรู้แ ละกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ใน
การดารงชีวิต ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กาหนดให้หรือตามความสนใจ
คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เข้าใจโครงสร้างและการทางานของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์
ของระบบนิเวศ และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ
- เข้าใจสมบัติและการจาแนกกลุม่ ของวัสดุ สถานะของสาร สมบัติของสารและการ
ท าให้ ส ารเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ปฏิ กิ ริย าทางเคมี ข องสาร การแยกสารอย่ า งง่า ย และสารใน
ชีวิตประจาวัน
- เข้าใจลักษณะของแรงประเภทต่าง ๆ ผลที่เกิดจากแรงกระทาต่อวัตถุ ความดัน
หลักการเบื้องต้นของแรงพยุง ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า การถ่ายโอน
พลังงานกลที่เกิดจากแรงเสียดทานไปเป็นพลังงานอื่น สมบัติและปรากฏการณ์เบื้องต้นของเสียง และ
แสง
- เข้ า ใจลั ก ษณะของดวงดาวในเอกภพ และจ าแนกประเภทของกลุ่ ม ดาว
ความสั ม พั น ธ์ ข องดวงอาทิ ต ย์ โลก และดวงจั น ทร์ ที่ มี ผ ลต่ อการเกิ ด ปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ
- เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของดิน น้า และบรรยากาศ และปัจจัยที่ มีผ ลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของผิวโลก ลมทะเล ผลกระทบที่เกิดจากธรณีพิบัติและปรากฏการณ์เรือนกระจก
- ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล
ให้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทางานร่วมกัน
เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น
- ตั้งคาถามหรือกาหนดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนรู้ตามที่กาหนดให้หรือตามความ
สนใจ คาดคะเนคาตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่ส อดคล้องกับ คาถามหรือปัญหาที่ สารวจ
ตรวจสอบ วางแผนและส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมื อ อุป กรณ์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
- วิเคราะห์ข้อมูล ลงความเห็น และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มาจากการสารวจ
ตรวจสอบในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารความรู้จากผลการสารวจตรวจสอบได้อย่างมีเหตุผลและ
หลักฐานอ้างอิง
- แสดงถึงความสนใน มุ่งมั่น ในสิ่งที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่
จะศึกษาตามความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็นของตนเอง ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิง
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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- ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใช้ ค วามรู้ แ ละ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต แสดงความชื่นชม ยกย่องและเคารพในสิทธิในผลงาน
ของผู้คิดค้น และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทาโครงงานหรือชิ้นงานตามที่กาหนดหรือตามความสนใจ
- แสดงถึง ความซาบซึ้ง ห่วงใย แสดงพฤติ ก รรมเกี่ ยวกั บ การใช้ การดูแ ลรัก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
2.2 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ควรมีคุณลักษณะในการจัดการเรียนรู้
(Nowak, 2010) ดังนี้
1. รู้จักแสวงหาสื่อการเรียนรู้ (Materials) และวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science
Teaching Methods) ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
2. ตระหนักและเข้าใจวิธีการเรียนรู้ (Learning Methods) ของผู้เรียน สามารถบูรณาการ
การสอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
3. สามารถประเมิ น (Assessing) และให้ ข้อ มู ล สะท้ อ นคิ ด (Reflective) ของทั้ ง การจั ด
การสอนของผู้สอน และการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Using Technology Effectively)
5. สามารถวางแผน (Planning) และอ านวยความสะดวก (Facilitating) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนกิจกรรมในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์
6. สามารถออกแบบการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
บูรณาการการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สควค.) (2545) ได้จัดทามาตรฐานครู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียน
ให้เกิ ดความรู้ ความคิด ทั ก ษะ กระบวนการเรียนรู้ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ พึง
ประสงค์ ต ามมาตรฐานที่ ส อดคล้ องกั บ สั ง คมไทยและทั ด เที ยมกั บ นานาชาติ โดยมาตรฐานครู
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 10 มาตรฐาน แบ่งเป็น มาตรฐานย่อย 40
ข้อ และ 76 ตัวชี้บ่ง ที่อยู่ในกรอบของคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ
1. ด้านความรู้ เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมในด้านความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติต่อเรื่องที่
เกี่ยวข้องของครู รวมทั้งการแสดงออกถึงการได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
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2. ด้านการแสดงออก เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมในด้านการปฏิบัติจริงหรือการแสดงออก
ของครูในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงจะต้องมีร่องรอยปรากฏอยู่
อย่างชัดเจน
3. ด้านความสามารถ เป็นมาตรฐานที่ ครอบคลุม สมรรถภาพหรือผลที่ ได้จ ากการลงมื อ
ปฏิบัติที่ แสดงถึงความสามารถของครูผู้นั้นต่องานที่ ป ฏิบัติ โดยส่วนใหญ่ผ ลของความสามารถจะ
ปรากฏที่ตัวผู้เรียนในลักษณะของผลงานและผลสัมฤทธิ์
มาตรฐานวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 10 มาตรฐาน สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สควค.) (2545: 12-33) ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เข้าใจในธรรมชาติของวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประกอบด้วยโครงสร้างเนื้อหาตามหลักสูตรและสาระความรู้ของวิชา
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี แนวคิดด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหา รวมทั้ ง
สามารถนาความรู้ความเข้าใจไปสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ ท าให้เนื้อหาวิชามีความหมายต่อ
ผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 การนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีคุณธรรมและมีความสนใจใฝ่
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง ใช้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม และการดารงชีวิตโดยคานึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ รวมทั้ งเป็นผู้ที่ ใฝ่หาโอกาสในการ
พัฒนาวิชาชีพของตนเอง
มาตรฐานที่ 3 การจัดโอกาสในการเรียนรู้ตามระดับการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน
เข้าใจถึงระดับการเรียนรู้และพัฒ นาการเรียนของผู้เรียน จัดโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางสติปัญญา สังคมและบุคลิกภาพ
มาตรฐานที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียน เข้าใจถึง ความ
แตกต่างของผู้เรียนและใช้ความแตกต่างดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
โอกาสในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียน
มาตรฐานที่ 5 การใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนเข้าใจและ
ใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดด้านการวิเคราะห์วิจารณ์การ
แก้ปัญหาและทักษะปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 6 การสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ เข้าใจถึงแรงกระตุ้นและ
พฤติกรรมของผู้เรียนหรือกลุ่มของผู้เรียน และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมของกาเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การมีปฏิสัมพันธ์กันในทางบวก เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ
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มาตรฐานที่ 7 พัฒนาทักษะการสื่ อสาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้
มี ทั ก ษะการสื่ อ สารและสามารถใช้ ภาษาอย่างถู ก ต้ องทั้ ง การพู ด การเขีย น และการแสดงออก
ใช้วิธีการสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้มีการสืบหาความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์และการทางานร่วมกัน
มาตรฐานที่ 8 การพัฒนาหลักสูต ร สาระการเรียนรู้และการวางแผนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรที่ อยู่บนพื้ นฐานของสาระและมาตรฐานการเรียนรู้อย่างสอดคล้องกั บความต้องการของ
ชุมชนและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 9 การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ใช้วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงและ
นาผลการประเมินไปใช้เพื่อยืนยันถึงพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่องทั้งทางสติปัญญา สังคม
และร่างกาย
มาตรฐานที่ 10 การนาชุมชนมาร่วมจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และองค์กรในชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และ
พัฒนาการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
การประเมินตามมาตรฐานครู จากผลงานหรือชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น
1) แผนการจัดการเรียนรู้ กาหนดการสอนหรือโครงการสอน
2) ผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ
3) รายงานการปฏิบัติงาน หรือบันทึกการปฏิบัติงาน
4) แฟ้มสะสมงาน
5) คู่มือการปฏิบัติงานของครู
6) แผนปฏิบัติงานของครู
7) ผลงานของนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8) งานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานที่ทาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้
9) การจัดการและการใช้ห้องปฏิบัติก ารวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน และบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม
Indiana Professional Standard Board (1997) ได้กาหนดมาตรฐานของครูวิทยาศาสตร์
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไว้ 10 ประการ ดังนี้
1. ครูวิท ยาศาสตร์ต้อ งเข้าใจมโนทั ศน์ท างวิท ยาศาสตร์ที่ ส าคัญ เครื่องมื อการสืบ เสาะ
ประวัติและธรรมชาติ และจัดประสบการณ์การเรียนรูอ้ ันก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน
2. ครูวิทยาศาสตร์เข้าใจวิธีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน และจัดโอกาสการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา สังคม และบุคลิกภาพของผู้เรียน
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3. ครูวิทยาศาสตร์เข้าใจวิธีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันของผู้เรียน และสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน
4. ครูวิทยาศาสตร์เข้าใจและใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางปัญญา
ทักษะการสืบเสาะ และจิตวิทยาของผู้เรียน
5. ครูวิท ยาศาสตร์เข้าใจและใช้แรงจูง ใจและพฤติก รรมรายบุคคลและกลุ่ม ในการจั ด
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเชิงบวก ความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้ และแรงจูงใจตนเอง
6. ครูวิทยาศาสตร์เข้าใจและใช้เทคนิคการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การสืบเสาะ ความร่วมมือร่วมใจในการเรียนรู้ และปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนของผู้เรียน
7. ครูวิ ท ยาศาสตร์ว างแผนการเรีย นการสอนที่ มี ความหมายโดยค านึ ง ถึง ความรู้ท าง
วิทยาศาสตร์ นักเรียน ชุมชน และเป้าหมายของหลักสูตร
8. ครูวิท ยาศาสตร์ต้อ งสะท้ อนและประเมิ นการท างานของตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
พยายามพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่าเสมอ
9. ครูวิทยาศาสตร์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ครอบครัวผู้เรียน เพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
Wisconsin Education Association Council (1999) ได้ ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ค รู
วิทยาศาสตร์ไว้ 10 มาตรฐาน ดังนี้
1. มีความเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะ และโครงสร้างของหลักสูตร
เพื่อสามารถนาไปจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียน
2. มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน และจัดเตรียมโอกาสในการในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
3. มี ค วามเข้ าใจความแตกต่ างของนั ก เรีย น สามารถประยุก ต์ ก ารสอนด้ วยวิธี ก ารที่
หลากหลาย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยความสามารถและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ
4. มีความเข้าใจและใช้ยุทธวิธีสอนที่หลากหลาย เน้นพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาทักษะการ
สืบเสาะ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
5. มีความเข้าใจการใช้แรงจูงใจแบบกลุ่มและแบบรายบุคคล มีการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม
ในการเรียนรู้ การมี ปฏิสัม พันธ์ในสังคมทางบวก กระตือรือร้นในการเรียนรู้ การเสริมแรงจูงใจใน
ตนเอง
6. มีความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจตรงกันเพื่อพัฒนาการสืบเสาะ มีการ
ร่วมมือ และสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน
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7. มีก ารวางแผนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ห ลากหลายบนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ผู้เรียน ชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และเป้าหมายของหลักสูตร
8. มีความเข้าใจและใช้ยุทธวิธีการประเมินที่หลากหลาย เที่ยงธรรม ตรงตามพัฒนาการของ
บุคคล สังคม และสติปัญญาของผู้เรียน
9. เป็นผู้ฝึกการสะท้อนความคิด
10. สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีต่อผู้เรียน ครอบครัวผู้เรียน ชุมชน และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กล่ าวโดยสรุ ป ได้ ว่า มาตรฐานการจั ดการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา มี 6
ประการ ดังนี้
1. รู้จักแสวงหาสื่อการเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ เหมาะสมกับ ผู้เรียน
สามารถออกแบบการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่บู รณาการ
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางปัญญาทักษะการ
สืบเสาะและจิตวิทยาของผู้เรียน
2. ตระหนักและเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถบูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ให้
สอดคล้อ งกั บ การเรียนรู้ร ะดับ ประถมศึก ษา เปิ ดโอกาสในการเรียนรู้ตามระดั บ การเรีย นรู้และ
พัฒนาการของผู้เรียน เข้าใจถึงระดับการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนของผู้เรียนที่แตกต่างกัน มีการ
พัฒนาทางสติปัญญา สังคมและบุคลิกภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดด้านการวิเคราะห์
วิจารณ์การแก้ปัญหาและทักษะปฏิบัติ
3. เข้าใจและใช้เทคนิคการสื่อสารที่หลากหลาย เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารและสามารถใช้
ภาษาอย่างถูกต้องทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก โดยใช้วิธีการสื่อสารที่ห ลากหลาย เพื่อ
กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์และการทางานร่วมกัน ความร่วมมือร่วมใจในการเรียนรู้
4. วางแผนการเรียนการสอนที่มี ความหมายโดยคานึงถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียน
ชุมชน และเป้าหมายของหลักสูตร
5. มี ความเข้าใจและใช้ยุทธวิธีการประเมินที่ ห ลากหลาย เที่ ยงธรรม ตรงตามพัฒ นาการ
สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน
6. สะท้อนและประเมินการทางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง และพยายามพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองอย่างสม่าเสมอ รวมถึงเป็นผู้ฝึกการสะท้อนความคิดให้กับผู้เรียน ดังตารางที่ 5

1. รู้ จั ก แสวงหาสื่ อ การเรี ย นรู้
(Materials) และวิ ธี ก ารจั ด การ
เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ (Science
Teaching Methods) ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน
2. ตระห นั ก และเข้ า ใจวิ ธี ก าร
เรี ย น รู้ (Learning Methods)
ของผู้ เรี ย น สามารถบู ร ณาการ
ก า ร ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ ร ะดั บ
ประถมศึกษา
3. สามารถประเมิ น (Assessing)
แ ล ะ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส ะ ท้ อ น คิ ด
(Reflective) ของทั้ ง การจั ด การ
สอนของผู้ ส อน และการเรี ย นรู้
ของผู้เรียน

1. ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าใจในธรรมชาติ
ข อ ง วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เท ค โน โล ยี ที่ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
โครงสร้างเนื้อหาตามหลักสูตรและ
สาระความรู้ของวิชาวิทยาศาสตร์
แ ล ะเท ค โนโล ยี แ นวคิ ด ด้ าน
กระบวนการสื บ เสาะหาความรู้
และการแก้ปัญหา รวมทั้งสามารถ
น าความรู้ ค วามเข้ า ใจไปสร้ า ง
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ท าให้
เนื้อหาวิชามีความหมายต่อผู้เรียน

1. เ ข้ า ใ จ ม โ น ทั ศ น์ ท า ง
วิท ยาศาสตร์ที่สาคัญ เครื่องมื อ
ก าร สื บ เส าะ ป ร ะ วั ติ แ ล ะ
ธรรมชาติ และจัดประสบการณ์
การเรียนรู้อันก่อให้เกการเรียนรู้
ที่มีความหมายต่อผู้เรียน
2. เ ข้ า ใ จ วิ ธี ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน และจัด
โอกาสการเรี ย นรู้ ที่ ส่ งเส ริ ม
พั ฒ นาการทางด้ านสติ ปั ญ ญา
สังคม และบุคลิกภาพของผู้เรียน
3. เ ข้ า ใ จ วิ ธี ก า ร เ รี ย น รู้
วิท ยาศาสตร์ ที่ แ ตกต่ างกั นของ
ผู้เรียนและสามารถจัดการเรียน
การสอนที่ เ หมาะสมกั บ ความ
แตกต่างของผู้เรียน

ตารางที่ 5 มาตรฐานของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอน
Indiana Professional
Nowak (2010)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Standard Board (IPSB)
(สสวท.) (2545)
(1997)
1. มี ค วาม เข้ าใจ ใน เนื้ อ ห า
วิ ท ย าศ าสต ร์ กระ บ วนการ
สื บ เสาะ และโครงสร้ า งของ
หลั กสู ต ร เพื่ อสามารถนาไปจั ด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เรี ย น รู้ ที่ มี
ความหมายต่อผู้เรียน
2. มีค วามเข้ าใจเกี่ย วกับ วิ ธีการ
เรี ย น รู้ ข อ ง นั ก เรี ย น แ ล ะ
จั ด เตรี ย มโอกาสในการในการ
เรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ เพื่ อพั ฒ นา
ร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม และ
สติปัญญา

Wisconsin Education
Association Council
(1999)

1. รู้จักแสวงหาสื่ อการเรีย นรู้ และ
วิธีการจั ดการเรี ยนรู้วิท ยาศาสตร์ ที่
เห ม าะ ส ม กั บ ผู้ เรี ย น ส าม าร ถ
ออกแบบการเรีย นการสอน หน่ วย
การเรี ย นรู้ และแผนการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ที่บูรณาการการเรียนรู้
เชิ ง รุ ก (Active Learning) เพื่ อ
ส่งเสริมพัฒนาการทางปัญญาทักษะ
การสืบเสาะและจิตวิทยาของผู้เรียน
และสามารถใช้ วิ ธี ก ารสอนอย่ า ง
หลากหลาย

สรุปมาตรฐานของการจัด
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4. สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ไ ด้
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ (Using
Technology Effectively)
5. ส า ม า ร ถ ว า ง แ ผ น
(Planning) และอานวยความ
สะ ด วก (Facilitating) เพื่ อ
ส่งเสริม สนั บ สนุ นกิ จกรรมใน
ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์
6. สามารถออกแบบการเรียน
การสอน หน่ ว ยการเรี ย นรู้
แ ล ะ แ ผ น ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ ที่บูรณาการการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(Inquiry Learning)

Nowak (2010)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

2 . ก า ร น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างมีคุณธรรมและ
มี ค วามสนใจใฝ่ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ของ
ตนเอง ใช้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เท ค โน โล ยี อ ย่ างมี คุ ณ ธร ร ม ที่
ก่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อสั งคม และ
การด ารงชี วิ ต โดยค านึ ง ถึ ง ความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ รวมทั้ งเป็นผู้ที่
ใฝ่ ห าโอกาสในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ
ของตนเอง
3. การจั ด โอกาสในการเรี ย นรู้ ต าม
ระดับการเรียนรู้และพัฒนาการของ
ผู้ เ รี ย น เข้ า ใจถึ ง ระดั บ การเรี ย นรู้
และพัฒนาการเรียนของผู้เรียน เปิด
โอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อ
ส่ งเส ริ มให้ เกิ ด ก ารพั ฒ น าท าง
สติปัญญา สังคมและบุคลิกภาพ

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) (2545)
4. เข้ า ใจและ ใช้ วิ ธี ก ารสอนที่
หลากหลายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางปั ญ ญ าทั ก ษะการสื บ เสาะ
และจิตวิทยาของผู้เรียน
5. เข้ าใจแล ะใช้ แ รงจู ง ใจแล ะ
พฤติ กรรมรายบุ ค คลและกลุ่ มใน
การจั ด สิ่ ง แวดล้ อมในการเรี ย นรู้
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมเชิ ง บวก
ความกระตื อรื อ ร้ นในการเรี ย นรู้
และแรงจูงใจตนเอง
6. เข้าใจและใช้เทคนิคการสื่อสาร
ที่ ห ล า ก ห ล า ย เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม
ความสามารถ ในการสื บ เสาะ
ความร่ วมมื อร่วมใจในการเรีย นรู้
และปฏิ สั มพั นธ์ ใ นห้ องเรี ย นของ
ผู้เรียน

Indiana Professional
Standard Board (IPSB)
(1997)
3. มีความเข้าใจความแตกต่างของ
นั ก เรี ย น สามารถประยุ ก ต์ ก าร
สอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อ
ช่ ว ย เห ลื อ นั ก เ รี ย น ที่ ด้ อ ย
ความสามารถและส่งเสริมนักเรียน
ที่มีความสามารถ
4. มีความเข้าใจและใช้ยุทธวิธีสอน
ที่ ห ลากหลาย เน้ น พั ฒ นาความ
เข้าใจในเนื้อหาทักษะการสืบเสาะ
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
5. มี ค วามเข้ าใจการใช้ แ รงจู ง ใจ
แบบกลุ่ มและแบบรายบุ ค คล มี
การสร้างสรรค์ สิ่ง แวดล้อมในการ
เรีย นรู้ การมีป ฏิ สัมพั นธ์ ในสั ง คม
ทางบวก กระตื อ รื อ ร้ น ในการ
เรียนรู้ การเสริมแรงจูงใจในตนเอง

Wisconsin Education
Association Council
(1999)

2. ตระห นั ก และเข้ า ใจวิ ธี ก าร
เรี ยนรู้ข องผู้ เรียน สามารถบู รณา
การการสอนวิ ท ย าศ าส ตร์ ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ ร ะดั บ
ประถมศึ กษา เข้าใจถึ งระดั บ การ
เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาการเรี ย นของ
ผู้เรี ยนที่ แตกต่ างกัน มีการพัฒ นา
ท า ง ส ติ ปั ญ ญ า สั ง ค ม แ ล ะ
บุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒ นาความคิดด้านการวิเคราะห์
วิ จารณ์ ก ารแก้ ปั ญ หาและทั ก ษะ
ปฏิบัติ

สรุปมาตรฐานของการจัด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
Indiana Professional
Standard Board (IPSB)
(1997)
7. วางแผนการเรี ย นการสอนที่ มี
ความหมายโดยค านึ ง ถึ ง ความรู้
ทางวิท ยาศาสตร์ นักเรียน ชุมชน
และเป้าหมายของหลักสูตร
8. สะท้อนและประเมินการทางาน
ของตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
พยายามพั ฒนาวิชาชีพของตนเอง
อย่างสม่าเสมอ
9. มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ เ รี ย น
ครอบครั วผู้ เรี ย น เพื่ อ นร่ วมงาน
และบุ คคลอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) (2545)

4. การจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต าม
ความแตกต่ างของผู้ เรีย น เข้ าใจถึ ง
ความแตกต่ า งของผู้ เ รี ย นและใช้
ความแตกต่ างดั งกล่ าวเป็ นพื้ นฐาน
ในการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ เพื่ อ
พั ฒ น าโอ ก าส ใน ก าร เรี ย น รู้ ที่
สอดคล้องกับผู้เรียน
5. การใช้ วิ ธี ก ารสอนที่ เ หมาะสม
เพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
เข้ าใจแ ล ะ ใช้ วิ ธี การส อนอ ย่ าง
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พั ฒ นาความคิ ด ด้ านการวิ เคราะห์
วิ จ ารณ์ การแก้ ปั ญ หาและทั ก ษะ
ปฏิบัติ

6. มีความสามารถในการสื่อสารที่
ชั ด เจนเพื่ อ ให้ เข้ าใจตรงกั น เพื่ อ
พั ฒ นาการสื บ เสาะ มี การร่วมมื อ
และสนั บสนุ นการมี ปฏิสั มพันธ์ใน
ชั้นเรียน
7. มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ส อ น
วิทยาศาสตร์ที่ หลากหลายบนพื้ น
ฐานค วามรู้ ท างวิ ท ย าศ าสต ร์
ผู้ เ รี ย น ชุ ม ช น ห ลั ก สู ต ร
วิท ยาศาสตร์ และเป้ าหมายของ
หลักสูตร
8. มีความเข้าใจและใช้ยุทธวิธีการ
ประเมิ นที่หลากหลาย เที่ ยงธรรม
และตรงตามพัฒนาการของบุคคล
สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน

Wisconsin Education
Association Council
(1999)

3. เข้าใจและใช้เทคนิคการสื่อสาร
ที่ ห ลากหลาย เน้ นพั ฒ นาทั ก ษะ
การสื่ อสารและสามารถใช้ ภ าษา
อย่างถูกต้อง ทั้งการพูด การเขียน
และแส ดงออก โด ยใช้ วิ ธี ก าร
สื่อสารที่ห ลากหลาย เพื่ อกระตุ้ น
การมี ป ฏิ สั มพั น ธ์ แ ละการท างาน
ร่วมกัน ความร่วมมือร่วมใจในการ
เรียนรู้
4. วางแผนการเรี ย นการสอนที่ มี
ความหมายโดยค านึ ง ถึ ง ความรู้
ทางวิท ยาศาสตร์ นักเรียน ชุมชน
และเป้าหมายของหลักสูตร
5. มีความเข้าใจและใช้ยุทธวิธีการ
ประเมิ นที่หลากหลาย เที่ ยงธรรม
ตรงตามพั ฒ นาการ สั ง คมและ
สติปัญญาของผู้เรียน

สรุปมาตรฐานของการจัด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
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ตารางที่ 5 (ต่อ)

6. การสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
แรงบันดาลใจ เข้ าใจถึ งแรงกระตุ้ น
และพฤติ กรรมของผู้เรี ยนหรือกลุ่ ม
ของผู้ เ รี ย น แ ละ ส าม ารถ ส ร้ า ง
สภาพ แวดล้ อ มของกาเรี ย นรู้ ที่
ส่ ง เสริ ม การมี ป ฏิ สั ม พั นธ์ กั น ใน
ทางบวก เพื่ อก่ อให้ เกิ ด การเรี ย นรู้
และแรงบันดาลใจ
7. พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สาร เพื่ อ
ส่ ง เส ริ ม การ เรี ย นรู้ โด ย การ สื บ
เสาะหาความรู้ มี ทั กษะการสื่ อสาร
และสามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้องทั้ง
ก า ร พู ด ก า ร เขี ย น แ ล ะ ก า ร
แสดงออก ใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ
กระตุ้นให้ มีการสื บหาความรู้ การมี
ปฏิสัมพันธ์และการทางานร่วมกัน

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) (2545)

Indiana Professional
Standard Board (IPSB)
(1997)
9. เป็นผู้ฝึกการสะท้อนความคิด
10. สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การ
เรี ย นรู้ และเกิ ด ความรู้ สึ กที่ ดี ต่ อ
การเรี ย น มี มนุ ษ ยสั มพั นธ์ ที่ ดี ต่ อ
ผู้ เ รี ย น ครอบ ครั ว ข องผู้ เ รี ย น
ชุมชน และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Wisconsin Education
Association Council
(1999)

6. สะท้อนและประเมินการทางาน
ของตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
พยายามพั ฒนาวิชาชีพของตนเอง
อย่ างสม่ าเสมอ รวมถึ ง เป็ น ผู้ ฝึ ก
การสะท้อนความคิดให้กับผู้เรียน

สรุปมาตรฐานของการจัด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
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ตารางที่ 5 (ต่อ)

8. การพัฒนาหลักสูตร สาระการเรียนรู้และ
การวางแผนการสอน พั ฒ นาหลักสูต รที่ อยู่
บนพื้ น ฐานของสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุ ม ช นแ ล ะ พั ฒ นาผู้ เรี ย น ได้ อย่ างเต็ ม
ศักยภาพ
9. การประเมินผลเพื่ อพัฒนาการเรียนรู้ ใช้
วิธีการประเมินผลตามสภาพจริงและนาผล
การประเมิ นไปใช้ เพื่ อยื น ยั นถึ ง พั ฒ นาการ
เรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ทาง
สติปัญญา สังคม และร่างกาย
10. การนาชุ มชนมาร่วมจัด การศึ กษาและ
พั ฒ น าการเรี ย น รู้ แ ก่ ผู้ เรี ย น ส่ งเส ริ ม
ความสั ม พั น ธ์ กับ ผู้ ร่ วมงานในสถานศึ ก ษา
ผู้ ป กค ร อง แ ล ะ อ งค์ ก รใน ชุ มช น เพื่ อ
สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้แก่
ผู้เรียน

Indiana Professional Wisconsin Education สรุปมาตรฐานของการจัด
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
Standard Board (IPSB) Association Council การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
และเทคโนโลยี (สสวท.) (2545)
(1997)
(1999)
ประถมศึกษาของหลักสูตรฯ
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2.3 การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ บบสองภาษาโดยใช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น สื่ อ ในระดั บ
ประถมศึกษา
ศูน ย์วิ ท ยาศาสตรศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศรีน คริ น ทรวิโ รฒ (ณสรรค์ ผลโภค, มปป.) ได้
ดาเนินการวิจัยและพัฒ นาหลักสูตรฝึก อบรมครูฟิสิก ส์ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วย
ภาษาอั งกฤษอย่างต่อ เนื่อ ง โดยนาเสนอแนวทางการใช้ ภาษาอังกฤษเป็น สื่อกลางในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยการนาเสนอเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบนกระดาน จากนั้นอ่านให้ผู้เรียนฟังแล้วจึง
แปลความหมายภาษาไทยที่ เน้ นความเข้าใจ ไม่ แปลคาต่อคา เพื่อให้ผู้เรียนเกิ ดความคุ้นเคยกั บ
ภาษาอังกฤษ และได้ทราบทั้งศัพท์ทั่วไปและศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์
กรณีตัวอย่างการปฏิรูปการศึกษาของประเทศมาเลเซีย (กาญจนา คุณารักษ์, 2558: 729733) มีความมุ่งหมาย ในการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ที่มาจากแรงผลัก ดันที่ส าคัญ ของวิสัยทัศน์ของผู้นาประเทศ (Vision 2020) ร่วมกับ การปฏิรูปและ
ปรัช ญาแห่ ง ชาติ ที่ ร ะบุ ไว้ในแผนพั ฒ นาชาติ ปี ค.ศ.1996-2000 ที่ เ รีย กว่ า Rukunegara โดยมี
สาระสาคัญของการปฏิรูปการศึกษา ในระดับประถมศึกษา กาหนดจุดเน้นให้ครูเป็นแบบอย่างที่ ดี
เป็นผู้ชี้นาเด็ก ทั้ง ทางด้านคุณธรรมและวิท ยาการต่าง ๆ และมีก ารประเมินผลวิท ยาศาสตร์ร ะดับ
ประถมศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. เน้นการสื่อสารและการคานวณ และให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
2. เน้นเกี่ยวกับมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา
อารยธรรม เป็นต้น
การพัฒนาการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศมาเลเซีย
ระบุให้มีการปรับปรุงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทและห่างไกล ลดอัตราการ
ลาออก ปรับปรุงการสอนคณิตศาสตร์แผนใหม่ และที่สาคัญ คือ การพัฒนาปรับปรุงวิธีการสอนที่
สอดแทรกพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในชั้นต่าง ๆ ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
โครงการพั ฒ นาครูภ าษาอัง กฤษของสถาบัน ภาษาอัง กฤษ ตามโครงการความ ร่วมมื อ
ระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กั บ มู ลนิธิเทมาเส็ก และ SEAMEO
RELC ประเทศสิ ง คโปร์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการพั ฒ นามาตรฐานการสอนภาษาอั ง กฤษระดั บ
ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาของประเทศไทย เน้ น การพั ฒ นาครู ภ าษาอั ง กฤษให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน และเน้นการพัฒนาศึกษานิเทศก์ซึ่ง
เป็นผู้ท าหน้าที่ ในการนิเทศการเรียนการสอนให้ กับ ครูภาษาอัง กฤษให้มี ความรู้ความสามารถใน
การนิเทศ การดาเนินการโครงการมีการจัดโปรแกรมสาหรับ ครูภาษาอังกฤษหรือครูต้นแบบ และ
โปรแกรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ซึ่งครูผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน
ศึกษานิเทศก์จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการนิเทศการสอน ซึ่งกิจกรรมในโครงการทั้งสอง
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โปรแกรมมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างมีประสิทธิภาพ (มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ, 2558)
การประเมินโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มการจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบ English Bilingual
Education (EBE) ระดับ มัธยมศึก ษาตอนต้น (กลุ่มการพัฒ นา ณ ประเทศสิงคโปร์) ตามโครงการ
ความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับมูลนิธิเทมาเส็ก และ
SEAMEO RELC ประเทศสิ ง คโปร์ โดยมาเรียม นิล พั น ธุ์ และคณะ (2558) มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
1) ประเมินทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษของครูวิทยาศาสตร์ที่สอนเป็น
ภาษาอั งกฤษ 2) ประเมิ นสมรรถนะการสอนวิท ยาศาสตร์ในด้านความสามารถในการเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมการสอน และด้านความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม 3) ประเมิน
สมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์
ที่ ส อนเป็น ภาษาอั ง กฤษ 4) ประเมิ นความสามารถในการขยายแนวคิดของครูวิท ยากรแกนนาสู่
ครูเครือข่าย 5) ประเมิ นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียน 6) ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนของครูวิท ยาศาสตร์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และ7) เสนอ
รูปแบบการพั ฒ นาครูวิท ยาศาสตร์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครู
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อานวยการสถานการศึกษา 49 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 98 คน ศึกษานิเทศก์
ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ 34 คน ครูผู้สอนวิท ยาศาสตร์ต้นแบบ 49 คน นักเรียนที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์จากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ต้นแบบที่ผ่านการอบรม 1,513 คน ครูเครือข่ายในการขยาย
ผลการจัดการเรียนการสอน 229 คน ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และสถาบั น ภาษาอั ง กฤษ 2 คน ผู้ ป ระสานงานโครงการ 2 คน และผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการสอน
วิท ยาศาสตร์และด้านการสอนวิท ยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 6 คน เครื่องมื อวิจัยประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบสอบถาม แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ และแบบ
ประเมิ น วิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้ส ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษของครูผู้สอน
วิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 2) สมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
ด้านความสามารถในการเขียนหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับมาก ด้านพฤติกรรม
การสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษพบว่า ด้านการสอนและวิชาชีพอยู่ในระดับมากที่สุด และด้าน
ความสามารถในการพัฒ นานวัตกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ การสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษพบว่า
มีความสามารถอยู่ในระดับมาก 3) สมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะ
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อันพึงประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์สอนเป็นภาษาอังกฤษ พบว่า ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอัง กฤษได้ และมี พัฒ นาการสูงขึ้นในด้านความมั่ นใจในการใช้คาศัพท์
วิทยาศาสตร์มากขึ้น ด้านความสามารถในการนาทักษะภาษาอังกฤษมาบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอน สามารถเลือ กเทคนิค วิธีการสอน และการจัดกิ จกรรมได้อย่างเหมาะสมกับ การเรียนรู้
รวมทั้ ง ครูวิ ท ยาศาสตร์ป ระเมิ น ตนเองว่ า หลั ง การอบรมครูมี พั ฒ นาการสู ง ขึ้น ในด้านการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 4) ครูวิทยากรแกนนามีความสามารถในการขยายแนวคิดสู่ครูเครือข่าย
อยู่ในระดับมากที่สุด 5) นักเรียนมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับไม่ผ่านเกณฑ์ถึงระดับดีมาก
ซึ่งภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ ทักษะการพูดอยู่ในระดับพอใช้ ทักษะการเขียนอยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง ส่วนทักษะการอ่าน และการฟัง อยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ 6) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
การสอนของครูผู้ ส อนวิชาวิท ยาศาสตร์เป็ นภาษาอัง กฤษที่ ผ่านการอบรมอยู่ในระดั บ มาก และ
7) รูป แบบการพั ฒ นาครูผู้ ส อนวิท ยากรแกนน าการจัด การเรียนการสอนวิช าวิท ยาศาสตร์เ ป็ น
ภาษาอังกฤษพบว่า หลักการเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education
(EBE) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) กระบวนการ
คื อ ( 1) Understanding ( 2) Training ( 3) Reflection ( 4) Workshop and Innovation
(5) Creating the network (6) Demonstration or Cascade (7) Practice (8) Mentoring and
Coaching (9) Empower และ(10) Professional Learning Community
โดยครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒ นาและส่งเสริมความสามารถในการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้สอนควรตระหนักถึงจุดประสงค์ของการสอนว่าจะต้องทาให้นักเรียน
ได้ทราบและเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการสอน เคมี ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา
และด้วยเหตุที่ทั้งครูและนักเรียนก็อาจจะยังไม่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษมากนัก ทั้งนี้สาหรับครู
เมื่อสอนหลายครั้ง หลายปีก็จะมีความชานาญ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น แต่นักเรียนที่เข้า
มาเรีย นใหม่ ใ นแต่ ล ะปี จ ะยั ง ไม่ มี ทั ก ษะและความช านาญ การที่ จ ะตั ด สิ น ใจว่ าระดั บ การใช้
ภาษาอังกฤษในห้องเรียนจะมีความเข้มข้นเพียงใดเป็นสิ่งสาคัญ เพราะแม้ว่าครูจะมีความชานาญใน
การใช้ ภ าษา แต่ ห ากนั ก เรี ย นรั บ ฟั ง หรื อ รั บ รู้ ไ ม่ ไ ด้ การเรี ย นการสอนนั้ น ก็ ถื อ ว่ า ล้ ม เหลว
(มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ, 2558)
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อในระดับ ประถมศึก ษา เริ่ม มี ความนิยมและเล็งเห็นถึงความส าคัญ ในการพั ฒ นาทั้ งการเรียนรู้
สาระสาคัญเนื้อหาวิทยาศาสตร์และภาษาไปในเวลาเดียวกัน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลายประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลที่ทั้งผู้เรียนและครูผู้สอนได้ใช้
ภาษาอังกฤษจนเกิดความคุ้นเคยในการสื่อสารในชั้นเรียนพัฒนาให้มีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น ในขณะ
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ที่ได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในเวลาเดียวกัน แสดงว่าการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ อในระดับ ประถมศึกษา ส่งผลให้ครูผู้สอนเกิดมีสมรรถนะการสอน
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ได้พัฒ นาตนเองให้ ส ามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติ
การสอนวิท ยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษได้ ตลอดจนสร้างความมั่นใจในการใช้คาศัพท์ วิท ยาศาสตร์
มากขึ้น สามารถในการนาทักษะภาษาอังกฤษมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน สามารถเลือก
เทคนิค วิธีการสอน และการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา
3. สมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
3.1 สมรรถนะวิชาชีพครู
การออกแบบการสอนสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Designing Instruction for 21st
Century Learning) มีองค์ประกอบที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 3 องค์ประกอบ (Beers, 2011) ได้แก่
1) เนื้อหาสาระรายวิชา (Subject-area Content)
2) พื้นฐานทางภาษา (Basic Literacy: Three Rs) คือ
- การอ่าน (Reading)
- การเขียน (Writing)
- คณิตศาสตร์ (Math)
3) ทักษะ (Skills: The four Cs) คือ
- ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปญ
ั หา (Critical Thinking and Problem
Solving)
- การสื่อสาร (Communication)
- การร่วมมือร่วมใจ (Collaboration)
ในยุคที่ โลกก าลังก้ าวหน้าเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมโลกที่ ส ลับ ซับ ซ้อนเชื่อมโยงและ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสังคมโลกกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญการแข่งขันในสังคมโลกทั้งทางด้า นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ จะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
คนในชาตินั้นเป็นส าคัญ การสร้างคนให้มีคุณภาพนั้นย่อมมีร ากฐานมาจากการสร้างคุณภาพทาง
การศึกษาให้เกิดขึ้น ดังนั้นครูผู้ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาจึงต้องมี การปรับตัวให้เท่ าทันโลกใน
ยุคการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูรุ่นใหม่ที่กาลังจะออกไปสู่สังคมในศตวรรษที่ 21 ควรได้รับ
การพัฒนาและวางรากฐานอย่างเหมาะสม
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จากรายงานการศึกษาของสถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute of Education,
NIE) ประเทศสิงคโปร์ในปี 2008 เป็นสถาบันหนึ่ง ที่ ให้ความส าคัญ ในการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาครู (student teachers) เพื่อเข้าสู่การสอนอย่างมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยการเตรียม
ความพร้อมในด้านคุณค่า (values) ทั กษะ (skills) และความรู้ (knowledge) ในทศวรรษที่ผ่านมา
NIE ได้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะของครู มื อ อาชี พ จาก ASK Model (Attributes, Skills and
Knowledge) มาเป็น VSK Model (Values, Skills and Knowledge) กรอบแนวคิดของโมเดล VSK
เป็นการให้แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมโปรแกรมของ NIE ต่อมามีการปรับเปลี่ยนเป็น V3SK Model
โดยเพิ่มทักษะที่มีความจาเป็นต่อการสอนอย่างมืออาชีพของครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยจัดร่างคุณภาพ
ครูในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นครูผู้ซึ่งจะจัดเตรียมผู้เรียนของเขาด้วยการให้ศึกษาที่ดีที่สุด อบรมดูแลพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนเพื่อนาออกไปสู่ สังคม โมเดล V3SK ให้ความสาคัญกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และ
มาตรฐานของครู รวมไปถึงการให้บริการกับวิชาชีพและสังคมซึ่งจะเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสอน
และการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน นอกจากนี้โมเดลนี้ยังให้ความสาคัญกับ
ทักษะและความรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญของความเป็นนักวิชาการของครูอันนานาไปสู่การฝึกการสอนใน
ห้องเรียนรายงานสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงค์โปร์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมครูให้เป็น
ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ว่าต้องตระหนักถึงการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน ดังนี้
1) ด้านคุณค่า (values) ประกอบด้วย 3 กระบวนทัศน์ ได้แก่
1.1) คุณค่าที่เกี่ยวกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (learner-centred values) ครูต้องมีความ
เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนได้ คุณลักษณะอย่างแรกของครูมืออาชีพคือต้องเข้าใจดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน
ครูต้องตระหนักถึงผู้เรียนรายบุคคล รวมถึงต้องเข้าใจการพัฒนาความหลากหลาย และประวัติทาง
การศึกษาของผู้เรียน
1.2) การระบุตัวตนของครู (teacher identify) ครูจะต้องถูกก าหนดคุณลัก ษณะ
ด้วยมาตรฐานที่สูงและมีแรงผลักเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
1.3) ให้ บ ริ ก า ร กั บ วิ ช า ชี พ แ ล ะ สั งค ม (service to the profession and
community) ครูต้องมีความยึดมั่นไม่เพียงแต่ในวิชาชีพการสอนเท่านั้นแต่รวมถึงสังคมด้วย ครูต้อง
กากับดูแล เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
2) ด้านทักษะ (skills)
3) ด้านความรู้ (knowledge)

65
คุรุสภา ได้ป ระกาศใช้ข้อ บังคับ ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ซึ่ง กาหนดมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู (คณะกรรมการคุรุสภา, 2556) ดังนี้
1) มาตรฐานความรู้ จานวน 11 มาตรฐาน คือ
1.1) ความเป็นครู
1.2) ปรัชญาการศึกษา
1.3) ภาษาและวัฒนธรรม
1.4) จิตวิทยาสาหรับครู
1.5) หลักสูตร
1.6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1.7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
1.8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1.9) การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
1.10) การประกันคุณภาพการศึกษา
1.11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
แต่ละมาตรฐานความรู้ ได้ระบุ (ก) สาระความรู้ และ (ข) สมรรถนะ มีรายละเอียด
ดังนี้
1.1) ความเป็นครู
(ก) สาระความรู้
(1) สภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู
(2) การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
(3) กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู
(4) การจัดการความรูเ้ กี่ยวกับครูและวิชาชีพครู
(5) การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนือ่ ง
(ข) สมรรถนะ
(1) รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้
(2) แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
(3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน
(4) มีจิตวิทยาความเป็นครู
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1.2) ปรัชญาการศึกษา
(ก) สาระความรู้
(1) ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม
(2) แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
(ข) สมรรถนะ
(1) ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
(2) วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
1.3) ภาษาและวัฒนธรรม
(ก) สาระความรู้
(1) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู
(2) ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
(ข) สมรรถนะ
(1) สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
(2) ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
1.4) จิตวิทยาสาหรับครู
(ก) สาระความรู้
(1) จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์
(2) จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา
(3) จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาปรึกษา
(ข) สมรรถนะ
(1) สามารถให้คาแนะนาช่วยเหลือผูเ้ รียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) ใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้เต็มศักยภาพ
1.5) หลักสูตร
(ก) สาระความรู้
(1) หลักสูตร แนวคิดในการจัดทาหลักสูตร
(2) การนาหลักสูตรไปใช้
(3) การพัฒนาหลักสูตร
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(ข) สมรรถนะ
(1) วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทาหลักสูตรได้
(2) ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร
1.6) การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
(ก) สาระความรู้
(1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
(2) ทฤษฎี และรู ป แบบการจั ดการเรียนรู้เพื่ อให้ ผู้เรีย นรู้จั ก คิ ด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้
(3) การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
(4) การจัดการชั้นเรียน
(5) การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(1) สามารถจัดท าแผนการเรียนรู้และนาไปสู่ก ารปฏิบัติให้เ กิ ด
ผลจริง
(2) สามารถสร้างบรรยากาศการจัด การชั้นเรีย นให้ ผู้เรีย นเกิ ด
การเรียนรู้
1.7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(ก) สาระความรู้
(1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย
(2) การใช้และผลิตงานวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
(ข) สมรรถนะ
(1) สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเยนการสอน
(2) สามารถทาวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนการอสนและพัฒนาผู้เรียน
1.8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(ก) สาระความรู้
(1) หลั ก การ แนวคิ ด การออกแบบ การประยุก ต์ใช้ และการ
ประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
(2) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
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(ข) สมรรถนะ
(1) ประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การสื่อสาร
1.9) การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้
(ก) สาระความรู้
(1) หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
(2) ปฏิบัติการวัดและประเมินผล
(ข) สมรรถนะ
(1) สามารถวัดผลและประเมินผลได้
(2) สามารถนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
1.10) การประกันคุณภาพการศึกษา
(ก) สาระความรู้
(1) หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษา
(2) การประกันคุณภาพการศึกษา
(ข) สมรรถนะ
(1) สามารถจั ดการคุณ ภาพการศึก ษาและพั ฒ นาคุณ ภาพการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
(2) สามารถดาเนินการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้
1.11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
(ก) สาระความรู้
(1) หลักธรรมมาภิบาล และความสื่อสัตย์สุจริต
(2) คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู
(3) จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรสุ ภากาหนด
(ข) สมรรถนะ
(1) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละ
ให้สังคม
(2) ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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2) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพครู คือ ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปีและผ่านเกณฑ์ประเมินปฏิบัติการสอนฯ ของคุรุสภา คือ
2.1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
2.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
แต่ล ะมาตรฐานประสบการณ์ วิชาชีพ ได้ร ะบุ (ก) สาระการฝึ ก ทั ก ษะ และ (ข)
สมรรถนะ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
(ก) สาระการฝึกทักษะ
(1) การสังเกตการจัดการเรียนรู้
(2) การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้
ด้วยตนเอง
(3) การทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง และสถานการณ์จริง
(4) การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ และเครื่องมือวัดผล
(5) การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน
(6) การสอบภาคปฏิบัติและการคะแนน
(7) การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาผูเ้ รียน
(8) การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
(ข) สมรรถนะ
(1) สามารถจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อจุดประสงค์การสอน
ที่หลากหลาย
(2) สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผล
ผู้เรียน
2.2) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
(ก) สาระการฝึกทักษะ
(1) การปฏิบัติการสอนวิชาเอก
(2) การวัดและประเมินผล และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
(3) การวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
(4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาทาง
การศึกษา
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(ข) สมรรถนะ
(1) สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก
(2) สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
(3) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
สมรรถนะของบัณฑิตวิชาชีพครูตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2554 หลักสูตรห้าปี ได้ระบุถึงผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาไว้ ซึ่งนักศึกษา
จะต้องมีสมรรถนะตามผลการเรียนรู้ทหี่ ลักสูตรได้กาหนดไว้เมื่อสาเร็จการศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน
ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ (การปฏิบัติทางวิชาชีพครูประถมศึกษา)
รายละเอียดของผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ดังนี้
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่
1.1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
1.4) มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.5) เคารพและยึดถือในกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.6) สามารถจัดการและแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิง
สัมพัทธ์โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาการประถมศึกษาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็น
ระบบ
2.2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้ง
แบบ บูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.3) มี ความเข้ าใจความก้ าวหน้ าของความรู้เฉพาะด้านในวิชาชีพครูแ ละวิชาการ
ประถมศึกษาอย่างลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสาคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
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2.4) มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัย
เพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.2) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนาไปสู่การแก้ไข
ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ
3.3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และ
การพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
3.4) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์วิชาเฉพาะสาขาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญ หา การพัฒนา
ผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นาในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นใน
การทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
4.2) มีความเอาใจใส่ ช่วยเหลือและเอื้ อต่ อการแก้ ปั ญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ มได้ อย่ าง
สร้างสรรค์
4.3) มีภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
5. ผลการเรียนรู้ ด้านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิง ตั วเลข การสื่อ สาร และการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ
เพื่อการวิจัย เพื่ อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการแก้ ปัญหาใน
การดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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5.2) ตระหนักถึ งคุ ณค่ าของการใช้ภาษาพู ด ภาษาเขี ยน เทคโนโลยี สารสนเทศ และสถิติ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลและการแก้ปัญหาใน
การดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
5.3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อ
การสื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิต
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มี รูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่ เป็น
ทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์
6.2) มีความเชี่ ยวชาญในการจั ดการเรี ยนรู้ ส าหรับผู้เรียนที่ หลากหลาย ทั้ งผู้ เรียนที่ มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม
6.3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ ผลการเรียนรูข้ องหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2554 หลักสูตรห้าปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา สรุปได้ดังนี้
ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม คือ 1.1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ด้านที่ 2 ความรู้ ประกอบด้วย 3 ข้อ คือ 2.1) มี ความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาการ
ประถมศึกษาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็นระบบ 2.2) มี ความตระหนักรู้ห ลักการและทฤษฎีในองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
และ 2.4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 2 ข้อ คือ 3.1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และ 3.3) มีความเป็นผู้นาทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนา
ศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม
ด้านที่ 4 ทั กษะความสัมพั นธ์ร ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 3 ข้อ คือ
4.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่นในการทางานและ
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การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.3) มี
ภาวะผู้นาและผู้ตามที่ ดี มี ความสัม พันธ์ที่ ดีกับ ผู้เ รียน และมี ความรับ ผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ 4.4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ร ะหว่างบุคคลอย่าง
มีความรับผิดชอบ
ด้านที่ 5 ทั ก ษะการวิเ คราะห์ เชิ ง ตั วเลข การสื่อ สาร และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ 5.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติเพื่อการวิจยั เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูล และการแก้ปัญหา
ในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 5.2) ตระหนักถึงคุณค่าของ
การใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็ บ
รวบรวมข้อมู ลและนาเสนอข้อมู ลและการแก้ปัญ หาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
5.3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตและการจัด
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมี ประสิท ธิภาพ และ 5.4) สามารถบูรณาการข้อมู ลเพื่อการ
สื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 6 ทั ก ษะการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ข้อ คือ 6.1) มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ที่มีรปู แบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็น
ทางการอย่างสร้างสรรค์ 6.2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม และ
6.3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ ดังตางรางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่
พุทธศักราช 2554 หลักสูตรห้าปี ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 หลักสูตรห้าปี ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
ด้านที่ 1 คุณธรรม 1.1) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
จริยธรรม
ด้านที่ 2 ความรู้
2.1) มีความรอบรู้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาการประถมศึกษาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง
และเป็นระบบ
2.2) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณา
การ ทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ และบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง
2.4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านที่ 3 ทักษะ
3.1) สามารถคิ ด ค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง ท าความเข้ า ใจ และประเมิ น ข้ อ มู ล
ทางปัญญา
สารสนเทศ และแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทาการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง
3.3) มี ค วามเป็ น ผู้ น าทางปั ญ ญาในการคิ ด พั ฒ นางานอย่ า งสร้ า งสรรค์
มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพ
อย่างมีนวัตกรรม
ด้านที่ 4 ทักษะ
4.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและ
ความสัมพันธ์
ผู้อื่นในการทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และในการเรียนรู้
ระหว่างบุคคลและ พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบ 4.3) มี ภ าวะผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดี มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดีกั บ ผู้ เ รีย น และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4.4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่ น มี มุ มมองเชิงบวก มี วุฒิ ภาวะทาง
อารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 หลักสูตรห้าปี ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
ด้านที่ 5 ทักษะ
5.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิเคราะห์เชิง และสถิติเพื่อการวิจยั เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอ
ตัวเลข การสือ่ สาร ข้อมู ล และการแก้ ปั ญ หาในการด ารงชีวิ ตและการจั ดการเรี ยนการสอนอย่าง
และการใช้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยี
5.2) ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สารสนเทศ
สถิติการวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนาเสนอ
ข้อมูลและการแก้ปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอน
5.3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการ
วิจัยเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการนาเสนอข้อมูล และ
การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.4) สามารถบู ร ณาการข้อมู ล เพื่อ การสื่ อสารอย่างเป็ น ระบบด้ วยสื่อ และ
เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ าน ที่ 6 ทั ก ษ ะ 6.1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
การจัดการเรียนรู้ เป็นทางการ รูปแบบกึ่งทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์
6.2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม
6.3) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะสาขาอย่างบูรณาการ
ผู้วิจัยได้ส รุป สมรรถนะวิชาชีพครู ในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกั บ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา กล่าวคือ ครูผู้สอนควรมีสมรรถนะต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้แก่ พื้ นฐานทางภาษาและทั ก ษะการสื่ อสารที่ ส ามารถใช้ 4 ทั ก ษะทางภาษา การฟั ง การพู ด
การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
สามารถใช้ ภ าษาพู ด ภาษาเขีย น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในการสื่ อ ความหมายได้ อย่ างถู ก ต้ อ ง
การสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้ การนาเสนอข้อมูล และการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
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3.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ของวิชาชีพครู จะประสบผลสาเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ของครูผู้สอนได้
หรือไม่นั้น ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในด้านการจัดการเรียนรู้ โดยมีเข้าใจและมีความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะช่ วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีมี ประสิท ธิภาพ ผู้วิจัยได้นาเสนอรูป แบบการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ 2
รูปแบบที่เป็นที่นิยม และมีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
1. แนวคิ ด การออกแบบการเรี ย นการสอน (ISD: Instructional System Design / ID:
Instructional Design) เป็นการนาวิธีก ารเชิงระบบ (System Approach) มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการออกแบบการสอน “ADDIE Model” ของเควิน ครูส (Kevin Kruse)
(Kruse, 2004) ซึ่งเป็นแบบจาลองการสอนที่อาศัยวิธีการเชิงระบบที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิผล (Effectiveness) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ
(Design) การพั ฒ นา (Development) การน าไปใช้ (Implementation) และ การประเมิ น ผล
(Evaluation) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
- วิเคราะห์หลักสูตร / รายวิชา
- วิเคราะห์ผู้เรียน
- ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
- ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design)
- กาหนดกรอบแนวคิดในการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
- กาหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development)
- พัฒนาเครือ่ งมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
- ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 4 การนาไปใช้ (Implementation)
ขั้นตอนที่ 1 การนารูปแบบไปทดลองใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)
- ประเมินผลการใช้รูปแบบในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงรูปแบบ
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2. การออกแบบอย่างเป็นระบบของการเรียนการสอน ตามแนวคิดของ Dick, Carey, and
Carey (2015) ได้เสนอรูปแบบของระบบการเรียนการสอน แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบคือ
1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการสอน
2. การพัฒนาการสอน
3. การประเมินการเรียนการสอน
แบ่งกิจกรรมการจัดระบบการสอนออกเป็น 10 ขั้นตอน ดังนี้
1. การก าหนดความมุ่ ง หมายของการเรีย นการสอน (Identify Instructional
Goals) เป็นการกาหนดจุดมุ่งหมายการเยนการสอน ซึ่งต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายทาง
การศึกษา จากนั้นวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (Need Analysis) และวิเคราะห์ผู้เรียน
2. การวิเคราะห์ก ารเรียนการสอน (Conduct Instructional Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์การสอนเป็นการวิเคราะห์ภารกิจ วิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินการสอน วิเคราะห์ทักษะที่
จาเป็น
3. ก าร วิ เค รา ะ ห์ ผู้ เรี ย น แ ล ะ บ ริ บ ท (Analyze Learners and Contexts)
ดาเนินการควบคู่ไปกับการวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย เป็นการวิเคราะห์ผู้เรียน และวิเคราะห์บริบทที่ทาให้
เกิดการเรียนรู้และบริบทที่ผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้และทักษะนั้น
4. การเขี ย นจุ ด มุ่ ง หมายการเรี ย น (Write Performance Objectives) ซึ่ ง เป็ น
จุ ด มุ่ ง หมายเฉพาะ หรื อ จุ ด มุ่ ง หมายเชิ ง พฤติ ก รรมและสอดคล้ อ งกั บ ความมุ่ ง หมายการสอน
จุดมุ่งหมายการเรียน
5. การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ประเมิ น (Develop Assessment Instruments) เพื่ อ
ประเมินการเรียนการสอน และประเมินความสามารถของผู้เรียน
6. การพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ก ารสอน (Develop Instructional Strategy) เป็ น
แผนการสอน หรือเหตุการณ์การสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรี ยนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมายของการสอน
7. ก า ร เลื อ ก แ ล ะ พั ฒ น า สื่ อ ก าร เรี ย น ก า ร ส อ น (Develop and Select
Instructional Materials) เป็ นการเลื อกและพั ฒ นาสื่อ การสอนให้ส อดคล้ องกั บ ผู้เ รีย นและการ
ประเมินผล ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย
8. การออกแบบและจั ด การประเมิ น ระหว่ า งเรี ย น (Design and Conduct
Formative Evaluation of Instruction) เป็ น การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนให้ มี
คุณ ภาพดี ยิ่ ง ขึ้น คือ การประเมิ น รายบุ ค คล (one-to-one evaluation) การประเมิ น กลุ่ม ย่ อ ย
(small-group evaluation) และ การประเมินทดลองใช้ (field trial evaluation)
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9. การทบทวนปรั บ ปรุง การสอน (Revise Instruction) เป็ น ขั้ น การแก้ ไขและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน นับตั้งแต่ขั้นที่ 2 จนถึงขั้นที่ 8
10. การออกแบ บ และจั ด การป ระเมิ น ห ลั ง เรี ย น (Design and Conduct
Summative Evaluation of Instruction) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและคุณค่าของการจัดการเรียน
การสอน ปัจจุบันเน้นการประเมินการนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหา
ผู้วิจัยได้นาเสนอรูปแบบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของทั้ง 2 แนวคิดที่มีความสอดคล้อง
กัน ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 รูปแบบการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ
รูปแบบการออกแบบการสอน
การออกแบบอย่างเป็นระบบของ
“ADDIE Model” ของเควิน ครูส
การเรียนการสอน ตามแนวคิดของ
(Kevin Kruse) (Kruse, 2004)
Dick, Carey & Carey (2015)
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis)
องค์ประกอบที่ 1 กาหนดจุดมุ่งหมายของ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การสอน
- วิเคราะห์หลักสูตร / รายวิชา
ขั้นที่ 1 การก าหนดความมุ่ งหมายของการเรียน
- วิเคราะห์ผู้เรียน
การสอน (Identify Instructional Goals) เป็ น
- ระบุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
การกาหนดจุดมุ่งหมายการเยนการสอน ซึ่งต้อง
- ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความมุ่ ง หมายทาง
ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา จากนั้นวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น
(Need Analysis) และวิเคราะห์ผู้เรียน
ขั้ น ที่ 2 ก ารวิ เ ค ราะ ห์ ก าร เรี ย น ก าร ส อ น
(Conduct Instructional Analysis) เป็ น ก า ร
วิ เ คราะห์ ก ารสอนเป็ น การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ
วิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินการสอน วิเคราะห์
ทักษะที่จาเป็น
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ผู้เรียนและบริบท (Analyze
Learners and Contexts) ดาเนินการควบคู่ไป
กับ การวิเคราะห์จุดมุ่ งหมาย เป็นการวิเคราะห์
ผู้เรียน และวิเคราะห์บริบทที่ทาให้เกิดการเรียนรู้
และบริบทที่ผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้และทักษะนั้น
ขั้นที่ 4 การเขียนจุด มุ่ ง หมายการเรีย น (Write
Performance Objectives) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
เฉพาะ หรื อ จุ ด มุ่ ง หมายเชิ ง พฤติ ก รรมและ
สอดคล้องกับความมุ่งหมายการสอน จุดมุ่งหมาย
การเรียน
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
รูปแบบการออกแบบการสอน “ADDIE
Model” ของเควิน ครูส (Kevin Kruse)
(Kruse, 2004)
ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design)
- กาหนดกรอบแนวคิดในการใช้กระบวนการจัด
การเรียนรู้
- กาหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development)
- พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
- การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล
- ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

การออกแบบอย่างเป็นระบบของการเรียนการ
สอน ตามแนวคิดของ Dick, Carey & Carey
(2015)
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาการสอน
ขั้นที่ 5 การพัฒนาเครื่องมือประเมิน (Develop
Assessment Instruments) เพื่ อ ประเมิ น การ
เรียนการสอน และประเมิ นความสามารถของ
ผู้เรียน
ขั้ น ที่ 6 ก ารพั ฒ น ายุ ท ธศาส ต ร์ ก ารส อ น
(Develop Instructional Strategy) เ ป็ น
แผนการสอน หรือเหตุการณ์การสอนที่จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมายของการสอน
ขั้น ที่ 7 การเลื อกและพั ฒ นาสื่ อ การเรียนการ
ส อ น (Develop and Select Instructional
Materials) เป็นการเลือกและพัฒนาสื่อการสอน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผู้ เ รี ย นและการประเมิ น ผล
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดีย
-

ขั้นที่ 4 การนาไปใช้ (Implementation)
ขั้นตอนที่ 1 การนารูปแบบไปทดลองใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินการจัดการเรียนการสอน
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)
องค์ประกอบที่ 3 การประเมินการเรียน
- ประเมิ น ผลการใช้ รูป แบบในกระบวนการจั ด การสอน
การเรียนการสอน และปรับปรุงรูปแบบ
ขั้นที่ 8 การออกแบบและจัดการประเมินระหว่าง
เ รี ย น (Design and Conduct Formative
Evaluation of Instruction) เป็ นการประเมิ น
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดี
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
รูปแบบการออกแบบการสอน “ADDIE
Model” ของเควิน ครูส (Kevin Kruse)
(Kruse, 2004)
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation) (ต่อ)

การออกแบบอย่างเป็นระบบของการเรียนการ
สอน ตามแนวคิดของ Dick, Carey & Carey
(2015)
ยิ่งขึ้น คือ การประเมินรายบุคคล (one-to-one
evaluation) การประเมิ น กลุ่ ม ย่ อ ย (smallgroup evaluation) และ การประเมินทดลองใช้
(field trial evaluation)
ขั้นที่ 9 การทบทวนปรับ ปรุง การสอน (Revise
Instruction) เป็นขั้นการแก้ไขและปรับปรุงการ
เรียนการสอน นับตั้งแต่ขั้นที่ 2 จนถึงขั้นที่ 8
ขั้นที่ 10 การออกแบบและจัดการประเมินหลัง
เ รี ย น (Design and Conduct Summative
Evaluation of Instruction) เพื่ อ ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิภาพและคุณค่าของการจัดการเรียนการ
สอน ปัจจุบันเน้นการประเมินการนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหา

ผู้วิจัยได้ส รุป เกี่ยวกั บการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกั บสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาว่า สมรรถนะการจัดการเรียนรู้มีจุดเริ่มต้นจากการมี
ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านการออกแบบการเรียนรู้เชิง
ระบบอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis) หลักสูตร/รายวิชาและผู้เรียน
เพื่ อ ระบุ เ ป้ า หมายและผลลั พ ธ์ที่ พึ ง ประสงค์ ขั้ น ตอนที่ 2 ออกแบบและพั ฒ นา (Design and
Development) กาหนดกรอบแนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนรู้ สร้างเครื่องมือประกอบการ
จัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ขั้นตอนที่ 3 การนาไปใช้ (Implementation) นาแผนการสอนที่ได้พัฒนาไว้ไป
ใช้และประเมินผลการเรียนการสอน และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และทบทวนปรับ ปรุง ซึ่งการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบอย่างเป็น
ขั้นตอนจะส่งเสริมให้การจัดการเรียนรูเ้ ป็นไปอย่างมีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้
ของผู้เรียน
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3.3 การจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา (English Bilingual Education: EBE)
การเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual Education) เกี่ยวข้องกับการสอนวิชาต่าง ๆ
ในโรงเรียนโดยการใช้สองภาษาที่ แตกต่างกั น เช่น การสอนในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ส อนใช้ทั้ ง
ภาษาอังกฤษและภาษาของชนกลุ่มน้อยของประเทศ เช่น ภาษาสเปนหรือภาษาจีน ร่วมกันการเรียน
การสอน การเรียนการสอนสองภาษา แบ่งได้เป็นหลายรูปแบบ ดังนี้
Transitional Bilingual Education หมายถึง การศึกษาภาษาที่หนึ่งของผู้เรียน โดยปกติ
แล้วจะใช้เ วลาไม่ เกิ นสามปี เพื่ อ ให้ แน่ใจว่า ผู้เรียนสามารถเนื้อหาวิช าต่ าง ๆ เช่น คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ได้อย่างเข้าใจในระหว่างเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วย
ให้ผู้เรียนถ่ายโอนความรู้สู่การเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักที่ ต้องใช้ในการเรียนให้เร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงการบรรลุเป้าหมายในการรับรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอีกด้วย
Two-Way or Dual Language Bilingual Education การเรียนสองภาษาในลักษณะนี้
ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยทั้งผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาและผู้ทีไม่ใช่เจ้าของภาษาให้กลายเป็นผู้พูด
สองภาษาได้ จากการศึกษาได้ระบุว่าการเรียนสองภาษาในรูปแบบได้ผลดีที่สุดในการช่วยให้ผู้เรียน
เรียนภาษาอั งกฤษ และใช้ภาษาอั ง กฤษในระยะยาว แต่ไม่ ค่อยได้รับ อนุญ าตให้เปิดท าการเรียน
การสอนในสหรัฐอเมริกามากนัก
รูปแบบการเรียนสองภาษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือรูปแบบ Dual Language Program ซึ่ง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนจาก 2 วิธี ดังนี้
1. วิชาที่เรียนสอนโดยใช้ภาษาที่สองของผู้เรียนโดยครูสองภาษาที่ได้รัยการฝึกอบรมแล้ว
และมีความเข้าใจผู้เรียนเป็นอย่างดีเมื่อผู้เรียนถามคาถามด้วยภาษาแม่และต้องถามคาถามดังกล่าว
เป็นภาษาที่สอง
2. ชั้นเรียนที่ใช้ภาษาที่หนึ่งของผู้เรียนช่วยพัฒนาการงานการการใช้ภาษาแม่ข องผู้เรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น ผลจากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ทักษะต่าง ๆ ที่เรียนโดยการใช้ภาษาที่1 สามารถเปลี่ยนถ่าย
ไปสู่ภาษาที่สองงอย่างง่ายดาย การเรียนการสอนในลักษณะนี้ วิชาต่าง ๆ จะไม่ใช้ภาษาที่หนึ่งของ
ผู้เรียน ห้องเรียนภาษาที่สองจะใช้การเรียนการสอนแบบเน้นเนื้ อหาเป็นฐาน มากกว่าเน้นไวยากรณ์
ทางภาษา ดังนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนวิชาการต่าง ๆ โดยการใช้ภาษาที่สอง
Late-Exit or Developmental Bilingual Education หมายถึ ง การศึ ก ษาภาษาที่ 1
ของผู้เรียนในระยะเวลาที่ยาวขึ้น ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาที่สอง จุดมุ่งหมายของการเรียนลักษณะ
นี้ เพื่อพัฒนาการศึกษาสองภาษาและความสามารถในการใช้สองภาษา การเรียนการสอนรูปแบบนี้
เหมาะสาหรับผู้เรียนภาษาที่1 ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและมีลักษณะพิเศษกว่าการเรียนการสอนสองภาษา
แบบแรก
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การเรี ย นสองภาษาในประเทศไทย การเรี ย นสองภาษา (Bilingual Education) มี
ความหมายว่า การเรียนการสอนในโรงเรียนโดยการใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ที่เรียกกันทั่วไปว่า
“English Program” หรือ “EP” ตามนโยบายของสานักงาน Bureau of Education Innovation
กระทรวงศึกษาธิการ (2560a) เปิดให้มีการสอนแบบสองภาษาอยู่ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. The Mini English Program (MEP) จัดให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชา
หลัก อย่างน้อย 2 วิชา จากทั้งหมด 9 วิชา ยกเว้น วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมไทย ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย สัปดาห์ละ 8 ถึง 14 ชั่วโมง
2. The English Program (EP) จัด ให้ มี ก ารเรีย นการสอนเป็น ภาษาอั งกฤษในวิชาหลั ก
อย่างน้อย 4 วิชา จากทั้งหมด 9 วิชา ยกเว้น วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมไทย ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย สัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง
การสอนสองภาษา (EP) ในประเทศไทย อยู่ภายใต้การควบคุมของของรัฐตามพระราช
กฤษฎีการวมถึงอยู่ภายใต้การควบคุมของสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย เช่น การจ้างครูที่มีคุณสมบัติครบ
ตามข้อกาหนดของรัฐและของโรงเรียน รวมถึง การออกกฎระเบียบให้การเรียนสองภาษาในแต่ละ
สถานศึกษาไม่ส่งผลกระทบเสียหายหรือขัดต่อการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย ทั้งในด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560a) (นโยบายที่ 3 และ 4) ส่วนสาคัญอีกประการหนึ่งในการขอ
อนุญาตจัดตั้งการสอนสองภาษาในสถานศึกษาคือการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนจากผู้ปกครองทั้งนี้ต้องอยู่
ภายใต้ก ารควบคุม ของกระทรวงศึกษาธิ ก าร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560a) (นโยบายที่ 6) โดยมี
เงื่อนไขว่า โรงเรียนสองภาษาที่ เก็ บ ค่าเล่าเรียนจากผู้ป กครองต้องจัดสรรรายได้ร้อยละ 3 ให้กั บ
นักเรียนที่ไม่ได้เรียนในโปรแกรมสองภาษาของสถานศึกษานั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560a)
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพ
ยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดแนวทางในการดาเนินการการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ ก รอบอ้ า งอิ ง ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุ โ รป (The Common European
Framework of Reference for Languages: CEFR) (สถาบั น ภาษาอั ง กฤษ, 2559) ประเด็ น ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยนาระดับ ความสามารถทางภาษาและคาอธิบ าย
ความสามารถทางภาษาที่ กรอบอ้างอิง CEFR กาหนดไว้แต่ล ะระดับ มาพิจ ารณาการจัดกระบวน
การเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทัก ษะทางภาษาและองค์ความรู้ตามที่ ระบุไว้
สาหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา (ป.6) มีระดับความสามารถทางภาษา คือ ผู้ใช้ภาษาพื้นฐาน และมี
เกณฑ์ระดับความสามารถทางภาษาของ CEFR อยู่ในระดับ A1 โดยผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ ใช้ภาษา แนะนา ถาม - ตอบ ปฏิสัมพันธ์พูดคุย ในเรื่องที่กาหนดตาม
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คาอธิบายของระดับ A1 การเรียนการสอนจึงต้องเน้นให้ผู้เรียนได้พิงและพูดสือ่ สารเป็นหลัก ผู้เรียนจึง
จะมิความสามารถตามที่กาหนด
2. การใช้ในการทดสอบ และการวัดผล โดยใช้แบบทดสอบ / แบบวัดที่สามารถเทียบเคียง
ผลได้ กับกรอบอ้างอิง CEFR เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับความสามารถของผู้เรียนหรือผู้เข้าวับการทดสอบ
เพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน หรือสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นอันจะนาไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียน / ผู้เข้ารับการทดสอบให้มิความสามารถตามเป้าหมาย / เกณฑ์ที่กาหนด
3. การใช้ในการพัฒนาครู ดังนี้
1) ใช้เครื่องมื อในการประเมิ นตนเอง (Self-assessment Checklist) ตามกรอบ
CEFR เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบและประเมินความก้าวหน้าความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ อย่างต่อเนื่อง
2) ประเมิ น ความสามารถในการใช้ภ าษาอัง กฤษของครู ก่ อ นการพั ฒ นา โดยใช้
แบบทดสอบ มาตรฐานตามกรอบ CEFR ในการตรวจสอบระดับความสามารถของครู
3) จัดทาฐานข้อมูลและกลุ่มครูตามระดับความสามารถ เพื่อวางแผนพัฒนาตามกรอบ
CEFR และติดตามความก้าวหน้าในการเข้ารับการพัฒนาของครูในแต่ละกลุ่มความสามารถ
4) กาหนดเป้าหมายความสามารถด้านภาษาตามกรอบ CEFR ในการพัฒนาครูแต่ละ
กลุ่ม เพื่อนามาจัดหลักสูตร และกระบวนการพัฒนาครูให้มิความสามารถในการใช้ภาษาผ่านเกณฑ์
และบรรลุเป้าหมาย ที่กาหนด
5) ใช้แบบทดสอบมาตรฐานตามกรอบ CEFR ทดสอบหลังการพัฒนาเพื่อประเมิ น
หลักสูตร การพัฒนา กระบวนการพัฒนา และความสามารถของครู เทียบเคียงอับเป้า หมายที่กาหนด
รวมทั้งจัดกิจกรรม การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. การปรับ จุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของ การเรียนรู้
โดยเน้นการลือสาร (Communicative Language Teaching : CLT) โดยปรับการเรียนการสอนจาก
การเน้นไวยากรณ์ มาเป็นเน้น การสื่อสารที่เริ่มจากการฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียน
ตามล าดั บ ทั้ งนี้ การจัดการเรียนการสอน ภาษาอัง กฤษควรคานึง ถึง ธรรมชาติก ารเรียนรู้ภาษา
กระบวนการเรียนการสอนควรมิลักษณะเป็นการเรียนรู้ ตามธรรมชาติที่ใกล้เคียงกับการเรียนรู้ภาษา
แรก คือ ภาษาไทย ที่เริ่มการเรียนรู้จากการฟัง และเชื่อมโยง เสียงกับภาพเพื่อสร้างความเข้าใจ แล้ว
จึงน้าไปสู่การเลียนเสียง คือ การพูด และน้าไปสู่การอ่านและเขียน ในที่สุด การจัดการเรียนการสอน
จึงควรเป็นการสอนเพื่อการสื่อสารอย่างแท้จริง ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่มิหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน
และจัดการเรียนรู้ จึงมิบทบาทภารกิจในการพัฒนาสนับสนุน ช่วยเหลือให้ครู สามารถจัดการเรียนรู้
ตามธรรมชาติของภาษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษ
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5. ส่ ง เสริม ให้ มี ก ารเรีย นการสอนภาษาอั ง กฤษที่ มี ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลั ก
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามหลักสูตร รวมทั้งใช้
แบบเรีย น สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ มิ ม าตรฐาน ที่ ส ามารถสร้ า งเสริ ม ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนัก เรียนได้อย่างเท่าเที ยมกัน แต่ส ามารถใช้รูป แบบวิธีการที่แตกต่างกั นได้ ทั้ งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพบริบทและความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรได้เข้าไป
มิบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
ให้เป็นไปอย่างมิประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน
6. การส่ ง เสริ ม การยกระดั บ ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ เป็ น การยกระดั บ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน คือเป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา นอกเหนือจาก
ภารกิจในการพัฒนาผู้เรียนให้มิความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกาหนดแล้ว โดย
กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับเพื่อ
ยกระดับ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน โดยการจัดให้มี
โครงการพิ เศษ ห้อ งเรียนพิ เศษ และรายวิชาที่ เ น้นการจัด ให้ผู้เรียนมี โ อกาสศึ ก ษาเรียนรู้และใช้
ภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่างเข้มข้น เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ชุมชน
และสังคม อันจะน้าไปสู่การสร้างประชากร ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อันนาไปสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง การประกอบอาชีพในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
แนวปฏิบัติในการดาเนินการประกอบด้วย การขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ ได้แก่
1) International Program (IP) เป็น การจั ด การเรี ยนการสอนด้ วยหลัก สู ต ร
นานาชาติ สาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางวิชาการสูง มุ่งจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพของ
โรงเรียนนานาชาติ ต่อยอดจากโปรแกรม EP
2) English Program (EP) เป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดสอน
เป็นภาษาอังกฤษในวิชาต่างๆ สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาหรือ
ผู้ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เที ยบเท่ าเป็ น ผู้ส อน ยกเว้ นภาษาไทยและรายวิช าที่ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น ไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3) Mini English Program (MEP) เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลัก สูตร
กระทรวง ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในลักษณะเดียวกันกับ EP แต่นักเรียนเรียนวิชาต่าง ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง โดยครูซาวต่างชาติเจ้าของภาษา / หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า
เป็นผู้สอน ยกเว้น ภาษาไทยและรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยและศึลปวัฒนธรรมไทย
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4) English Bilingual Education (EBE) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสอง
ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) ในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา (ยกเว้นประวัติศาสตร์และศาสนา)
และศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสและเวลาในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ในโรงเรียนทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางที่ขาดความพร้อมในการจัดหาครูต่างชาติมาสอน มีการจัด
การเรียนการสอนโดยครูไทยที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ
5) English for Integrated Studies (EIS) เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะ
ภาษา อั งกฤษของนัก เรียน ทั้ งระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึก ษา ด้วยการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นภาษาอังกฤษโดยครูประจ้าวิชาที่เป็นครูไทย
7. การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่
1) การเข้าค่ายภาษาอัง กฤษแบบเข้ม ระยะเวลา 2-4 สัป ดาห์ (คิดเป็น 84-170
ชั่วโมง) ในช่วงปิดภาคเรียนสาหรับผู้เรียนทั่วไป และค่ายนานาชาติสาหรับผู้เรียนที่มีความสามารถสูง
2) การเพิ่มชั่วโมงเรียน เช่น การเรียนอย่างต่อเนื่องครึ่งวัน / ทั้งวัน / หรือมากกว่า
นั้น
3) การจัดสภาพแวดล้อม / บรรยากาศที่ส่งเสริม / กระตุ้นการ'ฝึกทักษะการสื่อสาร
เช่น English Literacy Day, English Zone, English Corner การประกวดแข่งข้นต่าง ๆ ป้าย
สารนิเทศ และการเพิ่มกิจกรรมการอ่านทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยเนื้อหาสาระที่หลากหลาย เป็น
ต้น
8. การยกระดับความสามารถการจัดการเรียนการสอนของครูที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่
เน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิด หลัก CEFR คือ ครูเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ
ที่ สุ ดปั จ จั ยหนึ่ ง ของความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาความสามารถในการใช้ ภาษาอั ง กฤษของผู้ เรีย น
เนื่องจากภาษาอั งกฤษเป็นทั ก ษะที่ ต้องอาศัยการเรียนรู้ตามธรรมชาติของภาษา การปฏิสัมพันธ์
การเลีย นแบบ และการมี เจตคติ ที่ ดี ต่ อการเรี ย นรู้แ ละ'ฝึ ก ฝนทั ก ษะ ครู ที่ มี ค วามสามารถและ
ความคล่องแคล่่วในการใช้ภาษาอังกฤษ จะเป็นต้นแบบที่ดีของผู้เรียนในการเรียนรู้และฝึกฝน ครูที่มี
ความรู้ ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อ จะช่วยกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และ
พัฒนา ความสามารถในการเรียนรู้และการใช้ภาษาของผู้เรียน การพัฒนาครูให้มีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กาหนดตามกรอบอ้างอิง CEFR และมีความรู้ความสามารถด้านการสอน
ภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร (CLT) จึงเป็นความสาคัญจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่
เกี่ ยวข้อ งควรเร่ง ดาเนิ นการ เพื่ อ ยก ระดับ ความสามารถในการจัด การเรียนการสอนของครูให้
สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR โดยที่
การดาเนินการตามนโยบายเน้นไปที่ ก ารประเมินความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับครู เพื่อให้มี
การพั ฒ นาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และให้มี กลไกการเพิ่มประสิท ธิภาพการเรียนการสอน
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ที่ มี ความหลากหลาย เพื่ อ ตอบสนองความแตกต่างของระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษใน
การยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของครูได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ควรมี ระบบการฝึก
ทักษะ และการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาออนไลน์เพื่อการพัฒนาต่อเนื่องด้วย
9. การส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือ สาคัญใน
การช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน โดยเล็งเห็นความสาคัญของสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information and Communication Technology : ICT) เป็นเครื่องมือสาคัญในโลก
ปัจจุบันที่เข้ามามีบทบาทสาคัญยิ่งในการพัฒนาความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน การนาสื่อ
ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางภาษาจึงเป็นแนวทางสาคัญใน
การ กระตุ้นและสร้างการเรียนรู้ผ่านโลกดิจิทัล สื่อที่ดีสามารถนามาใช้ทดแทนครูได้ โดยเฉพาะใน
ส่วนของการฝึกฝนเกี่ยวกับการออกเสียง การฟัง และการพู ด ซึ่งครูบางส่วนยังขาดความพร้อมและ
ขาดความมั่นใจ อิกทั้งสื่อยังสามารถใช้ได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา ใช้ฝึกฝนซ้า ๆ ได้อย่างไม่มีข้อจากัด
และยังส่งเสริมให้มีก ารผลิต การสรรหา e-content และ Learning Applications แบบฝึก และ
แบบทดสอบที่ ได้ ม าตรฐานและมี คุณ ภาพส าหรับ การเรี ยนรู้ รวมทั้ งส่ง เสริม ให้มี ก ารใช้ช่ องทาง
การเรียนรู้ผ่านโลกดิจิทัล เช่น การเรียนรู้การฟัง การออกเลียงที่ถูกต้องตาม Phonics จากสื่อดิจิทัล
รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ส่งเสริมและกระตุ้นการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทั้งในและนอก ห้องเรียนด้วย
คุณ ภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของสหภาพยุ โรป The
Common European Framework of Reference for Language (CEFR) ระบุ ว่ า ผู้ เ รี ย น
ระดับประถมศึกษาเป็นผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน (Basic User) ตรงกับระดับความสามารถทางภาษาตาม
กรอบ CEFR ที่ระดับ A1 (Beginner) คาอธิบาย คือ ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆ ใน
ชีวิตประจาวัน สามารถแนะนาตนเองและผู้อื่น สามารถตั้งคาถามเกี่ยวกับบุคคลอื่น เช่น เขาอยู่ไหน
มีอะไรบ้าง และตอบคาถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบกับกรอบ CEFR อยู่
ในระดับ A1 โดยแบ่งเป็นทักษะต่าง ๆ จานวน 7 ทักษะ ดังนี้
1) การฟัง (Listening) แบ่งเป็น
1.1) การฟังโดยรวม (OVERALL LISTENING) คือ
- สามารถเข้าใจ คาและวลีง่าย ๆ ที่ได้ฟัง เซ่น Excuse me, Sorry, Thank you
เป็นต้น
- สามารถ เข้าใจ คาศัพท์ วันใน สัป ดาห์และเดือน ในรอบปี สามารถเข้าใจ เวลา
และวันที่
- สามารถเข้าใจ จานวนนับและ ราคาสินค้า
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1.2) การฟังคูส่ นทนา (LISTEN TO INTERLOCUTOR) คือ
- สามารถเข้ าใจส านวนการทั ก ทาย การกล่า วลา เช่ น Hello, Good
morning, Goodbye
- สามารถเข้าใจคาถามเพี่อขอข้อมูลส่วนตัวที่คู่สนทนากล่าวอย่างช้า ๆ ชัด
ๆ เช่น What’s your name? How old are you? What’s your address? เป็นต้น
1.3) การฟังการ อภิปราย (LISTEN IN DISCUSSION) คือ
- สามารถเข้าใจคาและประโยคสั้นๆ ที่กล่าวอย่างช้า ๆ และชัดเจนเมื่อฟัง
บทสนทนา
1.4) การฟังประกาศ (LISTEN TO ANNOUCEMENT) คือ
- สามารถจับ ใจความประกาศหรือข้อความง่ายๆ สั้นๆ และชัดเจน เช่น
ที่สนามบินนานาชาติได้
2) การอ่าน (Reading) แบ่งเป็น
2.1) การอ่านโดยรวม (OVERALL LISTENING) คือ
- สามารถจาชื่อ คาและวลีที่ได้เรียนมาแล้วและสามารถนาไปใช้ในประโยคง่ายๆ ที่มี
รูปภาพประกอบ
2.2) การอ่านเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้น (READ FOR ORIENTATION) คือ
- สามารถเข้ า ใจค าและวลี ที่ ป รากฏบ น ป้ า ยสั ญ ญ าณ ต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น station, car park, no parking, no smoking, keep left
2.3) การอ่านข้อมูลและข้อโต้แย้ง (READ INFO & ARGUEMENT) คือ
- สามารถเข้ าใจแบบฟอร์ ม และข้ อ มู ล พื้ น ฐานส่ วนบุ ค คล เช่ น name,
address, date of birth
2.4) การอ่าน คาสั่ง คาชี้แจง ขั้นตอน (READ INSTRUCTION) คือ
- สามารถเข้าใจคาแนะนาง่ายๆ ที่คุ้นเคย ที่มีหรือไม่มีภาพประกอบได้
2.5) การอ่านเอกสารโต้ตอบ (READ CORRESPONDENCE) คือ
- สามารถเข้าใจข้อความสั้นๆ ที่เพื่อนเขียนในสถานการณ์ประจาวัน เช่น
back at 4 o’clock
3) การพูดโต้ตอบ (Spoken Interaction) แบ่งเป็น
3.1) การสนทนา (CONVERSATION) คือ
- สามารถทักทาย และกล่าวลาง่าย ๆ ได้
- สามารถถาม ทุกข์-สุขได้
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- สามารถโต้ตอบ เพื่อถามและตอบคาถามง่าย ๆ และ สามารถขอให้พูดช้า
แก้ไขคาพูด และขอความช่วยเหลือได้
- สามารถถามและ ตอบคาถามส่วนตัว ง่ายๆ เช่น What’s your name?
How old are you? ถ้าคู่สนทนาพูดช้า ๆ และเอื้อต่อการเข้าใจ
3.2) การแลกเปลี่ยนข้อมูล (INFORMATION EXCHANGE) คือ
- สามารถถามและตอบ เกี่ ยวกับที่ อยู่ของบุคคลที่รู้จัก สิ่งของที่มี ทั้งของ
ตนเองและของคู่สนทนา ถ้าคู่สนทนาพูดช้า ๆ และชัดเจน
3.3) การติดต่อธุรกิจ (TRANSACTIONS) คือ
- สามารถซื้อของในร้านโดยการพูดและใช้ท่าทางประกอบ
- สามารถสนทนา เรื่องในชีวิตประจาวันเกี่ยวกับตัวเลขง่ายๆ เช่น ราคา
สินค้า หรือ หมายเลขโทรศัพท์
3.4) การสนทนาทางโทรศัพท์ (TELEPHONING) คือ
- สามารถรับโทรศัพท์ บอกชื่อของตนเองและตอบคาถามง่ายๆ เช่น When
is Mrs. Jones back?
4) การพูดเพื่อให้ข้อมูล (Spoken Production) เป็นการบรรยาย (DESCRIPTION) คือ
- สามารถให้ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สัญชาติ อายุ
ครอบครัวและงานอดิเรก
- สามารถบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง และครอบครัวด้วยภาษาง่ายๆ
- สามารถบรรยายเกี่ยวกับทีอ่ ยู่ ของตนเองด้วยภาษาง่าย ๆ
5) การเขียนโต้ตอบ (Written Interaction) แบ่งเป็น
5.1) การเขียนโดยรวม (OVERALL WRITTING) คือ
- สามารถเขียนข้อความเกี่ยวกับตนเอง ที่อยู่อาศัย ด้วยวลีสั้นๆ และง่ายๆ
ได้
5.2) การเขียนรายงาน ข้อมูล และข้อโต้แย้ง (REPORT, INFO & ARGUMENT) คือ
- สามารถกรอกข้ อ มู ล ของตนเองในแบบฟอร์ ม ของโรงแรม เช่ น ชื่ อ
นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด และสัญชาติ
5.3) การเขียนเอกสารโต้ตอบ (CORRESPONDENCE) คือ
- สามารถเขียนการ์ด เช่น การ์ดอวยพรวันเกิด
6) ยุทธวิธี (Strategies) เป็นการปฏิสัมพันธ์ (INTERACTION) คือ
- สามารถพูดติดต่อกับผู้อื่นด้วยคา วลีหรือภาษาท่าทางง่ายๆ
- สามารถบอกได้ว่าไม่เข้าใจ
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- สามารถขอให้คู่สนทนาพูดซ้า
7) คุณภาพทางภาษา (Language Quality) แบ่งเป็น
7.1) ขอบข่ายของคาศัพท์ (RANGE) คือ
- สามารถใช้คา วลี พื้นฐานง่ายๆ เกี่ยวกับครอบครัว และรายละเอียดส่วน
บุคคล และสถานการณ์ ประจาวันง่ายๆ ได้
7.2) ความแม่นยา (PRECISION) คือ
- สามารถสื่อสารข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัวและงานที่ทาอย่าง
ง่ายๆ ได้
7.3) การเชื่อมโยงเรื่องและความคิด (LINKING TEXT and IDEAS) คือ
- สามารถเชื่อมวลีด้วยคา เช่น and หรือ then ได้
7.4) ความถูกต้อง (ACCURACY) คือ
- สามารถใช้วลีสั้นๆ ที่จาได้แล้ว เพื่อจุดประสงค์บางอบ่างได้อย่างถูกต้อง
และสมเหตุสมผล
7.5) ความคล่องแคล่ว (FLUENCY) คือ
- สามารถพูดด้วยถ้อยคาเดี่ยว ๆ หรือวลีสั้นๆ ได้
7.6) ภาษาศาสตร์สังคม (SOCIO-LINGUISTIC) คือ
- สามารถใช้ ค าสุ ภ าพในการแนะน าตนเอง ค าทั ก ทาย ค าอ าลา เช่ น
please, thank you, sorry ได้
นอกจากนี้ ครูผู้ส อนระดับ ประถมศึ ก ษา ผู้วิจั ยได้ก าหนดให้ มี ร ะดั บ ความสามารถทาง
ภาษาอั งกฤษอย่างน้อ ย ในระดับ ผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน (Basic User) ที่ ระดับ A2 (Waystage or
Elementary) ตรงกับ ระดับ ความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR ซึ่ง ระบุคาอธิบ าย คือ ผู้ที่
สามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจาวัน (ในระดับกลาง) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การ
จั บ จ่ า ยใช้ ส อบ สถานที่ ภู มิ ศ าสตร์ การท างาน และการสื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทั่ ว ไปใน
ชีวิต ประจ าวัน สามารถบรรยายความคิ ดฝั น ความคาดหวัง ประวัติ สิ่ ง แวดล้อ ม และสิ่ ง อื่น ๆ
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบกับกรอบ CEFR
อยู่ในระดับ A2 โดยแบ่งเป็นทักษะต่าง ๆ จานวน 7 ทักษะ ดังนี้
1) การฟัง (Listening) แบ่งเป็น
1.1) การฟังโดยรวม (OVERALL LISTENING) คือ
- สามารถเข้าใจ ข้อมูล และ คาถามง่าย ๆ เกี่ยวกับครอบครัว ผู้คน บ้าน
งาน และงานอดิเรก
1.2) การฟังคูส่ นทนา (LISTEN TO INTERLOCUTOR) คือ
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พูดข้า ๆ และซัดเจน

- สามารถเข้าใจ บทสนทนาที่ใข้ ในชีวิตประจาวัน อย่างง่าย ๆ ที่คู่สนทนา
- สามารถเข้าใจ บทสนทนา การให้ความ ช่วยเหลือ

1.3) การฟังการ อภิปราย (LISTEN IN DISCUSSION) คือ
- สามารถเข้าใจ บทสนทนา สั้น ๆ ที่ผู้,พูด พูดอย่างข้า ๆ และซัดเจน เกี่ยว
วับ ครอบครัว งานอดิเรก และ ชีวิตประจาวัน ได้
1.4) การฟังจากโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ (LISTEN TO TV or Movie) คือ
- สามารถบอก หั วเรื่ อง และ ใจความส าคัญ ของ การรายงานข่ าว ใน
ประเด็นต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ใต้
1.5) การฟังประกาศ (LISTEN TO ANNOUCEMENT) คือ
- สามารถ เข้าใจข้อความ สั้น ๆ ง่าย ๆ และซัดเจนที่ ใช้ในสนามบิน สถานี
รถไฟ เซ่น “The train to London leaves at 04.30 a.m.”
- สามารถเข้าใจ ใจความสาคัญ ในประกาศต่าง ๆ ถ้าผู้พูดพูดอย่าง ซัดเจน
เซ่น การรายงาน สภาพอากาศ เป็นต้น
2) การอ่าน (Reading) แบ่งเป็น
2.1) การอ่านโดยรวม (OVERALL LISTENING) คือ
- สามารถเข้าใจบทอ่านสั้นๆและง่ายๆที่ประกอบด้วยคาศัพท์ที่คุ้นเคย
2.2) การอ่านเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้น (READ FOR ORIENTATION) คือ
- สามารถหาข้อมู ล ที่ ส าคัญ ในโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว หน้าเว็บ (web
page) แคตตาลอก ตารางเวลา ฯลฯ
2.3) การอ่านข้อมูลและข้อโต้แย้ง (READ INFO & ARGUEMENT) คือ
- สามารถเข้าใจประเด็นหลักและรายงานสั้นๆ ข่าวสั้นๆ ง่ายๆ ถ้าผู้อ่านมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ อยู่บ้าง เช่น ข่าวเกี่ยวกับกีฬาและบุคคลที่มีชื่อเสียง
2.4) การอ่าน คาสั่ง คาชี้แจง ขั้นตอน (READ INSTRUCTION) คือ
- สามารถเข้าใจคาแนะนาและขั้นตอนการใช้ เช่น วิธีการใช้โทรศัพท์ วิธีกด
เงินจากตู้ ATM หรือวิธีการซื้อเครื่องดื่มจากตู้อัตโนมัติ
2.5) การอ่านวรรณกรรม (Read Literature) คือ
- สามารถเข้าใจประเด็นสาคัญที่อ่านเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจาวันที่ง่ ายๆ
และสั้นๆ ที่มีสื่อประกอบ
2.6) การอ่านเอกสารโต้ตอบ (READ CORRESPONDENCE) คือ
- สามารถเข้าใจข้อความสั้นๆ ง่ายๆจากเพื่อนๆ เช่น อีเมลล์ การสนทนา
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ทางเว็บ โปสการ์ดหรือจดหมายสั้นๆ
3) การพูดโต้ตอบ (Spoken Interaction) แบ่งเป็น
3.1) การสนทนา (CONVERSATION) คือ
- สามารถสอบถามความรู้สึกของผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ เซ่น “Are you
hungry?” or“Are you ok ?” และบอกความรู้สึกของตนเอง
- สามารถถามและตอบคาถามง่ายๆ เกี่ ยวกั บ บ้าน ประเทศ การท างาน
และเวลาว่าง ความชอบและไม่ชอบ
- สามารถถามและตอบคาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา เซ่น เวลา และ
สถานที่ของงานเลี้ยง ผู้คนในงานเลี้ยง และสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น
- สามารถเชื้อเชิญและตอบรับ หรือปฏิเสธการเชื้อเชิญอย่างสุภาพ
- สามารถขอโทษ และตอบรับการขอโทษ
3.2) การแลกเปลี่ยนข้อมูล (INFORMATION EXCHANGE) คือ
- สามารถร่วมอภิปรายและวางแผนกับผู้อื่น เซ่น what to do? where to
go? และ when to meet?
3.3) การแลกเปลี่ยนข้อมูล (INFORMATION EXCHANGE) คือ
- สามารถถามหรือบอกทิศทางโดยใช้แผนที่หรือแผนผัง
3.4) การติดต่อธุรกิจ (TRANSACTIONS) คือ
- สามารถสื่อสารสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น Ordering food
and drink, shopping or using postoffice and banks
- สามารถใช้ภาษาในการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในการเดินทาง รถ
ประจาทาง รถไฟ แท็กซี่ และการซื้อตั๋ว
3.5) การสนทนาทางโทรศัพท์ (TELEPHONING) คือ
- สามารถใช้วลีต่าง ๆ ในการรับ โทรศัพท์ แลกเปลี่ยนข้อมู ล ง่ายๆ และ
สนทนาทางโทรศัพท์สั้นๆ กับบุคคลที่ตนรู้จัก เช่น การนัดหมายพบกับบุคคล
4) การพูดเพื่อให้ข้อมูล (Spoken Production)
4.1) การบรรยาย (DESCRIPTION) คือ
- สามารถบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว และบุคคลอื่น
- สามารถบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาของตน งานทีท่ าในปัจจุบัน
หรือในอดีต
- สามารถบรรยายงานอดิเรกและความสนใจของ
ตนเอง
- สามารถบรรยายเกี่ยวกับบ้านและสถานที่อยู่ของตนเอง
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- สามารถบรรยายเกี่ยวกับ สิ่งที่ทาในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดที่ผ่าน
มาของตนเอง
- สามารถพูดคุยเกี่ ยวกั บ แผนการในวันหยุดสุดสัป ดาห์ห รือวันหยุดครั้ง
ต่อไปของตนเอง
4.2) การโต้แย้ง (ARGUING A CASE) คือ
- สามารถอธิบายเหตุผลว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งใด
4.3) การนาเสนอ (PRESENTATION) คือ
- ถ้ามีเวลาในการเตรียมตัว สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้ดี
เช่น ประเทศ ทีมกีฬา วงดนตรี ฯลฯ
5) การเขียนโต้ตอบ (Written Interaction) แบ่งเป็น
5.1) การเขียนโดยรวม (OVERALL WRITTING) คือ
- สามารถเขี ยนเกี่ ยวกั บ ตนเองโดยใช้ ภ าษาง่ายๆ เช่น ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ
ครอบครัวของตนเอง โรงเรียน งานที่ทา งานอดิเรก ฯลฯ
5.2) การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (CREATIVE) คือ
- สามารถเขียนเกี่ยวกับสิ่งของและบุคคลที่ตนเองรู้จักเป็นอย่างดีด้ วยการ
ใช้ภาษาง่ายๆ เช่น รายละเอียดของเพื่อน สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
5.3) การเขียนรายงาน ข้อมูล และข้อโต้แย้ง (REPORT INFO & ARGUMENT) คือ
- สามารถกรอกแบบสอบถามให้ข้อมู ลเกี่ยวกับวุฒิก ารศึก ษา งาน ความ
สนใจ และทักษะต่าง ๆ ของตนเอง
5.3) การเขียนเอกสารโต้ตอบ (CORRESPONDENCE) คือ
- สามารถเขียนการ์ดข้อความง่ายๆ เช่น การเชิญหรือเปลี่ยนแปลงการเชิญ
หรือการนัดหมาย
- สามารถเขียนข้อความสั้นๆ ถึงเพื่อน เพื่อขอหรือให้ข่าวสาร ข้อมูลส่วนตัว
เช่น ข้อความ หรือ โปสการ์ด
6) ยุทธวิธี (Strategies) แบ่งเป็น
6.1) การปฏิสัมพันธ์ (INTERACTION) คือ
- สามารถเริ่มต้นการสนทนาได้
- สามารถพูดได้ว่าตนเองไม่เข้าใจอะไร และสามารถถามคาถามง่ายๆ เพื่อ
ขอความชัดเจนได้
6.2) การเทียบเคียง (CONPENSATION) คือ
- เมื่อไม่สามารถนึกคาศัพท์ออกในขณะทีซ่ ื้อของในร้านค้าสามารถชี้ไปที่สิ้น
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ค้าและขอความช่วยเหลือได้
6.3) การแก้ไขข้อบกพร่อง (REPAIR) คือ
- สามารถตรวจสอบงานเขียนเพื่อหาข้อผิดพลาด เช่น ความสอดคล้อง
ระหว่างประธานและคากริยา ความสอดคล้องของสรรพนาม และการใช้คานาหน้าสรรพนาม
7) คุณภาพทางภาษา (Language Quality) แบ่งเป็น
7.1) ขอบข่ายของคาศัพท์ (RANGE) คือ
- มีคาศัพท์มากเพียงพอที่จะสื่อสารในสถานการณ์ประจาวันง่ายๆ ได้
7.2) ความแม่นยา (PRECISION) คือ
- สามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการจะบอกด้วยกรแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ง่ายและ
ตรงประเด็น บางครั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อความให้เหมาะสม
7.3) การเชื่อมโยงเรื่องและความคิด (LINKING TEXT and IDEAS) คือ
- สามารถเชื่อมโยงความคิดโดยการใช้คาเชื่อมง่ายๆ เช่น “and”, “but”,
“because”
7.4) ความถูกต้อง (ACCURACY) คือ
- สามารถใช้วลีที่ง่ายๆ ที่ได้เรียนรู้สาหรับสถานการณ์เฉพาะได้อย่างถูกต้อง
มีข้อผิดพลาดบ่อยครั้งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การใช้ Tense ผิด และการใช้คาลงท้ายผิด
7.5) ความคล่องแคล่ว (FLUENCY) คือ
- สามารถทาให้ผู้อื่นเข้าใจโดยใช้วลีสั้นๆ ง่ายๆ แต่บ่อยครั้งที่ต้องหยุด และ
พยายามใช้คาอื่นหรือต้องพูดซ้าให้เข้าใจมากขึ้น
7.6) ภาษาศาสตร์สังคม (SOCIO-LINGUISTIC) คือ
- สามารถพูดกับผู้อื่นอย่างสุภาพในการสนทนาสั้นๆ โดยใช้คาทักทาย และ
การกล่าวลาในชีวิตประจาวัน
การจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา (English Bilingual Education: EBE) ได้รับ ความสนใจ
และเล็งเห็นถึงความสาคัญ มากขึ้นตามลาดับ โดยภาครัฐได้ดาเนินการขับ เคลื่อนและส่งเสริม ให้มี
การจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2557) นาออกเผยแพร่เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกาหนดจัดเป็นภาษาไทยสามารถจัดเป็น
ภาษาอังกฤษได้อ ย่างมีคุณภาพ มีความเท่าเทียม และเป็นธรรม รายละเอียดของหลัก เกณฑ์ และ
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วิธีการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการจัดการเรียนเรียนรู้
แบบสองภาษา รายละเอียดมีดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของการจัดการศึกษา
โดยให้ส ถานศึก ษาจัดเป็ นบางวิชาเท่ านั้น ส าหรับ ระดับ ประถมศึก ษาจัดการเรียนการสอนเป็ น
ภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา โดยคานึงถึงความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาของศาสตร์นั้น ควบคู่กับภาษาอังกฤษ
2. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องมีการกากับ ติดตามและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ เป็นระยะ ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงศึกษาธิการ
4. การบริห ารจัดการของสถานศึก ษาที่ จะการเรียนการสอนสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่ จัดเป็น
ภาษาไทย และกลุ่มที่จัดเป็นภาษาอังกฤษ ต้องกาหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ
สาหรับกลุ่มที่จัดเป็นภาษาไทยไว้ในโครงการอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ใน
การสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษา
5. สถานศึก ษาที่ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอัง กฤษต้องจัดให้ มี คณะกรรมการของ
สถานศึกษา ดาเนินการตรวจสอบและทบทวนการดาเนินงานของสถานศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งเน้น
คุณภาพของผู้เรียนทั้งคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วจัดทาเป็นรายงานประจาปีเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่อง
6. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ครูไทยจะต้องเป็นผูท้ ี่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารเข้าไปมี
ส่วนร่วมตลอดเวลา ครูผู้สอนที่ ไม่ ใช่เจ้าของภาษา ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังก ฤษทั้ ง
การฟั ง การพู ด การอ่าน และการเขียน ในการสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษาและได้คะแนนสอบ
TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5
7. การจัดจานวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนควรเป็นสาหรับ ระดับประถมศึกษา ไม่เกินห้องละ
30 คน
8. การจัดการเรี ยนการสอน สถานศึ ก ษาต้อ งจัด การเรียนการสอนตามหลั ก สู ตรของ
กระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ควรจัดในบริบทของความเป็นไทยผสมผสานความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นความรัก
ท้องถิ่น ประเทศชาติ และความเป็นไทย และทุกวิชาให้จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม สร้างความมั่นใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร
9. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องคานึงถึงความสามารถพื้นฐาน ความ
พร้อม และความสนใจที่ จะเรียนรู้ภาษาอัง กฤษ ควรจัดกิ จกรรมง่ายๆ ที่ ท าให้นัก เรียนมี ความสุข
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สนุกสนาน สร้างความกระตือรือร้น และประสบความสาเร็จ เช่น การร้องเพลง การฟังนิทานประกอบ
ภาพ การเล่นบทบาทสมมุติ การเล่นเกมการศึกษา เป็นต้น
สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน (2557) ก าหนดรูป แบบการสอนแบบสอง
ภาษาสาหรับโรงเรียนในสังกัด โดยแบ่งออกเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้
1. EBE (English Bilingual Education)
2. MEP (Mimi-English Program)
3. EP (English Program)
4. IP (International Program)
5. EIS (English Integrated Studies)
1. รูปแบบ EBE (English Bilingual Education)
- เพิ่มแรงจูงใจและ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียน และครูใช้ภาษาอังกฤษ
- จัดการเรียนการสอน สาหรับ ผู้เรียน ชั้น ป. 1 - ป. 6
- จัดในโรงเรียนสภาพทั่ว ๆ ไปขนาดกลาง และขนาดเล็ก
- จัดสอนสองภาษาในวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา (ยกเว้นประวัติศาสตร์และ
ศาสนา) ศิลปะ
- ครู ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค รู ส อนภาษาอั ง กฤษเข้ า อบรมการออกเสี ย ง (phonics) การใช้
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (classroom languages) กระบวนการสอนและการประเมินผล
- ผู้ปกครองไม่ตอ้ งจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ผลที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รียนใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว ครูกล้าใช้ภาษาอังกฤษใน
การสือ่ สาร
- ทาให้ครูและนักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียน คาศัพท์และประโยค
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน ครูใช้คาสั่งในการจัดกลุ่ม ขั้นตอนการทางานมากขึ้นได้เรียนรู้
การเปิดหนังสือคาชม และข้อมูลป้อนกลับ ฯลฯ เป็นภาษาอังกฤษ
2. รูปแบบ MEP (Mini-English Program)
- ระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย
- เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น
- มีทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียงระดับกับมาตรฐานของต่างประเทศ ผลสัมฤทธิ์สูง
กว่าค่าเฉลี่ยที่กาหนด
- หลักสูตรจัดเข้มกว่าปกติ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ และวิชาการ
- นักเรียนเรียนวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 15 ชั่วโมง
- มีครูชาวต่างขาติเจ้าของภาษา/หรือคุณสมบัติเทียบเท่าเป็นผู้สอน
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- นักเรียนใช้หนังสือ สื่อ และสื่อ ICT เป็นภาษาอังกฤษ
- ผู้ปกครองสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมตามประกาศ ศธ.
- ผลที่เกิดขึ้น นักเรียนเก่งภาษา และด้านวิชาการ เป็นตัวแทนแข่งขัน ร่วมกิจกรรม
ทางภาษา กิจกรรมร่วมกับนานาชาติ ฯลฯ
3. รูปแบบ EP (English Program)
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดเข้มข้นกว่า MEP
- จัดระดับปฐมวัย- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียงกับมาตรฐานของต่างประเทศตามที่กาหนด
- เรียนเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละไม่นอ้ ยกว่า 18 ชั่วโมง
- พัฒนาโลกทัศน์ความเป็นสากล ผ่านการเรียนการสอน ปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน และ
กับครูชาวต่างชาติ รวมทั้งบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษ
- ใช้ สื่อ ICT การพัฒนาทักษะ ICT ของนักเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ต่าง ๆ
- โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดการ
เรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
4. รูปแบบ IP (International Program)
- มุ่งจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพของโรงเรียนนานาชาติ
- ต่อยอดจากโปรแกรม EP โดยที่นอกจากจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ เป็น
ภาษา อังกฤษ การจัดกิจกรรมเสริมด้านภาษาแล้วเน้นการเรียนวิชาต่าง ๆ รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษที่
ก าหนดไว้ ส าหรั บ ผู้ ที่ จ ะได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รตามหลั ก สู ต รของต่ า งประเทศ เช่ น General
Certificate of Secondary Education (IGCSE)
- ทาความร่วมมือกับโรงเรียน/โปรแกรมของต่างประเทศ
- นักเรียนจะได้รบั ประกาศนียบัตร 2 หลักสูตร คือ ทั้งของไทยและของต่างประเทศ
- ผู้ปกครองสนับสนุนค่าใช้จ่ายมาก
5. รูปแบบ EIS (English Integrated Studies)
- กลุ่มผู้สนใจ ผูบ้ ริหาร/ ครูร่วมกันพัฒนาขึ้น
- เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน
- มีการจัดการเรียนการสอนทัง้ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- ครูไทยสอนวิชาต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการสือ่ สารกับนักเรียน และใช้
ภาษาไทยอธิบายเนื้อหาทีซ่ ับซ้อน
- ครูใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ และสื่อ ICT ต่าง ๆ จาก internet
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- สพฐ. สนับสนุนครูด้านการพัฒนาทักษะการออกเสียง การสือ่ สารเป็นภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียน อบรมผูบ้ ริหาร
- ผู้ปกครองสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมบางส่วน
นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในการพั ฒ นาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พุทธศักราช 2560
กาหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการพัฒ นาในด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา (Content and Language Integrated Learning: CLIL) ซึ่งมี พื้นฐานมาจากทั้ งการเรียนรู้
เนื้อหาวิชาอื่ นผ่านสื่อ กลางที่ เป็นภาษาต่างประเทศ (Medium of Foreign Language) และการ
เรียนรู้ ภ าษาต่างประเทศโดยการเรียนรายวิชาแบบเนื้อหาเป็น ฐาน (Content-based Subject)
(Darn, 2006) การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการเนื้ อ หาและภาษา (Content and Language
Integrated Learning: CLIL) ได้ถูก ริเริ่ม โดยพัฒ นามาจากที่ มี ชื่อว่า หลักสูตรภาษาที่ ส องเหมื อน
ภาษาที่ ห นึ่ ง (Immersion Program) ที่ เป็ น หลั ก สู ตรที่ ป ระสบความส าเร็จ ในการสอนภาษาใน
ประเทศแคนนาดา โดยเริ่มจาการสอนภาษาฝรั่งเศสบูรณาการกับการสอนคณิตศาสตร์ (Krashen,
2014) ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษาสาหรับครูที่
ต้องใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่เน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษที่จาเป็นเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน เช่น
คาศัพท์และประโยคต่าง ๆ ในการสอนและนากิจกรรมในชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเหมาะสาหรับ
ทั้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูที่สอนหลักสูตรแบบสองภาษา โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เนื้อหาและภาษา (CLIL) บริติสเคาน์ซิล ประเทศไทย (2561) อธิบ ายว่าเป็นการพัฒ นาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้เพื่อครูให้ได้รับการพัฒนาความสามารถทางภาษาเฉพาะทางเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ
สองภาษา และการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงการจัดการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ ด้วยภาษาอังกฤษได้ โดยครู
จะได้เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ สามารถนาไปใช้ได้จริง
ในชั้นเรียน โดยมีสาระสาคัญ คือ การใช้คาสั่งในชั้นเรียน การถามคาถามและการสร้างคาถามเพื่อให้
ผู้เรียนตอบโต้ในชั้นเรียน ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการชั้นเรียน การสอนคาศัพท์ใหม่ๆ และการแก้
คาผิดให้ผู้เรียน และการฝึก การออกเสียงเพื่อแสดงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ การออกเสียงที่ถูก ต้องและ
เหมาะสม
ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมีอย่างมากมาย จากงานวิจัยของ Coyle, Hood, & Marsh (2010) ที่กล่าวว่า CLIL จะช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรผ่านภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพทางภาษาของผู้ เรี ยนจากเนื้ อ หารายวิช า อี ก ทั้ ง ยัง ช่ วยให้ ผู้เ รีย นได้ พั ฒ นาการ
แสดงออกทางด้านเนื้อหาและภาษาแม่ห รือภาษาที่ห นึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและยังส่งเสริมให้
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ตระหนักถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสือ่ สารกันบุคคลอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
Coyle (2007) ยังได้กล่าวเกี่ยวกับการบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
เนื้อหา (Content) ความคิด (Cognition) การสื่อสาร (Communication) และวัฒนธรรม (Culture)
ซึ่ง CLIL เป็นตัวกลางที่ เป็นประโยชน์ของการสอนที่ เน้นการสื่อสาร จะช่วยพัฒ นาความเข้าใจใน
เนื้อหา (Content Transfer) การพัฒนาความคิด (Cognition Development) และการสื่อสารทาง
วัฒนธรรม (Cultural Communication) ซึ่งสอดคล้องกับ Cross, R. & Margaret, G. (2013) ที่ได้
สรุปไว้ว่า มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ ทั้งด้านภาษา ด้านวิชาการ และด้านสังคม
Division of Cambridge Assessment (2016) กล่าวเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้แบบสอง
ภาษา (Bilingual Education: BE) เป็นการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนที่ไม่ใช้ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแรก เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาที่สองที่ โรงเรียน ตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษ โดยการจัดการ
เรียนรู้อาจจัดบางรายวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เป็นต้น โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ของแคมบริ ดจ์ โดยใช้ก รอบอ้ างอิ ง ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุ โรป (The Common
European Framework of Reference for Languages: CEFR) ในการวัดระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของ ทั้งผู้เรียนและครูผสู้ อน นอกจากนี้ สานักงานการประเมินแคมบริดจ์ได้นาเสนอถึง
การเพิ่มขึ้นของหลักฐานที่อ้างถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา เช่นในงานวิจัยของ
Mehisto (2012) ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสองภาษามีประโยชน์กับตัวบุคคล โรงเรียน และสังคม ใน
หลายประเด็นตัวอย่างเช่น เพิ่ม ความยืดหยุ่นทางปัญ ญา (Increased Mental Flexibility) พัฒนา
ทั ก ษะพหุ วัฒ นธรรม (Improved Inter-cultural Skills) และเพิ่ ม โอกาสในการแลกเปลี่ ยนและ
การค้าระหว่างประเทศ (Increased Opportunities of Global Exchange and Trade) นอกจากนี้
มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2558) ได้สรุปประโยชน์ของการเรียนรู้มากกว่าหนึ่งภาษามีประโยชน์อีก
มากมาย เช่น ช่วยเพิ่ มทั ก ษะในการสื่อสาร พัฒ นาการเรียนรู้ และพัฒ นาการมี ส่วนร่วมในระดับ
ภูมิภาคและในระดับโลก ช่วยพัฒนาความรู้จองธรรมชาติทางภาษา วัฒนธรรมตลอดจนกระบวนการ
ในการสื่ อ สาร ช่ ว ยพั ฒ นาความสามารถทั ก ษะการสื่ อ สารระหว่ างวั ฒ นธรร ม (Intercultural
Capability) ซึ่งรวมถึง ความเข้าใจ การยอมรับและเคารพ การเปิดรับ มุม มองและประสบการณ์ที่
แตกต่างในความหลากหลาย และนาไปสู่การพัฒนา World Mindedness และการเป็นพลเมืองโลก
(Global Citizenship) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒ นาระดับสติปัญญาความคิดวิเคราะห์ใ นการสร้าง
ความหมายของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายวิธี และความคิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนา
ความเข้าใจพื้ น ฐานทางสั ง คมและวัฒ นธรรมของตนเอง และสามารถเชื่อมโยงไปยัง สั ง คมและ
วัฒนธรรมอื่น ๆ ได้ โดยการสะท้อนจากประสบการณ์และพื้นฐานของตนเอง และยังจะสามรถช่วย
เพิ่มโอกาสในการทางานและการพัฒนาอาชีพของผู้เรียนในอนาคตได้
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การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสองภาษา (English Bilingual Education: EBE) ในประเทศ
อินโดนีเซีย เริ่มขึ้นเมื่อปี 2006 โดยรัฐบาลนาเสนอให้โรงเรียนทั่วประเทศใช้หลักสูตรนาร่อง (Pilot
Program) จ านวน 112 โรงเรียน ซึ่ง มาจากเหตุผ ลที่ ว่าให้ค รูผู้ส อนเล็ง เห็ นความส าคัญ ในความ
ต้องการที่จะมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่จะนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และเป็นการเปิดโลก
ทัศน์ในอีกหลายช่องทางของการเรียนรู้ของครูผู้สอน (Gazzlo & Wicstrom, 2016: 453)
จากงานวิจัยของเสาวภา จันทร์สงค์ (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานการจัดหลักสูตร
English Program ในโรงเรี ย นสองภาษา ระดั บ ประถมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้นพื้ นฐาน โดยท าการศึก ษาจากโรงเรียน 10 แห่ง ใช้วิธีก ารสัม ภาษณ์และศึก ษาจาก
เอกสาร ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการเตรียมการจัดหลักสูตร โรงเรียนมีการเตรียมการโดยการจัดส่ง
อาจารย์ผู้ส อนชาวไทยเข้ารับ การอบรมประชุม สัม มนา และศึก ษาดูง าน มี ก ารจัดเตรียมอาคาร
สถานที่ โดยการปรับ ปรุง เพื่ อ ให้ มี ค วามสะดวก มี ก ารจั ดเตรี ยมเอกสารประกอบหลัก สู ต รจาก
ต่างประเทศ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2) ด้านการดาเนินการจัดหลักสูตร โรงเรียนดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดทัศนศึกษาและกีฬาเป็นกิจกรรมเสริม
หลัก สูตร มีก ารนิเทศการสอนและเยี่ยมชั้นเรียน 3) ด้านการติดตามประเมิ นผลการจัดหลัก สูตร
โรงเรียนมี ก ารติดตามประเมิ นผลเมื่ อสิ้นปีก ารศึก ษา โดยการสอบถามผู้เกี่ ยวข้องทั้ ง บุคลากรใน
โครงการและผู้ปกครอง
ซึ่งสอดคล้อ งกั บ จุไรรัตน์ สุดรุ่ง (2547) ศึกษาเปรียบเทียบการบริห ารหลักสูตรโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 12 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเหมือนของ
การบริห ารหลั ก สู ต รโครงการจั ด การเรี ย นการสอน ตามหลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเป็ น
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึก ษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
กรุง เทพมหานครและสัง กั ดสานัก การศึก ษากรุง เทพมหานคร มี 5 ข้ อ ดัง นี้ 1.1) การวิเ คราะห์
หลักสูตรและทาความเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรต่าง ๆ 1.2) การจัดครูเข้า
สอน 1.3) การจัดตารางสอน 1.4) การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน และ 1.5)
การประชาสั ม พั นธ์ห ลัก สูตรแก่ ผู้ป กครองและชุม ชน 2) ความแตกต่างของการบริห ารหลัก สูต ร
โครงการจัด การเรีย นการสอนตามหลั ก สูต รกระทรวงศึ ก ษาธิก ารเป็น ภาษาอั ง กฤษในโรงเรีย น
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานครและสังกัด
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร มี 3 ข้อ ดังนี้ 2.1) การเตรียมบุคลากร 2.2) การจัดสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ใช้หลักสูตร และ 2.3) การนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร

101
กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา (English Bilingual Education: EBE) มี
พื้นฐานมาจากการเรียนรู้เนื้อหาวิชาอื่นผ่านสื่อกลางที่เป็นภาษาต่างประเทศ (Medium of Foreign
Language) และการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยการเรียนรายวิชาแบบเนื้อหาเป็นฐาน (Contentbased Subject) ปั จ จุ บั น เรีย กว่า การบู ร ณาการเนื้ อ หาและภาษา (Content and Language
Integrated Learning: CLIL) เป็นตัวกลางที่เป็นประโยชน์ของการสอนที่เน้นการสื่อสารที่เชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อ หา (Content) ความคิด (Cognition) การสื่อสาร (Communication) และวัฒ นธรรม
(Culture) จะช่ ว ยในการพั ฒ นาความเข้ า ใจเนื้ อ หา (Content Transfer) การพั ฒ นาความคิ ด
(Cognition Development) และการสื่อสารทางวัฒนธรรม (Cultural Communication) (Coyle,
2007) นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูแ้ บบสองภาษา (EBE) เป็นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้น
เรียน คาศัพท์และประโยคพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน การใช้คาสั่งในชั้นเรียน เช่ น การจัด
กลุ่ม ขั้นตอนการทางาน การเปิดหนังสือ คาชม การถามคาถามและการสร้างคาถามเพื่อให้ผู้เรียน
ตอบโต้ในชั้นเรียน เป็นภาษาอังกฤษ การสอนคาศัพท์ใหม่ๆ และการแก้คาผิดให้ผู้เรียน และการฝึก
การออกเสียงเพื่อแสดงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่ งการจัดการเรียนรู้
แบบสองภาษาที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาและภาษา มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้
ทั้งด้านภาษา วิชาการ และสังคม ให้กับทั้งผู้สอนและผู้เรียน
3.4 การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา ผู้วิจัยผสมผสาน 3 แนวการประเมิน
ดังนี้
1) แนวทางการประเมิ นสมรรถนะครูของส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2553) ตามกรอบการประเมิ น สมรรถนะครู ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประกอบด้วย เจตคติ ค่านิยม ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานตาม
ภารกิ จ งานในสถานศึ ก ษา โดยเลื อ กใช้ ส มรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency)
สมรรถนะที่ 1 การบ ริ ห ารห ลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้ (Curriculum and Learning
Management) ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 3 การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 5 การวัดและประเมินการเรียนรู้ สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน (Student
Development) ตัวบ่งชี้ที่ 1 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาทักษะ
ชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิตผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 3 การปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย ความภาคภูมิ ใจ
ในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียน สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 จัดบรรยากาศที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 2
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จัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้น/ประจารายวิชา ตัวบ่งชี้ที่ 3 กากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/
รายวิชา
2) แนวทางการประเมิ น สมรรถนะการสอนของฝ่ ายฝึก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิท ยาลัยสวนดุสิ ต แบ่ ง เป็น 2 ประเด็ น ประเด็น ที่ 1 การเตรีย มการสอน ได้แก่
การศึกษาหลักสูตรการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม กิจกรรม
การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ประเด็นที่ 2 การปฏิบัติการสอน ได้แก่ การจัด
กิจกรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการสอนและกิจกรรม ความเหมาะสมของเวลา การมี
ส่วนร่วมของผู้ เรียน การใช้ภ าษาที่ ถูก ต้ องเหมาะสม ความถูก ต้อง คุ้ม ค่ าและเหมาะสมของสื่ อ
การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อารมณ์มั่งคงและกริยาท่าทางเหมาะสม การวัดประเมินผล
ถูกต้องเหมาะสม
3) แนวทางการประเมินการสอนวิทยาศาสตร์แบบสองภาษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้ แบบ
บูร ณาการเนื้อ หาและภาษา (Content and Language Integrated Learning: CLIL) ในประเด็น
การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา (Content) ความคิด (Cognition) การสื่อสาร (Communication) และ
วัฒนธรรม (Culture) ประเมินการสอนที่เน้นการสื่อสารที่ช่วยพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหา (Content
Transfer) การพั ฒ นาความคิ ด (Cognition Development) และการสื่ อ สารทางวั ฒ นธรรม
(Cultural Communication) และการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารตามหลั ก ไวยากรณ์
(Communicative Language Teaching: CLT) ทั้งด้าน ความสามารถทางไวยากรณ์และโครงสร้าง
ได้แก่ คาศัพท์ โครงสร้างของคา ประโยค การสะกดและออกเสียง ด้านความสามารถด้านสังคม ได้แก่
การใช้คาและโครงสร้างของประโยคได้เหมาะสมตามบริบทของสังคม ด้าน ความสามารถในการใช้
โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อความหมายด้านการพูดและการเขียน ได้แก่ ความสามารถในการเชื่อม
ระหว่างโครงสร้างทางภาษากับความหมายในการพูดและการเขียนตามรูปแบบและสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน และด้านความสามารถในการใช้กลวิธีการสื่อความหมาย ได้แก่ การใช้เทคนิคเพื่อการ
สื่อสารที่ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยการพูด การใช้ภาษาท่ าทาง และการขยาย
ความโดยใช้คาศัพท์อื่นแทนที่คาที่ผู้พูดนึกไม่ออก
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา ควรพิจารณา
ผสมผสานการประเมินประเด็นที่เกี่ยวกับ 1) สมรรถนะครูตามของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในประเด็นการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน และการบริหาร
จัดการชั้นเรียน 2) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในประเด็น
การเตรียมการสอน และ การปฏิบัติการสอน รวมถึง 3) การประเมินการสอนวิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาที่ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูร ณาการเนื้อหาและภาษา พร้อมด้วยการประเมิ นการสอน
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา
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จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรเสริม
เพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชา
การประถมศึกษา สามารถสรุปประเด็นที่สาคัญได้ ดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
1.1) หลักสูตร หมายถึง แผนหรือโครงการความรู้และประสบการณ์ที่ พัฒ นาขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งระบุเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ ผู้เรียน
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อทราบการ
พัฒ นาของผู้เ รียน ทั้ ง ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ เจตคติ และคุณ ลัก ษณะที่ ได้ก าหนดไว้ต าม
เป้าหมายของการเรียนรู้ที่ได้ตั้งไว้
1.2) องค์ป ระกอบพื้นฐานที่สาคัญ ของหลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักการและ
เหตุผล จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ สาระสาคัญและเนื้อหา กิจกรรม ระยะเวลา สื่อและแหล่งเรียนรู้
และการวัดประเมินผล
1.3) กระบวนการพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร มี 4 ขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์บ ริบท และกาหนดจุดมุ่ งหมาย จุดประสงค์ของหลัก สูตร ขั้นตอนที่ 2
ออกแบบหลักสูตร โดยกาหนดสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมิ นผล ขั้นตอนที่ 3 การนาหลัก สูตรไปใช้จัดการเรียนรู้ และ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร
1.4) การนาหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
การนาหลัก สูตรไปใช้ (Preparation) โดยเตรียมทรัพยากรที่ จาเป็น ขั้นตอนที่ 2 การใช้ห ลักสูตรใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ (Learning Activities and Teaching) ตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และขั้นตอนที่ 3 การสะท้อนคิดและการโค้ช (Self-reflection and
Coaching) โดยการประเมินตนเองผ่านการสะท้อนคิดและการโค้ชเพื่อชี้ให้เป็นถึงระดับความสาเร็จ
และแนะแนวทางการพัฒนา
1.5) การประเมิ น หลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ 1) การประเมิ น
สภาพแวดล้อ มเพื่ อ การวางแผน (Context Evaluation for Planning) โดยนาข้อมู ล ที่ ได้ไปใช้ใน
การวางแผนกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และการดาเนินงานของหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
และเหมาะสมกับกับสภาพจริง 2) การประเมินปัจจัยนาเข้าเพื่อกาหนดโครงสร้าง (Input Evaluation
for Structuring) โดยน าข้ อ มู ล ที่ ได้ ไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงาน ขั้นตอนของการ
ดาเนินการ และทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ของหลักสูตร 3) การประเมินกระบวนการเพื่อนาหลักสูตร
ไปใช้ Process Evaluation for Implementation) โดยนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการติดตามและควบคุม
การดาเนินการให้เป็นไปตามโครงสร้างและแผนงานของหลักสูตร และใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
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ประสิทธิภาพของหลักสูตร และ 4) การประเมินผลผลิตเพื่อทบทวนหลักสูตร (Product Evaluation
for Revision) โดยน าข้อ มู ล ผลผลิต (Outcomes) ที่ ได้ จ ากการนาหลัก สู ตรไปใช้ ม าดาเนิ น การ
วิเคราะห์ความสาเร็จของหลักสูตร จากการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพของหลักสูตรเพื่อการตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา
2.1) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 14 ทัก ษะ ดังนี้ ทั กษะ
ขั้นมู ล ฐาน มี 8 ทั ก ษะ ได้ แก่ ทั ก ษะการสังเกต (Observing) ทั ก ษะการวัด (Measuring) ทั ก ษะ
การคานวณและการใช้จานวน (Using Numbers) ทักษะการจาแนกหรือทักษะการจัดประเภทสิ่งของ
(Classifying) ทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา (Using Space/Relationship) ทักษะ
การจัด กระท าและสื่อ ความหมายข้ อมู ล (Communication) ทั ก ษะการลงความเห็ นจากข้อ มู ล
(Inferring) และทั กษะการพยากรณ์ (Predicting) และทั กษะขั้นสูงหรือทั กษะขั้นผสม มี 6 ทั กษะ
ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating Hypothesis) ทักษะการกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
(Defining Operationally) ทักษะการควบคุม ตัวแปร (Controlling Variables) ทักษะการทดลอง
(Experimenting) ทักษะการตีความและการลงข้อสรุป (Interpreting Data) และทัก ษะการสร้าง
แบบจาลอง (Modeling)
2.2) การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา มาตรฐานการจั ด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา มี 6 ประการ ดังนี้ 1) รู้จักแสวงหาสื่อการเรียนรู้ และ
วิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับผูเ้ รียน สามารถออกแบบการเรียนการสอน หน่วยการ
เรียนรู้ และแผนการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ ที่ บูร ณาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อย่าง
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางปัญญาทักษะการสืบเสาะและจิตวิทยาของผูเ้ รียน 2) ตระหนัก
และเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของผูเ้ รียน สามารถบูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ให้ส อดคล้องกับการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษา เปิดโอกาสในการเรียนรู้ตามระดับการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน เข้าใจถึง
ระดับการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนของผู้เรียนที่แตกต่างกัน มีการพัฒนาทางสติปัญญา สังคมและ
บุคลิกภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดด้านการวิเ คราะห์วิจารณ์การแก้ปัญหาและทักษะ
ปฏิบัติ 3) เข้าใจและใช้เทคนิคการสื่อสารที่หลากหลาย เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารและสามารถใช้
ภาษาอย่างถูกต้องทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก โดยใช้วิธีการสื่อสารที่ห ลากหลาย เพื่อ
กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์และการทางานร่วมกัน ความร่วมมือร่วมใจในการเรียนรู้ 4) วางแผนการเรียน
การสอนที่ มี ความหมายโดยคานึง ถึง ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ ผู้เ รียน ชุม ชน และเป้ าหมายของ
หลักสูตร 5) มี ความเข้าใจและใช้ยุทธวิธีการประเมินที่ หลากหลาย เที่ยงธรรม ตรงตามพัฒนาการ
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สังคมและสติปัญญาของผูเ้ รียน และ 6) สะท้อนและประเมินการทางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
พยายามพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่าเสมอ รวมถึงเป็นผู้ฝึกการสะท้อนความคิดให้กับผู้เรียน
2.3) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน
ระดับประถมศึกษา มุ่งเน้นความสาคัญในการพัฒนาทัง้ การเรียนรู้สาระสาคัญเนื้อหาวิทยาศาสตร์และ
ภาษาไปในเวลาเดียวกันการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลายประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลที่ทั้งผูเ้ รียนและครูผู้สอนได้ใช้ภาษาอังกฤษจนเกิดความคุ้นเคยในการ
สื่อสารในชั้นเรียนพัฒนาให้มีทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น ในขณะที่ได้เรียนรู้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ใน
เวลาเดียวกัน แสดงว่าการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน
ระดับประถมศึกษา ส่งผลให้ครูผู้สอนเกิดมีสมรรถนะการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ได้พัฒนา
ตนเองให้สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิบั ติการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษได้
ตลอดจนสร้างความมั่นใจในการใช้คาศัพท์วิทยาศาสตร์มากขึ้น สามารถในการนาทักษะภาษาอังกฤษ
มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน สามารถเลือกเทคนิค วิธีการสอน และการจัดกิจกรรมได้
อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาประถมศึกษา
3. สมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
3.1) สมรรถนะวิช าชีพครู ครูผู้ส อนควรมีส มรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ พื้นฐานทางภาษาและทักษะการสื่อสารที่สามารถใช้ 4 ทักษะทางภาษา
การฟั ง การพู ด การอ่ าน การเขียน ทั้ งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มี ความเข้าใจภาษาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อความหมายได้
อย่างถูกต้อง การสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้ การนาเสนอข้อมูล และการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.2) การออกแบบการจัดการเรีย นรู้ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เริ่ม จากการมี
ความเข้าใจและมีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านการออกแบบการเรีย นรู้เชิง
ระบบอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ (Analysis) หลักสูตร/รายวิชาและผู้เรียน
เพื่ อ ระบุ เ ป้ า หมายและผลลั พ ธ์ที่ พึ ง ประสงค์ ขั้ น ตอนที่ 2 ออกแบบและพั ฒ นา (Design and
Development) ก าหนดกรอบแนวคิดและกระบวนการจัดการเรีย นรู้ สร้างเครื่องมื อ ประกอบ
การจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ขั้นตอนที่ 3 การนาไปใช้ (Implementation) นาแผนการสอนที่ได้พัฒนาไว้
ไปใช้และประเมินผลการเรียนการสอน และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) ประเมินผล
การออกแบบการจัดการเรียนรู้และทบทวนปรับปรุง ซึ่งในการออกแบบการเรียนรู้เชิงระบบอย่างเป็น
ขั้นตอนจะส่งเสริมให้การจัดการเรียนรูเ้ ป็นไปอย่างมีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้
ของผู้เรียน
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3.3) การจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ มีพื้นฐานมาจาก
การเรียนรู้เนื้อหาวิชาอื่นผ่านสื่อกลางที่เป็นภาษาต่างประเทศ (Medium of Foreign Language)
และการเรีย นรู้ภ าษาต่ างประเทศโดยการเรีย นรายวิช าแบบเนื้ อ หาเป็ น ฐาน (Content-based
Subject) ปัจจุบันเรียกว่า การบูรณาการเนื้อหาและภาษา (Content and Language Integrated
Learning: CLIL) เป็นตัวกลางที่เป็นประโยชน์ของการสอนที่เน้นการสื่อสารที่เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา
(Content) ความคิด (Cognition) การสื่อสาร (Communication) และวัฒนธรรม (Culture) จะช่วย
ใน การพั ฒ น าความ เข้ า ใจ เนื้ อ ห า (Content Transfer) การพั ฒ น าความ คิ ด (Cognition
Development) และการสื่อ สารทางวัฒ นธรรม (Cultural Communication) (D. Coyle, 2007)
นอกจากนี้ การจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา (EBE) เป็นการใช้ภาษาอัง กฤษในการสื่อสารในชั้นเรียน
คาศัพท์ และประโยคพื้นฐานที่ เกี่ยวข้องกับ เนื้อหาที่ เรียน การใช้คาสั่งในชั้นเรียน เช่น การจัดกลุ่ม
ขั้นตอนการทางาน การเปิดหนังสือ คาชม การถามคาถามและการสร้างคาถามเพื่อให้ผู้เรียนตอบโต้
ในชั้นเรียน เป็นภาษาอังกฤษ การสอนคาศัพท์ใหม่ๆ และการแก้คาผิดให้ผู้เรียน และการฝึกการออก
เสียงเพื่อแสดงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบสอง
ภาษาที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาและภาษา มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ ทั้งด้าน
ภาษา วิชาการ และสังคม ให้กับทั้งผู้สอนและผู้เรียน
3.4) การประเมิ น การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสองภาษา ควรพิ จ ารณาผสมผสาน
การประเมินประเด็นทีเ่ กี่ยวกับ 1) สมรรถนะครูตามของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2553) ในประเด็นการบริห ารหลัก สูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒ นาผู้เรียน และการบริห าร
จัดการชั้นเรียน 2) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในประเด็น
การเตรียมการสอน และการปฏิบัติการสอน รวมถึง 3) การประเมินการสอนวิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาที่ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูร ณาการเนื้อหาและภาษา พร้อมด้วยการประเมิ นการสอน
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาส าหรับนัก ศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา
(Research and Development: R & D) โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธีก ารวิ จั ยแบบผสมผสานวิ ธี (Mixed
Methods Research) แบบ Embedded Design (Creswell & Clark, 2011) เพื่อดาเนินการวิจัยให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การวิจั ย 1 Research 1: R1 (Curriculum Analysis: CA) การศึก ษาข้อ มู ล
พื้นฐานและประเมินความต้องการจาเป็นของการพัฒนาหลักสูตร โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา รวมถึงนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษา
นักศึกษา ผู้สอน ทรัพยากร และประเมินความต้องการจาเป็นของการพัฒนาหลักสูตร โดยดาเนินการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านหลัก สูตร การสอน การวิจัย และภาษาอังกฤษ องค์ก ร
วิชาชีพ โรงเรียนสองภาษาที่เป็น Best Practice นักศึกษา ผู้สอน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต
ในสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน
ขั้ น ต อ น ที่ 2 ก า ร พั ฒ น า 1 Development 1: D1 (Curriculum Design and
Development: CD) การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร โดยการออกแบบและพัฒนาโครงร่าง
หลั ก สู ต ร ตรวจสอบคุ ณ ภาพของโครงร่ างหลั ก สู ต รด้ ว ยวิธี ก ารอภิ ป รายกลุ่ ม (Focus Group
Discussion: FGD) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และ
ด้านภาษาอั งกฤษ จากนั้นดาเนิ นการปรับ ปรุง แก้ ไข และพัฒ นาหลัก สูตรตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ ยวชาญ และการน าหลั ก สูต รไปทดลองนาร่ อง (Try-out) เพื่ อ ตรวจสอบประสิ ท ธิภ าพของ
หลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย 2 Research 2: R2 (Curriculum Implementation: CI) การทดลอง
ใช้หลักสูตร ตามรูปแบบวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบการวิจัยก่อนทดลอง (PreExperimental Design) โดยการดาเนินการทดลองนาหลัก สูตรไปใช้จริ ง แบบแผนการวิจัย The
One-Shot Case Study (Campbell & Stanley, 1963) ที่ มี ก ารจัด กิ จ กรรมตามหลั ก สู ตร และ
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ทดสอบหลังเรียน และในระหว่างการใช้หลักสูตรมีการดาเนินการเก็บข้อมูลทีจ่ าเป็นสาหรับการพัฒนา
หลักสูตรในขั้นต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา 2 Development 2: D2 (Evaluation) การประเมินหลักสูตร โดย
การประเมินประสิทธิผลหลังการใช้หลักสูตร และการรับรองหลักสูตรด้วยการขยายผลการวิจัย
ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ จั ย 1 Research 1: R1 (Curriculum Analysis: CA) เป็ น ขั้ น การ
วิเคราะห์ห ลัก สู ตร ผู้ วิจัยดาเนิน การศึก ษาข้อมู ล พื้ นฐาน และประเมิ นความต้องการจ าเป็นของ
การพัฒนาหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 ศึก ษาข้อ มูลพื้นฐาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกั บ การพั ฒ นาหลัก สูตร การจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ระดับ ประถมศึก ษา สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา รวมถึงนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษา นักศึกษา
ผู้สอน และทรัพยากร
ขั้น ที่ 2 ประเมิ น ความต้ องการจ าเป็ น ของการพัฒ นาหลัก สูต ร โดยด าเนิ น การ
สัม ภาษณ์ ความคิดเห็นบุคคล จ านวน 20 คน ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน แบ่ง เป็น ด้าน
หลักสูตร จานวน 1 คน ด้านการสอน จานวน 1 คน ด้านการวิจัย จานวน 1 คน ด้านภาษาอังกฤษ
จานวน 1 คน ด้านวิทยาศาสตร์ จานวน 1 คน 2) ผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 15 คน แบ่งเป็น 2.1) องค์กร
วิชาชีพ คือ คุรุส ภา จ านวน 1 คน 2.2) โรงเรียนสองภาษา ที่ เป็ น Best Practice จ านวน 1 คน
2.3) นักศึก ษา จานวน 3 คน 2.4) ผู้สอน จานวน 3 คน 2.5) ผู้บ ริห ารมหาวิทยาลัย จานวน 3 คน
2.6) ผู้ใช้บัณฑิตในสถานศึก ษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 โรงเรียน จานวน 3 คน และ
2.7) ชุมชน จานวน 1 คน
ขั้ น ต อ น ที่ 2 ก า ร พั ฒ น า 1 Development 1: D1 (Curriculum Design and
Development: CD) เป็นขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การออกแบบและพัฒ นาโครงร่างหลั ก สูตร องค์ป ระกอบของหลัก สูต ร
ประกอบด้วย หลัก การและเหตุผ ล จุดมุ่ ง หมาย วัตถุป ระสงค์ สาระส าคัญ และเนื้อหา กิ จ กรรม
การเรียนรู้ ได้แก่ การเตรียมความพร้อม การให้ ความรู้ การสื่อสารภาษาอังกฤษ การออกแบบและ
เสริมทักษะการจัดการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติการสอน ระยะเวลา สื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และ
การวัดประเมินผล โดยทดสอบความรู้ ความเข้าใจ การประเมินผลทักษะปฏิบัติและนิเทศการสอน
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบคุ ณ ภาพของโครงร่างหลัก สู ตร ด้วยวิธีก ารอภิป รายกลุ่ ม
(Focus Group Discussion: FGD) โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 7 คน แบ่งเป็นด้านหลักสูตร จานวน 1
คน ด้านการสอน จ านวน 2 คน ด้านการวิจัย จานวน 1 คน ด้านภาษาอังกฤษ จานวน 2 คน ด้าน

109
วิท ยาศาสตร์ จ านวน 1 คน และการปรับ ปรุง แก้ไข และพัฒ นาหลัก สูตร ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ขั้ น ที่ 3 การน าหลั ก สู ต รไปทดลองน าร่ อ ง (Field Try-out) เพื่ อ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
ขั้ นตอนที่ 3 การวิ จัย 2 Research 2: R2 (Curriculum Implementation: CI) เป็ น
ขั้นตอน การทดลองใช้หลักสูตร ตามรูป แบบวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบการ
วิจัยก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยการดาเนินการทดลองนาหลักสูตรไปใช้จริง แบบ
แผนการวิจัย The One-Shot Case Study ที่มีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และทดสอบหลังเรียน
และในระหว่างการใช้หลักสูตรมีการดาเนินการเก็บข้อมูลที่จาเป็น สาหรับการพัฒนาหลักสูตรในขั้น
ต่อไป
ขั้ น ตอนที่ 4 การพั ฒ นา 2 Development 2: D2 (Evaluation) เป็ น ขั้ น ตอนการ
ประเมินหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การประเมินประสิทธิผลหลังการใช้หลักสูตร แบ่งตามประเด็น ดังนี้
1.1 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา ประกอบด้วย
1.1.1 ความ สามารถใน ก ารอ อ กแ บ บ ก ารจั ด การเรี ย น รู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา
1.1.2 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาของนักศึกษา
1.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
ขั้นที่ 2 การรับ รองคุณ ภาพหลัก สูตรด้วยการขยายผล โดยนาหลัก สูตรไปใช้กั บ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นที่มีสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง
การดาเนินการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสอง
ภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูหลักสูตรการประถมศึกษา ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
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ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน และประเมิน
ความต้องการจาเป็น
(Research 1: R1)
(Analysis)

ขั้นตอนที่ 2
การออกแบบและ
การพัฒนาหลักสูตร
(Development 1: D1)
(Design and
Development)

ขั้นตอนที่ 3
การทดลองใช้หลักสูตร
(Research 2: R2)
(Implementation)

ขั้นตอนที่ 4
การประเมินหลักสูตร
(Development 2:
D2)
(Evaluation)

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์
สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้แบบสอง
ภาษา รวมถึงนโยบายรัฐบาล
นโยบายการศึกษา นักศึกษา
ผู้สอน และทรัพยากร

ออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร

ทดลองใช้หลักสูตรเสริม
เพื่อสร้างสมรรถนะการจัด
การเรียนรู้แบบสองภาษา
กับนักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ประเมินประสิทธิผลของ
หลักสูตรเสริม เพื่อสร้าง
สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้แบบสองภาษา

ประเมินความต้องการจาเป็น
ของการพัฒนาหลักสูตร โดย
ดาเนินการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้าน
หลักสูตร การสอน
การวิจัย ภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์
องค์กรวิชาชีพ
โรงเรียนสองภาษา นักศึกษา
ผู้สอน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ใช้บัณฑิต และชุมชน

ตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรด้วย
วิธีการสนทนากลุ่ม
(Focus Group
Discussion: FGD)
ปรับปรุงแก้ไข

ทดลองใช้ตามแบบ
แผนการวิจัย
The One-Shot Case
Study
เพื่อดูผลเทียบ
กับเกณฑ์

ทดลองนาร่อง
(Field Try-out)
เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร

วิเคราะห์ผลการใช้
หลักสูตรเพื่อปรับปรุง
การพัฒนาหลักสูตร

ปรับปรุงแก้ไข

ไม่ผ่าน

รับรองหลักสูตรเสริม เพื่อ
สร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้แบบสองภาษา
โดยผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ/
ปรับปรุง
ผ่าน

ขยายผลของหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา

แผนภาพที่ 2 กรอบดาเนินการวิจัย
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ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย 1 Research 1: R1 (Curriculum Analysis: CA)
เป็น ขั้นการวิเ คราะห์ห ลัก สูตร ผู้ วิจัยดาเนิ นการศึ ก ษาข้ อมู ล พื้น ฐานและประเมิ นความ
ต้องการจาเป็นของการพัฒนาหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ ยวข้อ งกั บ การพั ฒ นาหลัก สูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา สมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา รวมถึงนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษา นักศึกษา
ผู้สอน และทรัพยากร
1. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
แบบสองภาษา รวมถึงนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษา นักศึกษา ผู้สอน และทรัพยากร
2. แหล่งข้ อมูล ได้แก่ เอกสาร หนัง สือ ตารา วารสารวิชาการ เว็บ ไซต์
และงานวิจัย ทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศ ที่ เกี่ ยวกั บ การพั ฒ นาหลัก สู ตร การจัด การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา สมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา รวมถึงนโยบายรัฐบาล
นโยบายการศึกษา นักศึกษา ผู้สอน และทรัพยากร
3. วิธีการดาเนินการ คือ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร หนังสือ ตารา วารสารวิชาการ เว็บไซต์ และรายงานการวิจัย ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
4. เครื่องมือวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เอกสาร ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีลักษณะ
เป็นแบบปลายเปิดสาหรับกรอกข้อมูล
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คือ
การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งวัดได้จากแบบ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหา ที่มีลักษณะเป็นมาตราวัดทัศนคติตามแนวคิด
ของ Likert แบบ 5 ระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ด้านหลักสูตร ด้านการสอน ด้านการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ แล้วนาคะแนนรวมของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้อง
โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) มากกว่า 3.50
ขึ้น ไป และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) น้ อ ยกว่ า 1.00 แสดงว่ า ข้ อ ความใช้ ได้ คื อ มี ค วาม
สอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ตัดทิ้งไป หรือปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องจากประเมินคุณภาพของแบบวิเคราะห์
เอกสาร มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.67, S.D. = 0.52 ถึง
𝑥̅ = 5.00, S.D. = 0.00) ซึ่งแสดงว่าแบบวิเคราะห์เอกสารมี ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ศึกษา รวบรวมวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ
7. การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นที่ 2 การประเมินความต้องการจาเป็นของการพัฒ นาหลักสูตร โดยดาเนินการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของบุคคล จานวน 20 คน ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน แบ่งเป็น ด้าน
หลักสูตร จานวน 1 คน ด้านการสอน จานวน 1 คน ด้านการวิจัย จานวน 1 คน ด้านภาษาอังกฤษ
จานวน 1 คน ด้านวิทยาศาสตร์ จานวน 1 คน 2) ผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 15 คน แบ่งเป็น 2.1) องค์กร
วิชาชีพ คือ คุรุส ภา จ านวน 1 คน 2.2) โรงเรียนสองภาษา ที่ เป็น Best Practice จ านวน 1 คน
2.3) นักศึก ษา จานวน 3 คน 2.4) ผู้สอน จานวน 3 คน 2.5) ผู้บ ริห ารมหาวิทยาลัย จานวน 3 คน
2.6) ผู้ใช้บัณฑิตในสถานศึก ษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 โรงเรียน จานวน 3 คน และ
2.7) ชุมชน จานวน 1 คน
1. วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความต้องการจาเป็นของการพัฒนาหลักสูตร
2. แหล่งข้อมูล คือ บุคคล จานวน 20 คน ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) แบ่งเป็น
1) ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร จานวน
1 คน ด้านการสอน จานวน 1 คน ด้านการวิจัย จานวน 1 คน ด้านภาษาอังกฤษ จานวน 1 คน ด้าน
วิทยาศาสตร์ จานวน 1 คน
2) ผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 15 คน ได้แก่
2.1) องค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา จานวน 1 คน
2.2) โรงเรียนสองภาษาที่เป็น Best Practice จานวน 1
คน
2.3) นักศึกษา จานวน 3 คน
2.4) ผู้สอน จานวน 3 คน
2.5) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จานวน 3 คน
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2.6) ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ใน ส ถ าน ศึ ก ษ าที่ เป็ น แ ห ล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 3 โรงเรียน จานวน 3 คน
2.7) ชุมชน จานวน 1 คน
3. วิธีการดาเนินการ คือ วิธีการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4. เครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่
เกี่ ยวข้อง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมู ล ทั่วไปของผู้ให้ข้อมู ล ตอนที่ 2 ความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจาเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คือ
การหาความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่ง วัดได้จากแบบ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ด้านหลักสูตร
ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ ใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่
มี ลั ก ษณะเป็ น มาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า 5 ระดั บ ของลิ เ คิ ร์ ท (Likert Five Rating Scales) เพื่ อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วนา
คะแนนรวมของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้อง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ ) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 179)
ระดับคะแนน 5
หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ในการหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ แบบสัมภาษณ์ความคิด
เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จะพิ จ ารณาจากการแปลผลค่ า เฉลี่ ย ตามเกณฑ์ ดั ง นี้
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเมหาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเมหาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.01 – 3.49 หมายถึง มีความเมหาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อยที่สุด

114
เกณฑ์ ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มี ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) มากกว่า 3.50
ขึ้น ไป และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) น้ อ ยกว่ า 1.00 แสดงว่ า ข้ อ ความใช้ ได้ คื อ มี ค วาม
สอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ตัดทิ้งไป หรือปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องจากประเมินคุณภาพของแบบสัมภาษณ์
มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.50, S.D. = 0.55 ถึง 𝑥̅ = 5.00,
S.D. = 0.00) ซึ่งแสดงว่าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจั ยได้พัฒนาขึ้นมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
7. การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติ ความถี่
ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ขั้นตอนที่ 1
การวิจัย 1
Research 1: R1
(Curriculum
Analysis: CA)
การวิเคราะห์และ
ประเมินความ
ต้องการจาเป็น

ขั้นที่ 1 ศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับ นโยบายรัฐบาล
นโยบายการศึกษา
นักศึกษา ผู้สอน
และทรัพยากร

วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษา รวบรวม
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัย

การดาเนินการ
เอกสาร หนังสือ ตารา
วารสารวิชาการ เว็บไซต์
และงานวิจัย

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล

เครื่องมือวิจัย

การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
แบบวิเคราะห์ การหาความเที่ยงตรง
เอกสาร
เชิงเนื้อหา (Content
Validity) ซึ่งวัดได้จาก
แบบประเมินความ
เหมาะสมและความ
สอดคล้องของเนื้อหา
ที่มีลักษณะเป็นมาตรา
วัดทัศนคติตามแนวคิด
ของ Likert แบบ 5
ระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ด้าน
หลักสูตร ด้านการสอน
ด้านการวิจัย ด้าน
วิทยาศาสตร์ และด้าน
ภาษาอังกฤษ

ตารางที่ 8 วิธีการดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย 1 Research 1: R1 (Curriculum Analysis: CA)

ศึกษา รวบรวม
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ

การเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

การวิเคราะห์ข้อมูล
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การดาเนินการ

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล

เครื่องมือวิจัย

การตรวจสอบ
การเก็บข้อมูล
คุณภาพเครื่องมือ
ขั้นที่ 2 ประเมิน วิธีการสัมภาษณ์ บุคคล จานวน 20 คน ดังนี้ แบบสัมภาษณ์ การหาความเที่ยงตรง สัมภาษณ์แบบ
ความต้องการ
โดยผู้วิจัย
1) ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5
ความคิดเห็น เชิงเนื้อหา (Content มีโครงสร้าง
จาเป็นของการ
ดาเนินการ
คน แบ่งเป็น
ของ
Validity) ซึ่งวัดได้จาก
พัฒนาหลักสูตร
สัมภาษณ์ด้วย ด้านหลักสูตร จานวน 1 คน ผู้เชี่ยวชาญ
แบบประเมิน
โดยดาเนินการ
ตนเอง โดยใช้
ด้านการสอน จานวน 1 คน และผู้ที่
ความเหมาะสมและ
สัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ที่ ด้านการวิจัย จานวน 1 คน เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องของ
ความคิดเห็น
มีโครงสร้าง
ด้านภาษาอังกฤษ จานวน 1
เนื้อหา ที่มีลักษณะ
บุคคล จานวน 20 (Structured
คน ด้านวิทยาศาสตร์
เป็นมาตราวัดทัศนคติ
คน
Interview)
จานวน 1 คน
ตามแนวคิดของ
2) ผู้ที่ เกี่ ย วข้ อง จานวน 15
Likert แบบ
คน ได้แก่
5 ระดับ โดย
2.1) องค์ กรวิ ช าชี พ คื อ คุ รุ
ผู้เชี่ยวชาญ
สภา จานวน 1 คน
จานวน 5 คน คือ
2.2) โรงเรียนสองภาษาที่
ด้านหลักสูตร
เป็น Best Practice จานวน
ด้านการสอน
1 คน
ด้านการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ และ
ด้านภาษาอังกฤษ

วิธีดาเนินการวิจัย

ตารางที่ 8 (ต่อ)

การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ โดยใช้ค่า
สถิติ ความถี่
ค่าร้อย และ
การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)

การวิเคราะห์ข้อมูล
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วิธีดาเนินการวิจัย

ตารางที่ 8 (ต่อ)
การดาเนินการ
2.3) นักศึกษา จานวน 3 คน
2.4) ผู้สอน จานวน 3 คน
2.5) ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จานวน 3 คน
2.6) ผู้ใช้บัณฑิตใน
สถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 3
โรงเรียน จานวน 3 คน 2.7)
ชุมชน จานวน 1 คน ซึ่งใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล

เครื่องมือวิจัย

การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
การเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา 1 Development 1: D1 (Curriculum Design and Development:
CD)
เป็นขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การออกแบบและพั ฒ นาโครงร่างรูป แบบการพัฒ นาหลัก สูตร โครงร่าง
หลักสูตรมีองค์ประกอบ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ สาระสาคัญ
และเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การเตรียมความพร้อม การให้ความรู้ การสื่อสารภาษาอังกฤษ
การออกแบบและเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา และการฝึกปฏิบัติการสอน ระยะเวลา
สื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และการวัดประเมินผล โดยทดสอบความรู้ ความเข้าใจ การประเมินผล
ทักษะปฏิบัติ และการนิเทศการสอน และโครงร่างแบบประเมินที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย
1. วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนาโครงร่างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร
คู่มือหลักสูตร และแบบประเมินที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย
2. แหล่งข้อมูล คือ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในขั้นตอน
ที่ 1
3. วิธีการดาเนินการ คือ ผู้วิจัยดาเนินการออกแบบและพัฒ นาโครงร่าง
รูปแบบ การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร คู่มือหลักสูตร และแบบประเมินที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการออกแบบและพัฒนา ดังนี้
1) กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาการประถมศึกษา
2) ออกแบบและพั ฒ นาโครงร่ างรู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผล และปัจจัย
สนับสนุน
3) อ อก แบ บ และพั ฒ น าโครงร่ า งห ลั ก สู ต ร โดยก าห น ด
องค์ป ระกอบจาก การสัง เคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วย หลัก การและเหตุผล จุดมุ่ งหมาย
วัตถุประสงค์ โครงสร้างสาระสาคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ ระยะเวลา สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล พร้อมด้วยออกแบบและพัฒนาร่างคู่มือหลัก สูตรและร่างแบบประเมิ น ที่ใช้ในการเก็ บ
ข้อมูลวิจัย
3) นาโครงร่างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร โครงร่างหลักสูตร ร่าง
คู่มือหลักสูตร และร่างแบบประเมิน ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลั ก และอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ร่วม เพื่ อพิ จ ารณาตรวจสอบ ความเหมาะสมและความ
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย จากนั้นดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
4) นาโครงร่างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร โครงร่างหลักสูตร ร่าง
คู่มื อ หลัก สูตร และร่างแบบประเมิ น ที่ ใช้ ในการเก็ บ ข้อมู ล วิจัย เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจ ารณา
ประเมินตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหา
4. เครื่องมือวิจัย คือ โครงร่างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร คู่มือ
หลักสูตร แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
ของนั ก ศึ ก ษา แบบประเมิ นความสามารถในการจั ดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาของ
นักศึกษา และแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คือ
การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งวัดได้จากแบบ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ด้านหลักสูตร
ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ ใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่
มี ลั ก ษณะเป็ น มาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า 5 ระดั บ ของลิ เคิ ร์ ท (Likert Five Rating Scales) เพื่ อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร แล้วนาคะแนนรวมของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความ
สอดคล้อง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ์การพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 179)
ระดับคะแนน 5
หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ในการหาคุณภาพความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหาของโครงร่างหลัก สูตรจะ
พิจารณาจากการแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเมหาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเมหาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.01 – 3.49 หมายถึง มีความเมหาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อยที่สุด
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เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) มากกว่า 3.50
ขึ้น ไป และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) น้ อ ยกว่ า 1.00 แสดงว่า ข้ อ ความใช้ ได้ คื อ มี ค วาม
สอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ตัดทิ้งไป หรือปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้
ผลการวิเคราะห์ค วามสอดคล้องจากประเมิ นคุ ณ ภาพของโครงร่าง
หลักสูตร มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.50, S.D. = 0.84 ถึง
𝑥̅ = 5.00, S.D. = 0.00) ซึ่ ง แสดงว่าโครงร่างหลั ก สู ตรที่ ผู้วิ จัยได้พั ฒ นาขึ้ น มี คุ ณ ภาพด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้
6. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ ประเมิ น ความเหมาะสมและความ
สอดคล้อง ของเนื้อหา
7. การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติ ความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)
ขั้น ที่ 2 การตรวจสอบคุ ณ ภาพของโครงร่ างหลัก สูต ร ด้วยวิธีก ารสนทนากลุ่ ม
(Focus Group Discussion: FGD) และการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลักสูตร และปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาหลักสูตร ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2. แหล่งข้ อมู ล คือ ผู้ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 7 คน แบ่งเป็นด้านหลัก สูตร
จานวน 1 คน ด้านการสอน จานวน 2 คน ด้านการวิจัย จานวน 1 คน ด้านวิทยาศาสตร์ จานวน 1
คน และด้านภาษาอังกฤษ จานวน 2 คน
3. วิธีการดาเนินการ คือ ผู้วิจัยพัฒนาประเด็นสนทนากลุ่มและดาเนินการ
จัดสนทนากลุ่ม
3.1 ผู้วิจัยดาเนินการผู้วิจัยพัฒนาประเด็นสนทนากลุ่ม ดังนี้
1) ศึ ก ษาเอกสารและต าราเกี่ ย บกั บ วิ ธีก ารสร้า งประเด็ น การ
สนทนากลุ่ม
2) สร้างประเด็นสนทนากลุ่ม โดยกาหนดประเด็นเป็นคาถามแบบ
ปลายเปิดที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์การวิจัย
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3) นาประเด็นสนทนากลุ่ม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลั ก และอาจารย์ ที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์ร่วม เพื่ อพิ จ ารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย จากนั้นดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
4) นาโครงประเด็นสนทนากลุ่ม เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
ประเมินตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหา
3.2 ผู้วิจัยได้ดาเนินการดาเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion: FGD) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รด้ ว ยวิ ธีก ารสนทนากลุ่ ม
(Focus Group Discussion: FGD) เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ
1308 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึ่ง
เป็นการตรวจคุณภาพและประเมินหาความสอดคล้องของจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม การวัดและ
ประเมินผลของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร คู่มือหลักสูตร และแบบประเมินที่จะใช้ในการเก้
บข้อมูลวิจัย จากการนาเสนอความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิตามประเด็นสนทนากลุ่ม มีเข้าร่วมการ
สนทนากลุ่ม จานวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร จานวน 1 คน ด้านการสอน 2 คน
ด้านการวิจัย จานวน 1 คน ด้านวิทยาศาสตร์ จานวน 1 คน และด้านภาษาอังกฤษ จานวน 2 คน โดย
การบันทึกความคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม ดังแสดงในภาพ
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ภาพการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion: FGD) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-14.30 น.
ณ 1308 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
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ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ได้ให้ ความคิดเห็น ต่อรูป แบบการพัฒ นาหลัก สู ตรหลัก สู ตรเสริม เพื่ อสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาส าหรับ นัก ศึก ษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาว่า ควรมีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การวัด
และประเมินผล และปัจจัยสนับสนุน
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความสอดคล้องรูปแบบการพัฒ นาหลัก สูตร โครงร่างหลักสูตร คู่มื อ
หลักสูตร และแบบประเมินที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย โดยรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินสอดคล้อง
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.02, S.D. = 0.79) ซึ่งค่าเฉลี่ยมีค่ามากกว่า 3.50 ขึ้นไป และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า โครงร่างหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคุณภาพสามารถนาไปใช้ได้
หากพิจารณาตามรายการเอกสารพบว่า ทุกรายการมีความสอดคล้องในระดับมาก รายการที่มีความ
สอดคล้องสูง ที่สุด คือ แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาของนักศึก ษา (𝑥̅ = 4.09, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ หลักสูตรและคู่มื อหลัก สูตร
(𝑥̅ = 4.05, S.D. = 0.67) แบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา (𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.91) และแบบประเมิน
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา (𝑥̅ = 4.00, S.D. = 0.74)
ตามลาดับ
ผู้วิจัยดาเนินการปรับ ปรุงรูป แบบการพัฒ นาหลัก สูตร หลักสูตร คู่มือหลักสูตร และแบบ
ประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลการวิจัยพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรเสริ มเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
แบบสองภาษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ห ลั ก สู ต รการประถมศึ ก ษา ตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเด็น
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. หลักการของหลักสูตร - เพิ่ ม เติม ข้อมู ล เกี่ ยวกั บ การแนวทางของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกั บ
การจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาที่เป็นปัจจุบันเป็นข้อมูลที่มี
ความทันสมัย
2. วัตถุประสงค์ของ
- ตัดคาว่า วิทยาศาสตร์ ออกวัตถุป ระสงค์ เพื่อให้ส อดคล้องกั บ ชื่อ
หลักสูตร
งานวิ จั ย และเพิ่ ม เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ แ ละ
ฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมของ
หลักสูตร
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ประเด็น
3. เนื้อหาของหลักสูตร

การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผูเ้ ชี่ยวชาญ
- เพิ่ มเติม คาศัพท์ ที่ เป็นคานามเกี่ ยวกั บ บุคคล สถานที่ และสิ่งของ
ต่ าง ๆ รวมถึ ง ค ากริ ย าต่ า ง ๆ ที่ พ บเห็ น ได้ จ ริง ในชั้น เรี ย นและใน
โรงเรียน เพื่ อให้นัก ศึก ษาได้เรียนรู้และเลือกนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้แบบสองภาษาได้
4. กิจกรรมการเรียนรู้ของ - ออกแบบการเรี ย นรู้ แ ละจั ด การเรีย นรู้ ในรู ป แบบกลุ่ ม หรื อ ที ม
หลักสูตร
เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ร่วมกันและฝึกทางานร่วมกับผู้อื่น
5. สื่อการเรียนรู้ของ
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกเสียงภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษใน
หลักสูตร
ชั้นเรียน อาจปรับ จากการใช้คลิป เสียง เป็ นการออกเสียงจริง ด้วย
ตนเองหรือเชิญวิทยากรที่สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องมานาเสนอ
การออกเสียง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ได้ฟังและได้สังเกตตัวอย่างที่
เป็นสถานการณ์จริงจะทาให้มีความน่าสนใจมากว่าเปิดคลิปเสียง
- อาจเพิ่มเติมสื่อการเรียนรู้ คือ รายละเอียดตัวชี้วัด ฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์ในการเขียน
สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ให้ส อดคล้องกับ ตัวชี้วัด
และได้เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในตัวชี้วัดไปพร้อมกัน
6. การวัด และประเมิ น ผล - ระบุว่าแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรนี้ เป็นความคิดเห็น
ของหลักสูตร
ของนัก ศึก ษาเพื่อความชัดเจนยิ่ง ขึ้น และจัดพื้นที่ สาหรับ การเขียน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของความคิดเห็นแต่ละด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้ให้
ข้อ มูล ความคิดเห็นอื่นที่ ไม่ ได้ระบุในรายการประเมิ นเป็นข้อมูล เชิง
คุณภาพ
- รายการประเมินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
ควรให้ความสาคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วย
- การประเมินหลักสูตรอาจพิจารณาผลงาน ชิ้นงานและการนาเสนอ
งาน ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
7. ประเด็นอื่น ๆ
- ปรับแก้คาผิดที่พบในเอกสารหลักสูตรและแบบประเมินต่ าง ๆ ให้
ครบถ้วน
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4. เครื่องมือวิจัย คือ ประเด็นสนทนากลุ่ม
5. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คือ
การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งวัดได้จากแบบ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ด้านหลักสูตร
ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ ใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่
มี ลั ก ษณะเป็ น มาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า 5 ระดั บ ของลิ เ คิ ร์ ท (Likert Five Rating Scales) เพื่ อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็นสนทนากลุ่ม แล้วนาคะแนนรวมของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความ
สอดคล้อง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ์การพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 179)
ระดับคะแนน 5
หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ในการหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ ประเด็นสนทนากลุ่ม จะ
พิจารณาจากการแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเมหาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเมหาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.01 – 3.49 หมายถึง มีความเมหาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) มากกว่า 3.50
ขึ้น ไป และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) น้ อ ยกว่ า 1.00 แสดงว่ า ข้ อ ความใช้ ได้ คื อ มี ค วาม
สอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ตัดทิ้งไป หรือปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องจากประเมินคุณภาพของประเด็นสนทนา
กลุ่ ม มี ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ = 3.94, S.D. = 0.82 ถึ ง
𝑥̅ = 4.09, S.D. = 0.74) ซึ่งแสดงว่าประเด็นสนทนากลุ่ม ที่ผู้วิจัยได้พัฒ นาขึ้นมีคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ บันทึกข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
ได้จากการสนทนากลุ่ม
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7. การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้ น ที่ 3 การน าหลั ก สู ต รไปทดลองน าร่ อ ง (Field Try-out) เพื่ อ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร
2. แหล่งข้อมูล คือ นักศึกษาที่กาลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้หลักสูตร จานวน 4 คน
3. วิธีการดาเนินการ คือ ผู้วิจัยนาหลักสูตรไปทดลองนาร่อง (Field Tryout) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ
การนาหลักสูตรไปทดลองนาร่อง ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1) ประสานงานการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
TOEIC ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 เมื่ อ ได้ ผ ลคะแนน ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ผ ลการวั ด ระดั บ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC เทียบเคียงตามเกณฑ์ CEFR โดยอ้างอิงจากตารางเทียบเคียง
ระดับคะแนนของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2) เลือกรายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แบ่งเอาครึ่งแรกจากแต่ล ะตอนเรียน มี 3 ตอนเรียน เพื่อใช้ในการทดลอง
นาร่อ ง จากนั้น นารายชื่อ มาวิเคราะห์ เพื่ อคั ดเลือ กเอาเฉพาะนัก ศึ ก ษาที่ มี ร ะดับ คะแนน TOEIC
เทียบเคียงตามเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ A2 ขึ้นไป จากการวิเคราะห์คะแนนของนักศึกษาครึ่งแรก
จานวน 46 คน มีนักศึกษาจานวน 4 คน ที่ มีระดับ ความสามารถทางภาษาอัง กฤษอยู่ในระดับ B1
เทียบเคียงตามเกณฑ์ CEFR เพื่อใช้สาหรับการนาหลักสูตรไปทดลองนาร่อง (Field Try-out) เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ
3) ประสานงานและจัดทาบันทึกข้อความขออนุญาตใช้ห้องเรียน
สาหรับ จัดกิ จกรรมการทดลองนาร่อง ของหลัก สูตรไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จานวน 4 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 24 มกราคม 2563
4) ประสานงานเชิญ วิทยากรด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาสาหรับการทดลองนาร่อง ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวน 1 คน และอาจารย์ผู้สอนที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ จานวน 1 คน ทั้งสองคนเป็นผู้ส อนที่ดาเนินการจัดการเรียนรู้ ตามรูป แบบ English-science
สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาในกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์
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5) ประสานงานแจ้ง กาหนดการของหลัก สูตรให้นัก ศึก ษาทราบ
พร้อมชี้แจ้งทาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนิน การของหลักสูตร พร้อมจัดทาบันทึกข้อความ
ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทดลองนาร่องของหลักสูตร
6) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารสาหรับการจัดกิจกรรมของ
หลักสูตร
7) นาหลัก สูตรไปทดลองนาร่องทุ กกิ จกรรมของหลักสูตรที่ เป็น
กิจกรรมฝึกอบรมในชั้นเรียน ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ
(English Foundation) วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หน่วยที่ 2 การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา (Science EBE Learning Management Design) วันที่
22 มกราคม 2563 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง หน่วยที่ 3 การจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา
(Science EBE Learning Management) ช่วงที่ 1 กิ จ กรรมการเรียนรู้เชิ งรุก (Active Learning)
วันที่ 23 มกราคม 2563 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และหน่วยที่ 3 ช่วงที่ 2 การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ วันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
4. เครื่องมือวิจัย คือ หลักสูตรและคู่มือหลักสูตร
5. การเก็บ รวบรวมข้ อมูล คือ รวบรวมข้อมู ล ผลการทดลองนาร่อ งใช้
หลักสูตร
6. การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนา 1
Development 1:
D1
(Curriculum
Design and
Development:
CD)
การออกแบบ
และพัฒนา

ขั้นที่ 1
การออกแบบ
และพัฒนา
โครงร่าง
หลักสูตร

วิธีดาเนินการวิจัย
ออกแบบ
และพัฒนา
โครงร่าง
หลักสูตร
องค์ประกอบ
ของหลักสูตร

การดาเนินการ

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้
ข้อมูล
โครงร่างหลักสูตร
โครงร่างคู่มือ
หลักสูตร
และโครงร่าง
แบบประเมิน

เครื่องมือวิจัย

การตรวจสอบคุณภาพ
การเก็บข้อมูล
เครื่องมือ
การหาความเที่ยงตรง รวบรวมข้อมูลและ
เชิงเนื้อหา (Content ข้อเสนอแนะจาก
Validity) ซึ่งวัดได้จาก ผู้เชี่ยวชาญ
แบบประเมิน
ความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของ
เนื้อหา ที่มีลักษณะ
เป็นมาตราวัดทัศนคติ
ตามแนวคิดของ Likert
แบบ
5 ระดับ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน
ด้านหลักสูตร
ด้านการสอน
ด้านการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์
และด้านภาษาอังกฤษ

ตารางที่ 10 วิธีดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา 1 Development 1: D1 (Curriculum Design and Development: CD)
การวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)
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ขั้นที่ 2
การตรวจสอบ
คุณภาพของ
โครงร่าง
หลักสูตร
แ ล ะ ก าร
ปรั บ ป รุ ง แก้ ไ ข
แ ล ะ พั ฒ น า
ห ลั ก สู ต ร ต าม
ข้ อ เส น อ แ น ะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

วิธีดาเนินการวิจัย

ตารางที่ 10 (ต่อ)
แหล่งข้อมูล/ผู้ให้
ข้อมูล
สนาทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(Focus Group จานวน 7 คน
Discussion:
แบ่งเป็น
FGD)
ด้านหลักสูตร
และปรับปรุง
จานวน 1 คน
แก้ไข และ
ด้านการสอน
พัฒนาหลักสูตร จานวน 2 คน
ตาม
ด้านการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
จานวน 1 คน
ของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์
จานวน 1 คน และ
ด้านภาษาอังกฤษ
จานวน 2 คน
การดาเนินการ

การตรวจสอบ
การเก็บข้อมูล
คุณภาพเครื่องมือ
ประเด็นสนทนากลุ่ม การหาความเที่ยงตรง บันทึกข้อมูลที่ได้ จาก
เชิงเนื้อหา (Content การสนทนากลุ่ม
Validity) ซึ่งวัดได้จาก
แบบประเมิน
ความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของ
เนื้อหา ที่มีลักษณะ
เป็นมาตราวัดทัศนคติ
ตามแนวคิดของ
Likert แบบ
5 ระดับ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน
ด้านหลักสูตร
ด้านการสอน
ด้านการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ และ
ด้านภาษาอังกฤษ
เครื่องมือวิจัย

การวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)
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การดาเนินการ

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้
เครื่องมือวิจัย
ข้อมูล
ขั้นที่ 3
นาหลักสูตรไป นักศึกษาที่กาลังศึกษา 1) หลักสูตร
การนาหลักสูตร ทดลองนาร่อง ชั้นปีที่ 4 ใช้วิธีการ
2) คู่มือหลักสูตร
ไปทดลองนา
(Field Try-out) เลือกแบบเจาะจง
ร่อง
(Purposive
(Field Try-out)
Sampling) ที่ไม่ใช่
เพื่ อ ตรวจสอบ
กลุ่มตัวอย่างในการ
ประสิทธิภาพ
ทดลองใช้หลักสูตร
จานวน 4 คน
ที่มีระดับคะแนน
ทดสอบภาษาอังกฤษ
เทียบเคียงตามเกณฑ์
CEFR สูงกว่าระดับ
A2 ขึ้นไป

วิธีดาเนินการวิจัย

ตารางที่ 10 (ต่อ)

-

การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ

ค่าสถิติ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
และการ
วิเคราะห์เนื้อหา
(Content
Analysis)

การวิเคราะห์
ข้อมูล

รวบรวมข้อมูลผล การ การวิเคราะห์เชิง
ทดลองนาร่องใช้
ปริมาณ โดยใช้
หลักสูตร

การเก็บข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย 2 Research 2: R2 (Curriculum Implementation: CI)
เป็นขั้นตอน การทดลองใช้หลักสูตร ตามรูปแบบวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
แบบการวิจัยก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) โดยการดาเนินการทดลองนาหลักสูตรไปใช้
จริง แบบแผนการวิจัย The One-Shot Case Study ที่มีการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และประเมิน
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา โดยในระหว่างการทดลองใช้
หลักสูตร มีการดาเนินการเก็บข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาหลักสูตรในขั้นต่อไป
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ทดลองใช้ห ลัก สูตรการพัฒ นาหลัก สูตรเสริม เพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
2. แหล่งข้อมูล คือ
1) นักศึกษา ที่กาลังศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับสวนดุสิต จานวน 7 คน ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาเลือกนักศึกษาที่มีระดับคะแนน TOEIC เทียบเคียงตาม
เกณฑ์ ระดับ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR English Test สูงกว่าระดับ A2 (Waystage or
Elementary) ขึ้นไป
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่กาลังศึกษาโรงเรียนที่นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 60 คน
3. วิธีการดาเนินการ คือ ผู้วิจัยทดลองใช้หลักสูตร ตามแบบแผนการวิจัย
The One-Shot Case Study (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 143)
X

O1

X แทน การใช้หลัก สูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษา
O1 แทน การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาของนักศึกษา
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองใช้หลักสูตร ดังนี้
1) วิเคราะห์ผ ลคะแนนจากทดสอบวัดระดับ ความสามารถทาง
ภาษาอั ง กฤษ TOEIC โดยเลือ กรายชื่ อนัก ศึก ษา ชั้นปี ที่ 4 แบ่ งเอาครึ่ง หลัง จากแต่ล ะตอนเรีย น
จากนั้นนารายชื่อมาวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกเอาเฉพาะนักศึกษาที่มรี ะดับคะแนน TOEIC เทียบเคียงตาม
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เกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ A2 ขึ้นไป จากการวิเคราะห์คะแนนของนักศึกษา จานวน 45 คน มีจานวน
ทั้งสิ้น 7 คน ที่มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 ถึงระดับ C1 เทียบเคียงตาม
เกณฑ์ CEFR เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้หลักสูตร
2) ประสานงานและจัดทาบันทึกข้อความขออนุญาตใช้ห้องเรียน
สาหรับจัดกิจกรรมการทดลองใช้หลักสูตร ไปยังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จานวน 4 วัน
ระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
4) ประสานงานเชิญ วิทยากรด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาส าหรับ การทดลองใช้ห ลัก สูตร ซึ่ งเป็ นอาจารย์ผู้ส อนจากคณะวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จานวน 1 คน และอาจารย์ผู้สอนที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ จานวน 1 คน ทั้งสองคนเป็นผู้สอนที่ดาเนินการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบ Englishscience สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และเป็นอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาสาขาการประถมศึกษา
ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
5) ประสานงานแจ้ง กาหนดการของหลัก สูตรให้นัก ศึก ษาทราบ
พร้อมชี้แจ้งทาความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการดาเนินการของหลักสูตร พร้อมจัดทาบันทึกข้อความ
ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการทดลองใช้หลักสูตร
6) จัดเตรียมวัส ดุ อุปกรณ์ และเอกสารส าหรับ การจัดกิ จ กรรม
ทดลองใช้หลักสูตร
7) ทดลองใช้หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
ประกอบด้วย หน่ วยที่ 1 พื้ นฐานภาษาอังกฤษ (English Foundation) วันที่ 20 มกราคม 2563
หน่วยที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา (Science EBE Learning
Management Design) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยที่ 3 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษา (Science EBE Learning Management) ช่ ว งที่ 1 กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก (Active
Learning) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และหน่วยที่ 3 ช่วงที่ 2 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รวมเวลา 24 ชั่วโมง
8) ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาตร์แบบสองภาษา โดย
ผู้วิจัยร่วมกับวิทยากรทั้งสองท่าน ดาเนินการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน จากนั้นให้นักศึกษา
นาไปปรับ ปรุงแก้ ไข และให้นักศึกษาจัดท าสื่อการเรียนรู้และเตรียมเอกสารที่ จะใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ก่อนนาไปใช้จัดการเรียนรู้
9) ดาเนินการประเมิ นสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา โดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จานวน 7 คน ดาเนินการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
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สองภาษาคนละ 1 ชั่วโมง ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนชาตศึกษา เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลา 7 ชั่วโมง
รายละเอียดการดาเนินการวิจัยการทดลองใช้หลักสูตร ประกอบด้วย 5 ขั้น
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวางแผนเตรียมการ (Preparation) ดาเนินการ ดังนี้
1. การเลือกวิท ยากรที่ มี คุ ณ สมบัติ และความสามารถด้ านการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ระดับประถมศึกษา
2. การจั ด ก าหนดการของกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ช่ วงเวลา
กิจกรรมของนักศึกษา
3. การประสานงานการใช้ ส ถานที่ ห้ อ งเรีย นที่ มี จ านวนที่ นั่ ง
เพียงพอกับนักศึกษาและมีพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4. การจัดเตรียมเอกสารประกอบ สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียนรู้
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. การทดสอบวัดระดับ ความรู้ภ าษาอังกฤษของนัก ศึก ษาตาม
กรอบ CEFR English Testอยู่ในระดับ A2 ขึ้นไป หรือเทียบเคียงตามเกณฑ์ที่กาหนด
6. การสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่มี
ระดับทักษะด้านภาษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) ดาเนินการ ดังนี้
1. การฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
3. การร่วมมือกันในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการสอน (Teaching) ดาเนินการ ดังนี้
1. การตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วจิ ัย อาจารย์
นิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบสองภาษาระดับประถมศึกษา
2. การประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัย อาจารย์นิเทศก์
และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนแบบสองภาษาระดับประถมศึกษา
ขั้ น ที่ 4 ก ารส ะ ท้ อ น ผ ลก ารป ฏิ บั ติ ขอ งต น เอ ง (Self-reflection)
ดาเนินการ ดังนี้
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1. การวิเคราะห์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
2. การวิเคราะห์การเลือกและใช้การสือ่ การเรียนรู้
3. การวิเคราะห์การวัดประเมินผลการเรียนรู้
4. การวิเคราะห์การใช้คาถามทีเ่ หมาะสมและส่งเสริมการคิด
5.การใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. การใช้กิริยาท่าทางและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ขั้ น ที่ 5 ก า ร โค้ ช แ ล ะ ก า ร ส อ น งา น (Coaching and Mentoring)
ดาเนินการ ดังนี้
1. การโค้ชโดยการให้คาชี้แนะแนะนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสองภาษา
2. การสอนงานผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการสอนและ
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
4. เครื่ อ งมื อ วิ จั ย คื อ หลั ก สู ต รและคู่ มื อ หลั ก สู ต ร และแบบประเมิ น
จานวน 3 รายการ ดังนี้
1) แบบประเมิ น ความสามารถในการออกแบบการการจัด การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา
2) แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาของนักศึกษา
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริม
เพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชา
การประถมศึกษา
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา มีเครื่องมือวิจัยซึ่งแบ่งออกเป็น
2 ประเภท ได้แก่เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ หลักสูตรและคูม่ ือหลักสูตร
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและหาคุณภาพหลักสูตรและคู่มือหลักสูตร ดังนี้
1) กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาการประถมศึกษา
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2) ศึกษาเอกสาร ตาราที่ เกี่ ยวกั บ การพัฒ นาหลักสูตรและคู่มื อ
หลักสูตร
3) ออกแบบและพัฒนาโครงร่างหลักสูตรและคู่มือหลักสูตร
4) นาโครงร่างหลัก สูตรและคู่มื อหลัก สู ตร เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์งานวิจัย จากนั้นดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
5) นาโครงร่างหลัก สูตรและร่างคู่มื อ เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญเพื่ อ
พิจ ารณาประเมิ น ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่อ งมื อ โดยการหาความเที่ ยงตรงเชิง เนื้ อหา (Content
Validity) ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 คน ด้านหลักสูตร ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ ใช้
แบบประเมินความเหมาะสมที่มลี ักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Five
Rating Scales) เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ องของโครงร่ างหลั ก สูต ร แล้ วน าคะแนนรวมของ
ผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้อง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 179)
ระดับคะแนน 5
หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ในการหาคุณภาพความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหาของโครงร่างหลัก สูตร จะ
พิจารณาจากการแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเมหาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเมหาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.01 – 3.49 หมายถึง มีความเมหาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) มากกว่า 3.50
ขึ้น ไป และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) น้ อ ยกว่ า 1.00 แสดงว่ า ข้ อ ความใช้ ได้ คื อ มี ค วาม
สอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ตัดทิ้งไป หรือปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้

138
ผลการวิเคราะห์ค วามสอดคล้ องจากประเมิ น คุณ ภาพของโครงร่ าง
หลักสูตร มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.67, S.D. = 0.82 ถึง
𝑥̅ = 5.00, S.D. = 0.00) ซึ่ง แสดงว่าโครงร่างหลัก สูต ร ที่ ผู้วิจัยได้พัฒ นาขึ้นมี คุ ณ ภาพด้ านความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้
6) ปรับ ปรุงแก้ ไขข้อความให้มี ความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ปรับเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับเนื้อหา ปรับกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยเน้นสมรรถนะของนักศึกษาให้มากขึ้น ปรับเพิ่มเติมการพัฒนาทักษะการฟัง ปรับเพิ่มเติม
รายละเอียดของการกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปรับการวัดแลปนเมินผลให้เป็น
การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) และปรับการพิมพ์ข้อความที่ไม่สมบูรณ์
2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาส าหรับ นัก ศึก ษาวิชาชีพครูส าขาวิชาการประถมศึก ษา มี เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยจานวน 3 รายการ ดังนี้
2.1) แบบประเมิ น ความสามารถในการออกแบบการจั ด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตาราที่เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมิน
2) สร้ า งแบบประเมิ น ความสามารถในการออกแบบการจั ด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา
3) นาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
งานวิจัย จากนั้นดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
4) นาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาประเมินตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ โดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ด้านหลักสูตร ด้านการสอน
ด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ ใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่ มีลักษณะ
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เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาของนักศึกษา แล้วนาคะแนนรวมของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้อง โดยใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ ย ( 𝑥̅ ) และค่ าส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของผู้เ ชี่ย วชาญ ดั ง นี้
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 179)
ระดับคะแนน 5
หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ในการหาคุ ณ ภาพความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบประเมิ น
ความสามารถใน การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาของนัก ศึก ษา จะ
พิจารณาจากการแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเมหาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเมหาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.01 – 3.49 หมายถึง มีความเมหาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) มากกว่า 3.50
ขึ้น ไป และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) น้ อ ยกว่ า 1.00 แสดงว่ า ข้ อ ความใช้ ได้ คื อ มี ค วาม
สอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ตัดทิ้งไป หรือปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องจากประเมินคุณภาพของแบบประเมิน
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา จะมีค่า
ความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหาอยู่ในระดับ มากที่สุด มี ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.67, S.D. = 0.82 ถึง 𝑥̅ = 5.00,
S.D. = 0.00) ซึ่งแสดงว่าแบบประเมินการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของ
นักศึกษา มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้
6) ปรับ ปรุงแก้ ไขข้อความให้มี ความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ปรับการเรียงลาดับข้อตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
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2.2) แบ บ ป ระเมิ น ความสามารถใน การจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินความสามารถ
ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตาราที่เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมิน
2) สร้างแบบประเมิ นความสามารถในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา
3) นาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
งานวิจัย จากนั้นดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
4) นาแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาประเมินตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ โดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งวัดได้จากแบบประเมินความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ด้านหลักสูตร ด้านการสอน
ด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ ใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่ มีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Five Rating Scales) เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาของนักศึกษา แล้วนาคะแนนรวมของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้อง โดยใช้การวิเคราะห์
ค่า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) และค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาของผู้ เชี่ ย วชาญ ดั ง นี้
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 179)
ระดับคะแนน 5
หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ในการหาคุ ณ ภาพความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบประเมิ น
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา จะพิจารณา
จากการแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196)
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ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเมหาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเมหาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.01 – 3.49 หมายถึง มีความเมหาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) มากกว่า 3.50
ขึ้น ไป และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) น้ อ ยกว่ า 1.00 แสดงว่ า ข้ อ ความใช้ ได้ คื อ มี ค วาม
สอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ตัดทิ้งไป หรือปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องจากประเมินคุณภาพของแบบประเมิน
ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา จะมีค่า
ความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหาอยู่ในระดับ มากที่สุด มี ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.67, S.D. = 0.52 ถึง 𝑥̅ = 4.83,
S.D. = 0.41) ซึ่งแสดงว่าแบบประเมินการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของ
นักศึกษา มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้
6) ปรับ ปรุงแก้ ไขข้อความให้มี ความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ ยวชาญ ได้แ ก่ เพิ่ ม เติม รายการประเมิ น ด้านภาษาอั ง กฤษตามหลัก การใช้ ภาษา ความเป็ น
ธรรมชาติของการใช้ภาษาและทักษะการออกเสียงสูงเสียงต่า
2.3) แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูต ร
เสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
ผู้วิจัยดาเนินการสร้างและหาคุณภาพแบบประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ตาราที่เกี่ยวกับการสร้างแบบประเมิน
2) สร้างแบบประเมิ นความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี ต่อหลัก สูตร
เสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
3) นาแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริม
เพื่ อ สร้ างสมรรถนะการจั ด การเรีย นรู้วิ ท ยาศาสตร์แ บบสองภาษา เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความสอดคล้อ งกั บ วัตถุป ระสงค์งานวิจัย จากนั้นดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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4) นาแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริม
เพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
ประเมินตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซึ่งวัด
ได้จากแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
ด้านหลักสูตร ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และด้ านภาษาอังกฤษ ใช้แบบประเมิน
ความเหมาะสมที่ มี ลัก ษณะเป็นมาตราส่วนประเมิ นค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Five Rating
Scales) เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้อ งของแบบประเมิ นความสามารถในการออกแบบการจั ด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา แล้วนาคะแนนรวมของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความ
สอดคล้อง โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ์การพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 179)
ระดับคะแนน 5
หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
ระดับคะแนน 3
หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนน 2
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
ระดับคะแนน 1
หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ในการหาคุ ณ ภาพความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบประเมิ น
ความสามารถใน การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาของนัก ศึก ษา จะ
พิจารณาจากการแปลผลค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558: 196)
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเมหาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเมหาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.01 – 3.49 หมายถึง มีความเมหาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเมหาะสมน้อยที่สุด
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้องที่มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) มากกว่า 3.50
ขึ้น ไป และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) น้ อ ยกว่ า 1.00 แสดงว่ า ข้ อ ความใช้ ได้ คื อ มี ค วาม
สอดคล้อง หากมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้ตัดทิ้งไป หรือปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องจากประเมินคุณภาพของแบบประเมิน
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษา มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.83, S.D. = 0.41 ถึง
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𝑥̅ = 5.00, S.D. = 0.00) ซึ่งแสดงว่าแบบประเมินการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาของนักศึกษา มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) สามารถนาไปเก็บข้อมูลได้
6) ปรับ ปรุงแก้ ไขข้อความให้มี ความเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ปรับแก้นาส่วนของการลงชื่อนักศึกษาผู้ประเมินความคิดเห็นออกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นจริง ปรับเพิ่มเติมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะรายด้านทุกด้านให้นักศึกษาตอบเพื่อเป็นข้อมูล
เชิงคุณภาพ
5. การเก็บ รวบรวมข้อมูล คือ รวบรวมข้อมู ลวิจัยการผลการทดลองใช้
หลักสูตรดังนี้
1) ประเมิ น ความสามารถในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาจัดทาขึ้น
2) ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาของนักศึกษา โดยการสังเกตการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา
3) ประเมินความคิดเห็นของนัก ศึก ษาที่ มีต่อหลักสูตรเสริม เพื่ อ
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา โดยสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
6. การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติ ความถี่
ค่าร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis)

การทดลองใช้
หลักสูตร ตาม
รูปแบบวิจัย
เชิงทดลอง
Implementation (Experimental
: CI)
Research) แบบ
ทดลองใช้
Pre-Experimental
หลักสูตร
Design ตามแบบ
แผนการวิจัย
The One-Shot
Case Study

ขั้นตอนที่ 3
การวิจัย 2
Research 2: R2
(Curriculum

วิธีดาเนินการวิจัย
ทดลองใช้หลักสูตร
ตามแบบแผนการ
วิจัย The OneShot Case
Study

การดาเนินการ
1) นักศึกษา ที่กาลังศึกษา
ชั้นปีที่ 4 จานวน 7 คน
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
โดยพิจารณาจากคะแนน
ทดสอบวัดระดับความ
สามารถทางภาษาอังกฤษ
CEFR ระดับ A2
(Waystage or
Elementary) หรือ
เทียบเคียงตามเกณฑ์ที่
กาหนด

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล
1) หลักสูตร
2) คู่มือหลักสูตร
3) แบบประเมิน
3 รายการ ได้แก่
3.1) ความสามารถ
ในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาของ
นักศึกษา
3.2) ประเมิน
ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้
แบบสองภาษาของ
นักศึกษา

เครื่องมือวิจัย

การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
การหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity)
ซึ่งวัดได้จาก
แบบประเมิน
ความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของ
เนื้อหา ที่มีลักษณะ
เป็นมาตราวัด
ทัศนคติตามแนวคิด
ของ Likert แบบ

ตารางที่ 11 วิธีการดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย 2 Research 2: R2 (Curriculum Implementation: CI)

1) ประเมิน
ความสามารถใน
การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาของ
นักศึกษา จาก
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่นักศึกษา
จัดทาขึ้น
2) ประเมิน
ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้
แบบสองภาษาของ
นักศึกษา โดยการ
สังเกตการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาของ
นักศึกษา

การเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์
ข้อมูล
1) การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)
2) การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ โดย
ใช้ค่าสถิติ
ความถี่
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
(Mean)
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
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วิธีดาเนินการวิจัย

ตารางที่ 11 (ต่อ)
การดาเนินการ
2) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ที่กาลัง
ศึกษาโรงเรียนที่เป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 60
คน

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล

การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
3.3 ประเมินความ
5 ระดับ โดย
คิดเห็นของนักศึกษาที่ ผู้เชี่ยวชาญ
มีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อ จานวน 5 คน คือ
สร้างสมรรถนะการ
ด้านหลักสูตร
จัดการเรียนรู้แบบสอง ด้านการสอน
ภาษา โดยสอบถาม
ด้านการวิจัย
ความคิดเห็นของ
ด้านวิทยาศาสตร์
นักศึกษา
และด้าน
ภาษาอังกฤษ
เครื่องมือวิจัย
3) ประเมิ นความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
หลักสูตรเสริมเพื่อ
สร้ า งสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้
แบ บ ส องภ าษ า
โด ย ส อ บ ถ า ม
ความคิ ด เห็ นของ
นักศึกษา

การเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์
ข้อมูล
1) การวิเคราะห์
เนื้อหา
(Content
Analysis)
2) การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ โดย
ใช้ค่าสถิติ
ความถี่
ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย
(Mean)
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
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ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา 2 Development 2: D2 (Curriculum Evaluation: CE)
เป็นขั้นตอนการประเมินหลักสูตร คือ การประเมินประสิทธิผลหลังการใช้หลักสูตร ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิผลหลังการใช้หลักสูตร
2. แหล่งข้อมูล คือ ผลที่ได้จากแบบประเมิน 3 รายการ ได้แก่
1) ผลประเมิ นความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา
2) ผลประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาของนักศึกษา
3) ผลประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อ
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
3. วิธีการดาเนินการ
ผู้วิจัยดาเนินการประเมินหลักสูตร ดังนี้
1. ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพือ่ สร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยนาผล
คะแนนที่ได้จากแบบประเมินมาวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1) คะแนนประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
2) คะแนนประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาของนักศึกษา และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
3) คะแนนประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริม
เพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
รายด้าน
2. ตรวจสอบ ปรับ ปรุง/แก้ ไข หลัก สูตรเสริม เพื่อสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา โดย
นาผลการใช้ห ลัก สูตรมาพิจ ารณาความเหมาะสมตามองค์ประกอบต่ าง ๆ โดยเฉพาะขั้นตอนการ
ทดลองใช้หลักสูตรและขั้นตอนการประเมินหลักสูตร นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้ว
นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาฉบับสมบูรณ์
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3. รั บ รองหลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ สร้ า งสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู้
วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาส าหรับ นั ก ศึ ก ษาวิช าชี พครูส าขาวิชาการประถมศึก ษา ด้ วยการน า
หลั ก สูต รไปขยายผล (Transportability) เป็ นการน าหลั ก สูต รเสริม เพื่ อสร้างสมรรถนะการจั ด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาที่ผ่าน
การทดลองใช้จริงและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการขยายผลการวิจัย
ซึ่ง มี ลัก ษณะไม่ แ ตกต่ างจากกลุ่ม ตั วอย่างที่ ใช้ในการทดลองหลั ก สู ต รที่ ผู้วิ จัย ได้ พั ฒ นาขึ้น โดย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการขยายผลการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึก ษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ชั้นปีที่ 4 จานวน 3 คน เนื่องจากนักศึกษาได้เรียนรู้รายวิชาด้านวิชาชีพครูและมีความรู้
ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
การขยายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบว่า หลัก สูตรเสริม เพื่อ
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึก ษาวิชาชีพครูสาขาวิชา
การประถมศึกษา เมื่อนาไปใช้กับนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีลักษณะไม่แตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัย
ครั้งนี้ จะมีประสิทธิผลอย่างไร ดังนั้นผู้วิจัยจึงกาหนดในการขยายผลการวิจัย คือ ประเมินประสิทธิผล
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษา ได้แก่ ด้านความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึก ษา และด้านความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาของนั ก ศึก ษา และประเมิ นความคิดเห็ นของนั ก ศึก ษาที่ มี ต่ อ
หลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4
การประเมิน
การพัฒนา 2
ประสิทธิผลของ
Development 2: หลักสูตร
D2 (Curriculum
Evaluation: CE)
การประเมิน
หลักสูตร

การดาเนินการ
1. ประเมินประสิทธิผล
หลังการใช้หลักสูตร
2. ตรวจสอบ ปรับปรุง/
แก้ไขหลักสูตร
3. รับรองหลักสูตรด้วย
การขยายผลการวิจัย

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล
1. นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
การใช้หลักสูตร
2. นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
การขยายผลการวิจัย

เครื่องมือวิจัย
1) หลักสูตร และคู่มือ
หลักสูตร
2) แบบประเมิน
ความสามารถใน
การออกแบบการจัด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา
3) แบบประเมิน
ความสามารถในการจัด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา
3) แบบประเมิน
ความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการจัด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา

การเก็บข้อมูล
1) ประเมิน
ความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาของนักศึกษา
2) สังเกตการสอนเพื่อ
ประเมินความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาของนักศึกษา
3) ประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรเสริมเพื่อสร้าง
สมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา

ตารางที่ 12 วิธีการดาเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา 2 Development 2: D2 (Curriculum Evaluation: CE)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content
Analysis)
2) การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติ
ความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาส าหรับ นั ก ศึ ก ษาวิช าชีพ ครู ส าขาวิ ชาการประถมศึ ก ษา โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ คื อ
1) เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของหลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ สร้า งสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู้
วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึก ษา 2) เพื่อประเมิ น
ประสิท ธิผลของหลักสูตรเสริม เพื่ อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับ นัก ศึก ษาวิชาชีพ ครูส าขาวิชาการประถมศึก ษา ในประเด็นของ 2.1) ความสามารถในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา 2.2) ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา และ 2.3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
เสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา จากการดาเนินการวิจัยผู้วิจัย
ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒ นาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อสร้า งสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
การพั ฒ นาและหาประสิ ท ธิภ าพของหลั ก สูต ร ผู้ วิจั ยได้ ดาเนิ น การวิ จัย เป็ น 2 ขั้ น ตอน
มีผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประเมินความต้องการจาเป็นของการพัฒนาหลักสูตร
1.1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ผลการศึก ษาข้อ มู ลพื้ นฐาน จากการดาเนินการศึก ษา วิเคราะห์ และสัง เคราะห์ แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษา นักศึกษา ผู้สอน และทรัพยากร
3 ประเด็น คือ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร พบว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรหรือรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร โดยส่วนใหญ่มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์บริบทและกาหนดจุดมุ่งหมายและ
จุด ประสงค์ ของหลั ก สู ต ร ขั้ น ตอนที่ 2 การและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยก าหนดสาระการเรี ย นรู้
วัตถุป ระสงค์ก ารเรียนรู้ กิจ กรรม สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ขั้นตอนที่ 3 การนา
หลัก สูตรไปใช้จัดการเรียนรู้ โดยการวางแผน การกากับ ติดตามการใช้ห ลัก สูตร และขั้นตอนที่ 4
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การประเมินผลหลักสูตร ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของหลักสูตร ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล
จุดมุ่ งหมาย วัตถุป ระสงค์ สาระส าคัญ และเนื้อหา กิจ กรรม ระยะเวลา สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ
การวัดประเมินผล
ประเด็นที่ 2 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา พบว่า
การจั ด การเรีย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ฉบับปรุงปรุง พุทธศักราช 2560 กาหนดสาระการเรียนรู้และมาตรฐานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา มีจานวน 3 สาระ 8 มาตรฐาน ซึ่งมีเนื้อหา/สาระสาคัญ
ได้แก่ 1) วิท ยาศาสตร์ชีวภาพ ประกอบด้ว ย ระบบนิเวศ สิ่งมี ชีวิต สิ่งไม่ มี ชีวิต และการถ่ายทอด
ลัก ษณะทางพั น ธุก รรม 2) วิท ยาศาสตร์ ก ายภาพ ประกอบด้วย สสาร แรง และพลัง งาน และ
3) วิท ยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประกอบด้วย เอกภพ กาแล็ก ซี ดาวฤกษ์ ระบบสุริยะ โลก โดย
การจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ระดับ ประถมศึก ษา ควรเลือกวิธีก ารจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน บูรณาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางปัญญาทักษะการสืบเสาะและจิตวิทยาของผู้เรียน ผู้สอนเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน
สามารถบูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เข้าใจถึงระดับ
การเรียนรู้และพั ฒ นาการเรียนของผู้เรียนที่ แตกต่างกั น มี ก ารพัฒ นาทางสติปั ญ ญา สัง คมและ
บุคลิกภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดด้านการวิเคราะห์วิจารณ์การแก้ปัญหาและทักษะ
ปฏิบัติ กิจกรรมเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารและสามารถใช้ภาษาอย่างถูกต้องทั้งการพูด การเขียน
และการแสดงออก โดยใช้วิธีการสื่อสารที่ห ลากหลาย เพื่อกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์และการทางาน
ร่วมกัน ความร่วมมือร่วมใจในการเรียนรู้ ผู้สอนควรวางแผนการเรียนการสอนที่มีความหมายโดย
คานึงถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียน ชุมชน และเป้าหมายของหลักสูตร รวมถึงมีการใช้ยุทธวิธี
การประเมินที่หลากหลาย เที่ยงธรรม ตรงตามพัฒนาการ สังคมและสติปัญญาของผู้เรียน
ประเด็นที่ 3 สมรรถนะจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา พบว่า นักสอนระดับประถมศึกษาที่จะ
จัดการเรียนรู้แบบสองภาษาควรมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีระดับ
ความสามารถทางภาษาอั งกฤษอยู่ในระดับ A2 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ ของ CEFR หรือเที ยบเคียงตาม
เกณฑ์อื่น ๆ โดยองค์ประกอบของสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบสองภาษา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ ซึ่งทั้ งสองส่วนดังกล่าวมีประเด็นที่เกี่ยวกั บ
จุดประสงค์ก ารเรียนรู้ สาระส าคัญ เนื้อหา กิ จ กรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล ซึ่ง ต้องมี ความสอดคล้องกั น มีความเหมาะสมกั บ พัฒ นาการและความรู้พื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน จานวนผู้เรียนในชั้นเรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนและทรัพยากรที่จาเป็น
ในการเรียนรู้แบบสองภาษาของผู้เรียน
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1.2 ผลการประเมินความต้องการจาเป็นของการพัฒนาหลักสูตร
การประเมินความต้องการจาเป็นของการพัฒนาหลักสูตรดาเนินการโดยการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง (Structured Interview) โดยมี ผู้ให้
ข้อมูล จานวน 20 คน ได้ผลการวิจัย ดังนี้
ผู้วิจัยดาเนิน การสัม ภาษณ์ โดยใช้แบบสัม ภาษณ์ ที่ มี โ ครงสร้าง (Structured Interview)
ซึ่งแบ่ง เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมู ล ทั่ วไปของผู้ให้ข้อมู ล และส่วนที่ 2 ความคิดเห็น เกี่ ยวกั บ
ความต้องการจาเป็นในการหลักสูตรเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
ผลการสัมภาษณ์ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีผู้ให้ข้อมูล จานวน 20 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน
หลัก สูตร ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านภาษาอัง กฤษ ด้านวิท ยาศาสตร์ องค์ก รวิชาชีพคุรุส ภา
โรงเรียนสองภาษาที่ เ ป็น Best Practice นั ก ศึก ษา ผู้ส อน ผู้ บ ริห ารมหาวิท ยาลัย ผู้ใช้ บัณ ฑิ ตใน
สถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และชุมชน พบว่า เป็นเพศชาย จานวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30 เป็นเพศหญิง จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 มีวุฒิการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญ ญาตรี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอก จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70
ผลการประเมินความต้องการจาเป็นของการพัฒนาหลักสูตรโดยการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล
ได้แก่
1. ประเด็นความสาคัญของหลักสูตรเสริมเพือ่ สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
ผู้ให้ข้อ มูลส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า หลักสูตรมีความสาคัญ ในการเพิ่มมู ลค่าให้
นัก ศึก ษาสามารถแข่ง ขัน ได้ในตลาดแรงงาน และจะเป็นประโยชน์ก ารปฏิบั ติงานวิชาชีพครูก าร
ประถมศึกษาในอนาคต รวมถึงตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทสังคมให้ครูผู้สอนในยุคปัจจุบนั และอนาคตควรมีความสามารถด้านการสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่ สอง และยังเป็นการสร้างความเข้าใจถึงความสาคัญ ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชั้นเรียนและเรียนรู้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ

“หลักสูตรเสริมควรพัฒนาให้นักศึกษามีแต้มต่อด้านคุณสมบัติความสามารถ
การสอนแบบสองภาษาเพื่อเพิม่ โอกาสการได้งานทาอนาคต”
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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“หลักสูตรเน้นการบูรณาการการสอนทัง้ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองและตัวผู้เรียนที่นักศึกษาไปสอน”
ผู้ใช้บัณฑิตในโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
“หลักสูตรเสริมควรพัฒนาการออกแบบกิจกรรมและความสามารถการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่จะเป็นครูในอนาคต
ให้สอดคล้องกับผู้เรียนยุคปัจจุบัน”
ชุมชนที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน
2. ประเด็ น รู ป แบบของหลั ก สู ต รเสริม เพื่ อ สร้ างสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า หลักสูตรควรพัฒนาในรูปแบบหลักสูตรเสริม
ในกรณีที่นักศึกษากลุ่มเป้าหมายกาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 แต่ถ้าเป็นนักศึกษาที่กาลังจะเข้าศึกษาระดับ
ปริญ ญาตรี อาจพั ฒ นาให้เป็นหลัก สูตรรูป แบบรายวิชาและบรรจุไว้ในหลักสูตรศึก ษาศาสตร์/ครุ
ศาสตร์ ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า
“จัดเป็นโครงการเสริมความรูเ้ พื่อพัฒนานักศึกษาในประเด็นการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาที่ยังไม่ปรากกฎในหลักสูตร”
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
“อาจจัดเป็นกิจกรรมเสริมได้ใบวุฒบิ ัตรการผ่านหลักสูตรหรือถ้าเป็นไปได้
เป็นรายวิชาเพิม่ เติมในหมวดรายวิชาเลือกเสรี”
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
3. ประเด็นลักษณะของหลักสูตร
ผู้ให้ ข้อ มู ล ส่ว นใหญ่ มี ค วามคิด เห็ น ว่า หลั ก สูต รควรมี กิ จ กรรมภาคทฤษฎีแ ละ
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมที่สาคัญ คือการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนจริงเพื่อให้
นักศึกษาได้นาความรู้ทักษะที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตรไปใช้ในสถานการณ์จริงจะเกิดเป็นประสบการณ์
การเรียนรู้ที่มีคุณค่าอย่างมาก ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการออกเสียง และประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน นอกจากนี้ รายวิชาที่เน้นแบบสองภาษาควรเริ่มจากรายวิชาวิทยาศาสตร์
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และคณิตศาสตร์ที่มีธรรมชาติของเนื้อหาสาระทีภ่ าษาอังกฤษเป็นศัพท์เฉพาะค่อนข้างมาก จึงเหมาะที่
จะเลือกพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า
“มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เน้นไปที่ทักษะการฟังและการพูด”
อาจารย์ผู้สอน
“มีกิจกรรมที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร และกล้าแสดงออกในการใช้
ภาษาอังกฤษ”
ผู้ใช้บัณฑิตในโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
“มีการให้ความรู้และพัฒนาทักษะการสอนวิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
และมีการฝึกสอนเพื่อให้เกิดสมรรถนะ”
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
4. ประเด็นคุณลักษณะ/สมรรถนะของผู้เข้าร่วมหลักสูตร
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่า หลักสูตรควรจะมีประสิทธิผลในการพัฒนา
นัก ศึก ษาให้ เป็ นผู้ ที่ มี ค วามรู้ค วามเข้าใจเกี่ ยวกั บ การจัด การเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แ บบสองภาษา
มี ความสามารถออกแบบและการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาได้ รวมถึง สามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ดังคากล่าวของผู้ให้
ข้อมูลที่ว่า
“นักศึกษาสามารถเขียนแผนและสอนวิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
ตามแบบ Active Learning ได้”
องค์กรวิชาชีพ คุรุสภา
“นักศึกษาควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และออกแบบ
แผนการสอนทีม่ ีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ”
ผู้บริหารโรงเรียนสองภาษา

“นักศึกษามีความสามารถในออกแบบกิจกรรมและจัดการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาได้อย่างเป็นระบบ”
อาจารย์ผู้สอน
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“มีทักษะการสอนด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ สามารถสอนวิทยาศาสตร์ใน
บรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน”
ผู้ใช้บัณฑิตในโรงเรียนที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
“นักศึกษาได้รับพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และได้รับให้คาแนะนา
เพิ่มเติมและมีการฝึกปฏิบัตสิ ามารถจัดการเรียนรู้ได้”
นักศึกษา
“นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้คาศัพท์วิทยาศาสตร์มากขึน้ ”
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
“นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ และสอนแบบบูรณาการเนือ้ หาวิทยาศาสตร์
และมีการโต้ตอบด้วยประโยคภาษาอังกฤษ”
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
ผลการวิจัยจากการดาเนินการวิจัยขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประเมินความ
ต้อ งการจ าเป็ น ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร คื อ ผู้ วิจั ยน าข้ อ มู ล ประเด็ น ในการพั ฒ นาร่างรู ป แบบ
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสองภาษาสาหรับ
นัก ศึ ก ษาวิชาชีพ ครูส าขาวิชาการประถมศึ ก ษา มี 4 ขั้น ตอนหลัก คื อ การวิเคราะห์ (Analysis)
การออกแบบและพั ฒ นา (Design and Development) การนาหลัก สูตรใช้ (Implementation)
และการประเมินผล (Evaluation) โดยผู้วิจัยกาหนดองค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ หลักการและ
เหตุ ผ ล (Rational Criterion) เป้ า หมาย (Goal) วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective) เนื้ อ หา (Content)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity Management) ระยะเวลาของหลักสูตร (Duration)
สื่อการเรียนรู้ (Learning Material) และการวัดและประเมินผล (Evaluation) นอกจากนี้ ผู้วิจัยให้
ความส าคัญ ของการพั ฒ นานัก ศึก ษาให้มีส มรรถนะการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา
ที่ ส อดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของผู้ใช้บัณ ฑิ ต โดยสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบ
สองภาษา แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา และ
ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) ที่มี
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การส่งเสริมการเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ผ่านการพัฒ นากระบวนการคิด (Cognition) การสื่อสาร
(Communication) และวัฒนธรรม (Culture) หรือทักษะทางสังคม
2. ผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
การออกแบบและพัฒ นาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาส าหรับ นัก ศึก ษาวิชาชีพ ครูส าขาวิชาการประถมศึก ษา ผู้วิจัยได้ดาเนินการนาผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและการประเมินความต้องการจาเป็น
ของการพัฒนาหลักสูตรมาออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีผลการวิจัย ดังนี้
2.1 ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ผู้วิจัยดาเนินการออกแบบและพัฒ นารูป แบบการพัฒ นาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้าง
สมรรถนะการจั ด การเรี ยนรู้ วิท ยาศาสตร์ แ บบสองภาษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ชาชีพ ครูส าขาวิ ช า
การประถมศึกษา โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรที่เป็นฉบับร่าง
ดังนี้
รู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ สร้ า งสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาส าหรับ นักศึกษาวิช าชี พครูส าขาวิช าการประถมศึกษา ฉบั บ ร่า ง
มีรายละเอียด ดังนี้
1. หลั ก การ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ สร้า งสมรรถนะการจั ด การเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์ แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาอย่างมีขั้นตอน
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการจัดการเรียนรูแ้ บบสองภาษาโดยผ่านการปฏิบัติทั้งในมหาวิทยาลัย
และในชั้นเรียนสถานการณ์จริง
2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒ นาหลัก สูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
3. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้ น ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ ห ลั ก สู ต ร (A: Analysis) เป็ น ขั้ น ตอนการ
วิเคราะห์หลักสูตร ประกอบด้วย 2 ขั้น ดังนี้ 1.1 วิเคราะห์บริบทของหลักสูตร (Context Analysis)
และ 1.2 กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Aim Intention)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร (D: Development) เป็นขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 2.1 หลักการและเหตุผล (Rational Criterion)
2.2 จุดมุ่ งหมาย (Aim) 2.3 วัตถุประสงค์ (Objective) 2.4 เนื้อหา/โครงสร้างหลัก สูตร (Content)
2.5 กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ (Learning Activity) 2.6 ระยะเวลา (Duration) 2.7 สื่ อ การเรี ย นรู้
(Learning Materials) และ 2.8 การประเมินผล (Evaluation)
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ขั้ น ตอนที่ 3 การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ (L: Learning Activity)
ประกอบด้วย 3 ขั้น ดังนี้ 3.1 การวางแผน (Planning) คือ การวางแผนเตรียมการ (Preparation)
3.2 การก ากั บ ติ ด ตามการใช้ ห ลั ก สู ต ร (Checking) คื อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ (Learning
Activities) และการปฏิบัติการสอน (Professional Action) และ 3.3 การรวบรวมข้อมูลย้อนกลับ
(Gathering Feedback) คือ การสะท้อนผลการปฏิบัติของตนเอง (Self-Performance Reflection)
และการสังเกตการสอนและการให้ข้อเสนอแนะ (Teaching Observation & Giving Suggestion)
ขั้ น ตอนที่ 4 การประเมิ น หลั ก สู ต ร (ER: Evaluation for Revision)
เป็ น ขั้ น ตอนการประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ คื อ 4.1 การประเมิ น
สภาพแวดล้อมเพื่อการวางแผน (Context Evaluation for Planning) 4.2 การประเมินปัจจัยนาเข้า
เพื่อก าหนดโครงสร้าง (Input Evaluation for Structuring) 4.3 การประเมินกระบวนการเพื่อนา
หลั ก สูต รไปใช้ Process Evaluation for Implementation) และ 4.4 การประเมิ น ผลผลิต เพื่ อ
ทบทวนหลักสูตร (Product Evaluation for Revision)
4. ปัจจัยสนับสนุน คือ ความพร้อมของนักศึกษา การสร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้
ความร่วมมือของสถานศึกษา การจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวก
จากการศึก ษาข้อมู ลพื้นฐานและการประเมิ นความต้องการจาเป็นของการพัฒ นาหลัก สูตร นามา
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ได้เป็นรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ดัง แผนภาพ
ที่ 4 รูปแบบการพัฒ นาหลัก สูตรเสริม เพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับร่าง
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตร (ER: Evaluation for
Revision) เป็ น ขั้ น ต อ น การ ป ร ะ เมิ น ผล ห ลั กสู ต ร
ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ คื อ 4.1 การประเมิ น
สภาพแวดล้ อมเพื่ อ การวางแผน (Context Evaluation
for Planning) 4.2 การประเมิน ปัจจัยน าเข้า เพื่อกาหนด
โ ค ร ง ส ร้ า ง ( Input Evaluation for Structuring)
4.3 การประเมิ น กระบวนการ เพื่ อ น าหลั ก สู ต รไปใช้
Process Evaluation for Implementation) แ ล ะ
4.4 การประเมิ น ผลผลิตเพื่ อทบทวนหลักสูต ร (Product
Evaluation for Revision)

ปัจจัยสนับสนุน
ความพร้อมของนักศึกษา
การสร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้
การจัดสรรงบประมาณ
ความร่วมมือของสถานศึกษา
ทรัพยากรการเรียนรู้และ
สิ่งอานวยความสะดวก

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา

หลักการ การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพือ่ สร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูสาขาวิชา การประถมศึกษาอย่างมีขั้นตอน
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้แบบสอง
ภาษาโดยผ่านการปฏิบัติทั้งในมหาวิทยาลัยและในชั้นเรียน
สถานการณ์จริง

แผนภาพที่ 3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ฉบับร่าง

ขั้นตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
(L: Learning Activity) ประกอบด้วย 3 ขั้น ดังนี้
3.1 การวางแผน (Planning) คื อ การวางแผนเตรี ย มการ
(Preparation) 3.2 ก าร ก ากั บ ติ ดตามก าร ใช้ ห ลั ก สู ต ร
(Checking) คื อ การจั ด กิ จ กรรม การเรี ย น รู้ (Learning
Activities) และการปฏิบัติการสอน (Professional Action)
แ ล ะ 3.3 ก าร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ย้ อ น ก ลั บ (Gathering
Feedback) คือ การสะท้อนผลการปฏิบัติของตนเอง (SelfPerformance Reflection) และการสังเกตการสอนและการ
ให้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ (Teaching Observation & Giving
Suggestion)

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
(D: Development) เป็ น ขั้ น ตอนการพั ฒ น าหลั ก สู ต ร
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 2.1 หลักการและเหตุผล
(Rational Criterion) 2.2 จุ ด มุ่ ง ห ม า ย (Aim) 2.3
วัตถุประสงค์ (Objective) 2.4 เนื้อ หา/โครงสร้างหลักสูต ร
(Content) 2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity) 2.6
ร ะ ย ะเว ล า (Duration) 2.7 สื่ อ ก าร เรี ย น รู้ (Learning
Materials) และ 2.8 การประเมินผล (Evaluation)

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์หลักสูตร (A: Analysis) เป็น
ขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตร ประกอบด้วย 2 ขัน้ ดังนี้ 1.1
วิเคราะห์บริบทของหลักสูตร (Context Analysis) และ 1.2
กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Aim Intention)

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

D: Development
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หลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับร่าง มีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล (Rationale) การพัฒนาสมรรถนะการจัดการวิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาอย่างมีขั้นตอน มุ่งเน้นการเรียนรู้
แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา นัก ศึกษาได้เรียนรู้ก ารออกแบบกิจ กรรมการเรียนรู้แล ะการฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
2. จุดมุ่งหมาย (Aim) การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
3. วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อให้นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
มีสมรรถนะการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ประกอบด้วย ความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษา และ มีความคิดเห็นที่ดีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
4. เนื้อหา (Content) แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Foundation)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษา (Science EBE Learning Management Design)
หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 3 การจั ด การเรี ย นรู้วิ ท ยาศาสตร์ แ บบสองภาษา
(Science EBE Learning Management)
5. การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity Management) แบ่งออกเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
6. ระยะเวลาของหลักสูตร (Duration) จานวน 30 ชั่วโมง
7. สื่ อ การเรี ย นรู้ (Learning Material) ได้ แ ก่ ใบความรู้ คลิ ป การออกเสี ย ง
ภาษาอั งกฤษ คลิป วีดิโอเกี่ ยวกั บ ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน PPT ของวิท ยากร คลิป วิดีโ อการสอน
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้
8. การวัดและประเมินผล (Evaluation) ได้แก่ สังเกตการร่วมกิจกรรม ประเมินการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษ สังเกตการนาเสนอการแสดงบทบาทสมมติ ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ สังเกตการอภิปรายกลุ่ม สังเกตการนาเสนองานรายบุคคลและกลุ่ม
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2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลักสูตร
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลักสูตรด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion: FGD) เมื่ อวันเสาร์ที่ 20 ตุล าคม 2561 เวลา 13.00-14.30 น. ณ 1308 คณะ
ศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศิล ปากร วิท ยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จัง หวัดนครปฐม ซึ่ง เป็ น
การประเมินหาความสอดคล้องกับจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม การวัดและประเมินผล ของรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร คู่มือหลักสูตร และแบบประเมินที่จะใช้ในหลักสูตร การสนทนากลุ่ม
เป็นการอภิปรายเสนอความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามประเด็ นสนทนากลุ่ม มีเข้าร่วมการสนทนา
กลุ่ม จานวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร จานวน 1 คน ด้านการสอน 2 คน ด้าน
การวิจัย จานวน 1 คน ด้านวิทยาศาสตร์ จานวน 1 คน และด้านภาษาอังกฤษ จานวน 2 คน
ผลการสนทนากลุ่ม สรุป รายการปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญ
นาเสนอตามประเด็นสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ดังนี้
1. ประเด็นเกี่ยวกับหลักการของหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะ คือ
- ควรเพิ่ ม เติม ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ การแนวทางของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การจั ด
การเรียนการสอนแบบสองภาษาที่เป็นปัจจุบันเป็นข้อมูลที่มีความทันสมัย
2. ประเด็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะ คือ
- เพิ่ ม เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ทั ก ษะการออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมของหลักสูตร
3. ประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะ คือ
- เพิ่ ม เติม คาศัพ ท์ ที่ เป็นคานามเกี่ยวกับ บุคคล สถานที่ และสิ่งของต่างๆ รวมถึง
คากริยาต่าง ๆ ที่พบเห็นได้จริงในชั้นเรียนและในโรงเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเลือกนาไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาได้
4. ประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะ คือ
- ควรให้นักศึกษาได้ร่วมออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มหรือ
ทีม เพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ร่วมกันและฝึกทางานร่วมกับผู้อื่น
5. ประเด็นเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ของหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะ คือ
- ส าหรับ หน่วยการเรีย นรู้ที่ 1 การออกเสี ยงภาษาอัง กฤษและภาษาอั งกฤษใน
ชั้นเรียน อาจปรับจากการใช้คลิปเสียง เป็นการออกเสียงจริงด้วยตนเองหรือเชิญวิทยากรที่สามารถ
ออกเสียงได้อ ย่างถูก ต้องมานาเสนอการออกเสียง เพื่ อให้นัก ศึกษาได้เรียนรู้ ได้ฟัง และได้สัง เกต
ตัวอย่างที่เป็นสถานการณ์จริงจะทาให้มีความน่าสนใจมากว่าเปิดคลิปเสียง
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- อาจเพิ่ ม เติ ม สื่ อ การเรี ย นรู้ คื อ รายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ฉบั บ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์ในการเขียนสาระการเรียนรูแ้ ละจุดประสงค์ การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และได้เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในตัวชี้วัดไปพร้อมกัน
6. ประเด็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลของหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะ
คือ
- ควรระบุว่าแบบประเมิ นความคิดเห็นที่ มี ต่ อหลัก สูตรนี้ เป็นความคิดเห็น ของ
นักศึกษาเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น และจัดพื้นที่สาหรับการเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของความคิดเห็น
แต่ละด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้ให้ข้อมูลความคิดเห็นอื่นที่ไม่ได้ระบุในรายการประเมินเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพ
- รายการประเมิ น การออกแบบแผนการจัด การเรีย นรู้แ บบสองภาษาควรให้
ความสาคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
- การประเมินหลักสูตรอาจพิจารณาผลงาน ชิ้นงานและการนาเสนองาน ทั้งแบบ
รายบุคคลและแบบกลุ่ม
7. ประเด็นอื่น ๆ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ มีข้อเสนอแนะ คือ
- ส่ วนใหญ่ ผู้ เชี่ ยวชาญมี ข้อ เสนอแนะตรงกั น ให้ ป รับ แก้ คาผิ ดที่ พ บในเอกสาร
หลักสูตรและแบบประเมินต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
รู ป แบบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเสริ ม เพื่ อ สร้ า งสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับสมบูรณ์
มีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการ การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาอย่างมีขั้นตอน มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเนื้อหาและภาษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้และการฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
2. วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
3. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้ นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ห ลักสู ตร (A: Analysis) เป็ นขั้น ตอนการวิเคราะห์
หลักสูตร ประกอบด้วย 2 ขั้น ดังนี้ 1.1 วิเคราะห์บริบทของหลักสูตร (Context Analysis) และ 1.2
กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Aim Intention)
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร (D: Development) เป็นขั้นตอนการ
พัฒ นาหลัก สูตรประกอบด้วย 3 ขั้น ดังนี้ 2.1 การจัดการ (Organization) 2.2 การออกแบบและ
การสร้าง (Design& Creation) โดยพัฒ นา 8 องค์ประกอบ คือ หลัก การและเหตุผล (Rationale)
เป้ าหมาย (Goal) วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective) เนื้ อ หา/โครงสร้า งหลั ก สู ต ร (Content) กิ จ กรรม
การเรียนรู้ (Learning Activity) ระยะเวลา (Duration) สื่อการเรียนรู้ (Learning Materials) และ
การประเมินผล (Evaluation) 2.3 การทดสอบ (Testing)
ขั้ น ตอนที่ 3 การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ (L: Learning Activity
Management) ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้ 3.1 การวางแผนเตรียมการ (Preparation) 3.2 กิจกรรม
การเรียนรู้ (Learning Activities) 3.3 การปฏิบัติการสอน (Teaching) 3.4 การสะท้อนผลการปฏิบัติ
ของตนเอง (Self-performance Reflection) และ 3.5 การโค้ชและการสอนงาน (Coaching and
Mentoring)
ขั้น ตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตรเพื่อทบทวน (ER: Evaluation for
Revision) เป็นขั้นตอนการประเมินผลหลักสูตร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 4.1 การประเมิน
สภาพแวดล้อมเพื่อการวางแผน (Context Evaluation for Planning) 4.2 การประเมินปัจจัยนาเข้า
เพื่อกาหนดโครงสร้าง (Input Evaluation for Structuring) 4.3 การประเมิ นกระบวนการเพื่อนา
หลักสูตร ไปใช้ (Process Evaluation for Implementation) 4.4 การประเมินผลผลิตเพื่อทบทวน
หลั ก สู ต ร (Product Evaluation for Revision) และ 4.5 การประเมิ น ผลกระทบ (Impact
Evaluation)
4. ปัจจัยสนับสนุน คือ ความพร้อมของนักศึกษา การสร้างแรงบั นดาลใจใฝ่เรียนรู้
ทรัพยากรการเรียนรู้ และความร่วมมือของสถานศึกษา
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบการพั ฒ นาหลักสูตร โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ งด้านหลักสูตร ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้าน
วิท ยาศาสตร์ และด้ านภาษาอั ง กฤษ และน าข้อ เสนอแนะมาปรับ ปรุง แก้ ไข จึ ง ได้เ ป็ น รูป แบบ
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ดังภาพที่ 5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
เสริมเพื่อ สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนัก ศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาการประถมศึกษา
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วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
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ปัจจัยสนับสนุน ความพร้อมของนักศึกษา
การสร้างแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้
ความร่วมมือของสถานศึกษา

แผนภาพที่ 4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา

ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน หลั กสู ตรเพื่ อ ทบทวน (ER: Evaluation for Revision) เป็ น ขั้น ตอนการ
ประเมินผลหลักสูตร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 4.1 การประเมิน สภาพแวดล้อมเพื่อการวางแผน
(Context Evaluation for Planning) 4.2 การประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า เพื่ อ ก าหนดโครงสร้ า ง (Input
Evaluation for Structuring) 4.3 การประเมินกระบวนการเพื่อนาหลักสูตร ไปใช้ (Process Evaluation
for Implementation) 4.4 การประเมิ น ผลผลิ ต เพื่ อ ทบทวนหลั ก สู ต ร (Product Evaluation for
Revision) และ 4.5 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (L: Learning Activity Management) ประกอบด้วย 5 ขั้น
ดังนี้ 3.1 การวางแผนเตรีย มการ (Preparation) 3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) 3.3 การ
ปฏิบัติการสอน (Teaching) 3.4 การสะท้อนผลการปฏิบัติของตนเอง (Self-Performance Reflection)
และ3.5 การโค้ชและการสอนงาน (Coaching and Mentoring)

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร (D: Development) เป็นขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
ประกอบด้ วย 3 ขั้ น ดังนี้ 2.1 การจั ดการ (Organization) 2.2 การออกแบบและการสร้าง (Design&
Creation) โดยพั ฒ นา 8 องค์ ป ระกอบ คื อ หลั ก การและเหตุ ผ ล (Rationale) เป้ า หมาย (Goal)
วัต ถุ ป ระสงค์ (Objective) เนื้ อ หา/โครงสร้า งหลั ก สู ต ร (Content) กิ จ กรรม การเรี ย นรู้ (Learning
Activity) ระยะเวลา (Duration) สื่อการเรียนรู้ (Learning Materials) และการประเมินผล (Evaluation)
2.3 การทดสอบ (Testing)

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์หลักสูตร (A: Analysis) เป็น ขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตร ประกอบด้วย 2
ขั้น ดังนี้ 1.1 วิเคราะห์บริบทของหลักสูตร (Context Analysis) และ 1.2 กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
(Aim Intention)

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

หลักการ
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาการประถมศึกษาอย่างมีขั้นตอน มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา เพือ่ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา

4ER: Evaluation for Revision
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2D: Development
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หลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับสมบูรณ์ มีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
หลัก สูตรเสริม เพื่ อ สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาส าหรับ
นัก ศึก ษาวิชาชีพ ครูสาขาวิชาการประถมศึก ษา เป็นหลัก สูตรเสริมและเป็นการฝึก อบรมก่ อนการ
ทางานหรือการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน (Pre-service Training หรือ Pre-entry Training) เพื่อ
เตรี ย มความพร้ อ มและสร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ก ารประถมศึ ก ษา (Pre-service
Students) ให้เป็นบัณฑิ ตที่ มีคุณสมบัติ คุณลักษณะและความสามารถตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ประกอบด้วย
ศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้สามารถใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ทั่วไป ศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและประโยคภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน คือ คาสั่ง คาถาม คาตอบ และการให้คาชม เป็นต้น จะเห็นได้ว่า หลัก สูตรเสริมเพื่อสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา (Science English Bilingual Education:
Science EBE) จะส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาประถมศึกษาเป็นผู้ที่จะเป็นครูที่มีมาตรฐาน
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ มีสมรรถนะที่สาคัญอย่างยิ่ง คือ สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ครูผู้สอนควรมีความรู้เกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ชั้นเรียน และการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
และสามารถประยุกต์ความรู้ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติการสอนได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
หลัก สูตรเสริม เพื่ อ สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาอย่างมีขั้นตอน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการ
จัดการเรียนรู้แบบสองภาษาโดยผ่านการปฏิบัติทั้งในมหาวิทยาลัยและในชั้นเรียนในสถานการณ์จริง
รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดเป็นสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
2. คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
การออกเสียงภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในห้องเรียนในระดับประถมศึกษา การประยุกต์ใช้
ไวยากรณ์ ค าศั พ ท์ ประโยค ค าศัพท์ ส าหรับ การจัดการเรีย นรู้ในระดับ ประถมศึ ก ษา การฝึ ก ใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ประโยคคาถามและคาตอบ คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา
คาชี้แจง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

164
พื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน
การเรียนรู้เชิง รุก การเรียนรู้โดยใช้ปั ญ หาเป็นฐาน การสืบ ค้นข้อมู ล สารสนเทศ และการวัดและ
ประเมินผล เครื่องมือและเกณฑ์การวัดและประเมินผล
3. เป้าหมาย (Goal)
นักศึกษามีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ได้แก่ การออกแบบการ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะการออกเสียงการสนทนาในชีวิตประจาวันและภาษาอังกฤษในชั้น
เรียน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษา
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
4. เพือ่ ให้นักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
5. โครงสร้างสาระสาคัญ (Content)
5.1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Foundation)
ภาษาอั ง กฤษในห้อ งเรียน (Classroom language) ระดับ ประถมศึก ษา การประยุก ต์ใช้
ไวยากรณ์ ค าศั พ ท์ ประโยค ค าศั พ ท์ ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นรู้ ในระดั บ ประถมศึ ก ษา การใช้
ภาษาอั งกฤษสาหรับ
การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ประโยคคาถามและคาตอบ คาสั่ง คาขอร้อง
คาแนะนา คาชี้แจง
5.2 การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ บบสองภาษา (Science English Bilingual
Education Learning Management)
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน
การเรียนรู้เชิง รุก การเรียนรู้โดยใช้ปั ญ หาเป็นฐาน การสืบ ค้นข้อมู ล สารสนเทศ และการวัดและ
ประเมินผล เครื่องมือและเกณฑ์การวัดและประเมินผล
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6. การนาหลักสูตรไปใช้ (Implementation)
ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้
6.1 การวางแผนเตรียมการ (Preparation) เป็นการเตรียมความพร้อมการวางแผน และ
ประสานงานส่วนต่าง ๆ ดาเนินการ ดังนี้
1) การเลือกวิทยากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้แบบสอง
ภาษา
2) การจัดกาหนดการของกิจกรรมให้สอดคล้องกับช่วงเวลากิจกรรมของนักศึกษา
3) การประสานงานการใช้สถานที่ ห้องเรียนที่มี จานวนที่ นั่งเพียงพอกับนักศึกษา
และมีพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4) การจัดเตรียมเอกสารประกอบ สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์การเรียนรู้ อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม
5) การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาตามกรอบ CEFR อยู่ใน
ระดับ A2 ขึ้นไป
6) การสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่มีระดับทักษะด้าน
ภาษาตามเกณฑ์ที่กาหนด
6.2 กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ สาคัญ มากของ
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ที่เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เนื้อหาและภาษา ดาเนินการ ดังนี้
1) การฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2) การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
3) การร่วมมือกันในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
4) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5) การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือฯ และเกณฑ์ฯ
6.3 การปฏิบัติการสอน (Teaching) เป็นการปฏิบัติการสอนจริงในชั้นเรียน โดยนักศึกษา
ออกแบบแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาด้วยตนเองและนาไปปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
ระดับประถมศึกษา ดาเนินการ ดังนี้
1) การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
2) การประเมินผลการสอนดาเนินการโดยอาจารย์นิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนแบบสองภาษาระดับประถมศึกษา
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6.4 การสะท้อนผลการปฏิบัติของตนเอง (Self-Performance Reflection) เป็นการให้
นักศึกษาสะท้อนผลการปฏิบัติงานการสอน โดยการคิดวิเคราะห์ตนเองและพูดอธิบาย ดาเนินการ
ดังนี้
1) การวิเคราะห์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
2) การวิเคราะห์การเลือกและใช้การสื่อการเรียนรู้
3) การวิเคราะห์การวัดประเมินผลการเรียนรู้
4) การวิเคราะห์การใช้คาถามทีเ่ หมาะสมและส่งเสริมการคิด
5) การใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6) การใช้กิริยาท่าทางและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
6.5 การโค้ช และการสอนงาน (Coaching and Mentoring) เป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิช าชีพ ที่ ส าคั ญ โดยอาจารย์นิ เทศก์ และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ านการสอนวิท ยาศาสตร์ แ บบสอง
ภาษาระดับประถมศึกษา ดาเนินการ ดังนี้
1) การโค้ชโดยการให้คาชี้แนะแนะนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดเป็นแนว
ทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสองภาษา
2) การสอนงานผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการสอนและการแก้ ปัญหาที่
เกิดขึ้นใน ชั้นเรียน
7. ระยะเวลาของหลักสูตร (Duration)
หลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาการประถมศึกษา จานวน 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบัติการ
จานวน 24 ชั่วโมง
แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Foundation) จานวน 6 ชั่วโมง
หน่วยที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบสองภาษา
(Science EBE Learning Management Design ) จานวน 6 ชั่วโมง
หน่วยที่ 3 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา (Science EBE
Learning Management) จานวน 12 ชั่วโมง
2. กิจกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
จานวน 6 ชั่วโมง
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8. กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity)
กิจกรรมการเรียนรู้สาหรับหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูหลักสูตรการประถมศึกษา จานวน 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย
2 กิจกรรม คือ
8.1 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลาจานวน
24 ชั่วโมง มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วยที่ 1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Foundation)
วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะการออกเสียง การสนทนาในชีวิตประจาวัน และภาษา อังกฤษในชั้น
เรียน
เนื้อหา/สาระ
1. การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics and Pronunciations)
2. ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom Language)
กิจกรรม
1. วิ ท ยากรน าเสนอคลิ ป วี ดิ โ อ เรื่ อ ง การออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษ (Introduction to
Phonetics) และ เรื่อ ง Phonetic Chart Explained) พร้ อมบรรยายประกอบการฝึ ก ออกเสี ย ง
ภาษาอังกฤษตามการออกเสียงภาษาอังกฤษตามรูปแบบสัทอักษรสากล (International Phonetic
Alphabet: IPA)
2. วิทยากรนาเสนอกิ จกรรม เรื่องการออกเสียง /l/ และ /r/ ให้นัก ศึก ษาได้ฝึก ออกเสียง
รายบุคคล และแบบจับคู่ฝึก
3. วิทยากรนาเสนอ เรื่อง Tongue-twister โดยวิทยากรสาธิตการออกเสียงจากนั้นให้
นักศึกษาได้ฝึกออกเสียงรายบุคคล แบบจับคูฝ่ ึก และจัดการแข่งขันเป็นกลุ่ม
4. วิทยากรนาเสนอ เรื่อง Classroom Language/ Instruction อธิบายความหมายและการ
ใช้ จากนั้นให้นักศึกษาฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ทั้งแบบรายบุคคลและแบบจับคู่
5. วิทยากรนาเสนอ เรื่อง Classroom Vocabulary โดยให้นักศึกษาร่วมกันค้นหา
ความหมายและการออกเสียงจาก Application Thai Fast Dictionary
6. วิทยากรนาเสนอ เรื่อง The Main Elements of Learning Management Plan
สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารความรู้ Training Manual: English Foundation
2. คลิปวีดิโอ การออกเสียงภาษาอังกฤษ
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2.1 Introduction to Phonetics ที่มา:
https://www.youtube.com/watch?v=7mahmMmnSx4
2.2 Phonetic Chart Explained ที่มา:
https://www.youtube.com/watch?v=JfwVXfl0EnI
3. โปรแกรมฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Interactive Phonemic Chart)
ที่มา: https://www.englishclub.com/pronunciation/phonemic-chart-ia.htm
http://cambridgeenglishonline.com/interactive_phonemic_chart
4. Mobile Application: Thai Fast Dictionary
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการออกเสียงภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ระยะเวลา จานวน 6 ชั่วโมง
หน่วยที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา (Science
EBE Learning Management Design)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาได้
เนื้อหา/สาระ
1. การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดการเรียนรู้
2. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
กิจกรรม
1. วิทยากรนาเสนอคลิปวิดีโอการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทย์ประถม เทคนิคการสอนเรื่อง
วัสดุ พร้อมบรรยายประกอบเพิ่มเติม
2. วิท ยากรนาเสนอเอกสารหลัก สูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับประถมศึกษา ได้แก่ มาตรฐาน การเรียนรู้ และตัวชี้วัดการเรียนรู้ ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ฉบับสองภาษา ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) ให้
นักศึกษาเรียนรู้การวิเคราะห์มาตรฐานฯ และตัวชี้วัดฯ โดยเลือกตัวชี้วัดหนึ่งตัวชี้วัดสาหรับฝึกเขียน
จุดประสงค์การเรียนรู้ (K-P-A) ลงในแบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) เมื่ อเสร็จ
เรียบร้อยให้นักศึกษาจับคู่แล้วนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์มาตรฐานฯและตัวชี้วัดฯ และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้เพื่อนฟัง และให้แสดงความคิดเห็นเพื่อเลือกผลงานของเพียงหนึ่งตัวชี้วัดหากได้รับการ
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สุ่ม ให้นาเสนองาน จากนั้นวิท ยากรสุ่ม นั ก ศึก ษาออกมานาเสนองาน และวิท ยากรและนัก ศึก ษา
อภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
3. วิทยากรนาเสนอ แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) ให้นักศึกษาเรียนรู้
องค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้
4. วิทยากรนาเสนอ เอกสาร PPT ของวิทยากร เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การสืบ เสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E Instructional Model) พร้อมยกตัวอย่าประสบการณ์ก าร
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสองภาษาที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน
6. วิ ท ยากรให้ นั ก ศึ ก ษาแบ่ ง กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 2-3 คน เพื่ อ ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิท ยาศาสตร์แ บบสองภาษาตามรูป แบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจัก รการสืบ เสาะหาความรู้ 5
ขั้นตอน (5E Instructional Model) ลงในแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
7. วิทยากรให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบ
5E Instructional Model
สื่อการเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอ การสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทย์ ประถม เทคนิคการสอนเรือ่ งวัสดุ
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=ezmVku0Dwhk
2. เอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ระดับประถม ศึกษา
2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ฉบับสอง
ภาษา ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
2.2 ตัวชี้วัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ฉบับสองภาษา
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
3. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
4. เอกสาร PPT ของวิทยากร เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้นตอน
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการนาเสนองานวิเคราะห์มาตรฐานฯ และตัวชี้วัดฯ
3. สังเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4. สังเกตการนาเสนองานกลุ่มออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5E Instructional
Model
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ระยะเวลา จานวน 6 ชั่วโมง
หน่วยที่ 3 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา (Science EBE
Learning Management)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาได้
เนื้อหา/สาระ
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based Learning)
2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ เครื่องมือวัดและประเมินผล และเกณฑ์การวัด
และประเมินผล
กิจกรรม
ช่วงที่ 1 วิธีก ารจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เวลา 6 ชั่วโมง
1. วิท ยากรที่เป็นผู้สอนวิท ยาศาสตร์แบบสองภาษานาเสนอ PPT ของวิทยากร เรื่อง การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
2. วิท ยากรให้ นัก ศึก ษากลุ่ม เดิม จากกิ จ กรรมหน่ วยที่ 2 ออกแบบ กิ จ กรรมการเรีย นรู้
วิท ยาศาสตร์แ บบสองภาษาตามรูป แบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจัก รการสืบ เสาะหาความรู้ 5
ขั้นตอน โดยให้มีกิจกรรมที่เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
3. วิทยากรให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ
5E Instructional Model ที่มีกิจกรรมที่เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากนั้นวิทยากร
และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเมินผลงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ช่วงที่ 2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เวลา 6 ชั่วโมง
1. วิทยากรนาเสนอรายละเอียด เรื่องการวัดและการประเมินผล จากแบบฟอร์มแผนการ
จัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) ประเด็นความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลงาน วิธีการ
ประเมิน และเครื่องมือประเมิน
2. วิท ยากรนาเสนอตัวอย่างการดาเนินการออกแบบและพั ฒ นาเครื่องมื อในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูก้ ารตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลและประเมินผลและเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
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3. วิท ยากรให้นัก ศึกษากลุ่มเดิมร่วมกันออกแบบเครื่องมือวัดและประเมิ นผลฯ โดยเลือก
เพียงหนึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ จากงานการออกแบบฯ ในหน่วยที่ 2 หรือหน่วยที่ 3 ช่วงที่ 1 พร้อม
เขียนอธิบายเกณฑ์การวัดและประเมินผล ลงในแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
4. วิทยากรให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอเครื่องมือวัดผลและประเมินผล และเกณฑ์
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากนั้นวิทยากรและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเมินผลงานและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้
ช่วงที่ 1
1. เอกสาร PPT ของวิทยากร เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problembased Learning)
2. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
ช่วงที่ 2
3. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
4. ตัวอย่างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
5. ตัวอย่างเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการนาเสนองานกลุม่ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5E Instructional
Model ที่มีกิจกรรมเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
3. สังเกตการนาเสนองานกลุ่มออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลและเกณฑ์วัดและ
ประเมินผล
ระยะเวลา จานวน 12 ชั่วโมง
แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 จานวน 6 ชั่วโมง ช่วงที่ 2 จานวน 6 ชั่วโมง
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8.2 กิจกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา จานวน 6
ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความสามารถในการการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
กิจกรรม
1. การนาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดสื่อการเรียนรู้ และรายละเอียดเครื่องมือ
และเกณฑ์วัดผลและประเมินผล
2. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
3. การปรับปรุง/แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะ
4. การตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบประเมินความสามารถในการการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
ระยะเวลา จานวน 6 ชั่วโมง
การประเมิ นการปฏิ บั ติก ารสอนในสถานศึก ษา (Teaching Evaluation) คือ การฝึ ก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาที่นักศึกษา
ได้พัฒ นาขึ้นและผ่านการตรวจสอบประเมิ นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุง แก้ ไขแล้ว นาไป
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีการสังเกตการสอนเพื่อประเมินผลสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษา เครื่องมือที่ใช้ป ระเมิน คือ แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา
9. สื่อการเรียนรู้ (Learning Material)
มีรายละเอียด ดังนี้
1) เอกสารความรู้ Training Manual: English Foundation
2) คลิปวีดิโอ การออกเสียงภาษาอังกฤษ
2.1) Introduction to Phonetics
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=7mahmMmnSx4
2.2) Phonetic Chart Explained
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=JfwVXfl0EnI
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3. โปรแกรมฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Interactive Phonemic Chart)
ที่มา: https://www.englishclub.com/pronunciation/phonemic-chartia.htm
http://cambridgeenglishonline.com/interactive_phonemic_chart
4. Mobile Application: Thai Fast Dictionary
5. คลิปวิดีโอ การสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทย์ ประถม เทคนิคการสอนเรือ่ งวัสดุ
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=ezmVku0Dwhk
6. เอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ระดับประถม ศึกษา
6.1) มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่ม สาระการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา
(ฉบับสองภาษา ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
6.2) ตัวชี้วัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ฉบับ
สองภาษา ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
7. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
8. เอกสาร PPT ของวิท ยากร เรื่อง รูป แบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้นตอน
9. เอกสาร PPT ของวิท ยากร เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน (Problembased Learning)
10. ตัวอย่างเครื่องมือและเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
10. การประเมินผล (Evaluation)
มีรายละเอียด ดังนี้
10.1 เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร
การเข้าร่วมในหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ต้องมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ ดังนี้
1) มีเวลาเรียนและร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้
2) มีจานวนชิ้นงานครบทุกกิจกรรม
3) ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด
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4) ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด
5) มีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
10.2 เอกสารประกอบการประเมินผล มีดังนี้
1) การลงนามและเวลาตามแบบบันทึกการลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการ
2) แบบสรุปบันทึกคะแนน
2.1) แบบบันทึกคะแนนกิจกรรมรายบุคคลแต่ละหน่วยฯ ของวิทยากร
ลักษณะเป็นแบบบันทึกคะแนนสาหรับวิทยากร ใช้สาหรับการลงคะแนน
การปฏิบัตกิ ิจกรรมและชิ้นงานจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ทัง้ งานรายบุคคลและ
งานกลุม่
2.2) แบบบันทึกคะแนนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ลักษณะเป็นแบบบันทึกคะแนนตามรายการประเมิน สาหรับรวมและสรุป
คะแนน ทั้ งด้านความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา และ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาในชั้นเรียนจริง
2.3 ผลการนาหลักสูตรไปทดลองนาร่อง (Field Try-out)
การนาหลักสูตรไปทดลองนาร่องกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562 โดยการแบ่งนักศึกษาเป็นสองกลุ่มเท่า ๆ กัน การจัดกลุ่มแรกจากการคัดรายชื่อ
นักศึกษา ครึ่งแรกของแต่ละตอนเรียน ซึ่งมี 3 ตอนเรียน ผู้วิจัยได้นารายชื่อมาวิเคราะห์เพื่อคัดเลือก
เอาเฉพาะนักศึกษาที่มีระดับคะแนน TOEIC เทียบเคียงตามเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ A2 ขึ้นไป จาก
การวิเคราะห์คะแนนของนัก ศึก ษาครึ่งแรก จ านวน 46 คน มี นั ก ศึก ษา จ านวน 4 คน ที่ มี ระดั บ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 เทียบเคียงตามเกณฑ์ CEFR
การทดลองนาร่องหลักสูตร (Field Try-out) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ผู้วิจัยดาเนินการ
ทุกกิจกรรมของหลักสูตรที่เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมในชั้นเรียน ซึ่งประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียน
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ดังนี้
หน่วยที่ 1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Foundation) วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นเวลา
6 ชั่วโมง
หน่ ว ยที่ 2 การออกแบบการจัด การเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์แ บบสองภาษา (Science EBE
Learning Management Design) วันที่ 22 มกราคม 2563 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
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หน่ ว ยที่ 3 การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ บบสองภาษา (Science EBE Learning
Management)
ช่วงที่ 1 กิ จ กรรมการเรียนรู้เชิง รุก (Active Learning) วันที่ 23 มกราคม 2563
เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
ช่วงที่ 2 การวัดและการประเมิ นผลการเรียนรู้ (Evaluation) วันที่ 24 มกราคม
2563 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
ผู้วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการทดลองน าร่อ งหลั ก สู ต ร (Field Try-out) ไปด าเนิ น การ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรก่อนการทดลองใช้หลักสูตร มีผลการวิจัย ดังนี้
1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข องห น่ ว ยที่ 1 พื้ น ฐานภาษาอั ง กฤษ (English
Foundation) กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ ละการฝึ ก ทั ก ษะออกเสี ย งภาษาอั ง กฤษ (Phonics and
Pronunciation) ใช้เวลามากกว่าที่ ก าหนดไว้ จึงควรปรับ กิ จ กรรมฝึก การออกเสียงที่ ให้น าเสนอ
การออกเสียงรายบุคคล โดยอาจทาการสุ่มนักศึกษาเป็นตัวอย่าง จากั้นให้เพื่อนนักศึกษาร่วมวิเคราะห์
การออกเสียง และเสนอแนะวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องตามที่ ได้เรียนรู้ไป เพื่อเป็นการกระชับ เวลา
มากขึ้น
2. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข องหน่ ว ยที่ 2 การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ แ บบสองภาษา (Science EBE Learning Management Design) ควรเพิ่ ม เติ ม
การเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางที่ จ ะใช้ในการออกแบบการจัด การเรียนรู้ เนื่ องจากนั ก ศึก ษายัง ขาดความเข้าใจเรื่อ ง
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชี้วัดซึ่งเป็นจุดเริม่ ต้นของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดย
ให้เอกสารมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นฉบับสองภาษา
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) แจกให้นักศึกษาล่วงหน้า เพื่ออ่านรายละเอียดและศึกษาข้อมูลมาก่อน
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม นอกจากนี้ ควรก าหนดรู ป แบบการเรี ย นการสอน (Instructional Model)
ที่ ส ถานศึก ษาส่ วนใหญ่ ใช้จ ริง คือ 5E Model ที่ เ ป็น ที่ นิย มในปัจ จุบั น นามาใช้ ป ระกอบการฝึ ก
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
3. กิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยที่ 3 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
(Science EBE Learning Management) ช่วงที่ 1 กิ จ กรรมการเรีย นรู้เชิ งรุก (Active Learning)
มีเนื้อหามากเกินไป จึงได้รับคาแนะนาจากวิทยากร ให้ลดปริมาณเนื้อหาโดยเลือกวิธีการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ เชิ ง รุก ที่ ส ามารถก่ อ ให้ เ กิ ด การเรีย นรู้ที่ เน้ น การคิ ด แก้ ปั ญ หาตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คือ การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
4. กิจกรรมการเรียนรู้ของหน่วยที่ 3 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
(Science EBE Learning Management) ช่ ว งที่ 2 การวั ด และการป ระเมิ นผล การเรี ย นรู้
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(Evaluation) กิจกรรมที่ให้นักศึกษาตั้งคาถามและหาคาตอบเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผลใช้
เวลาค่อ นข้ างมาก จึ ง ได้ รับ คาแนะน าจากวิท ยากร โดยให้ ป รับ กิ จ กรรมให้นั ก ศึก ษาแต่ ล ะกลุ่ ม
นาแผนการจักการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมหน่วยที่ 3 ช่วงที่ 1 ไปออกแบบการวัดและการประเมินผล
ร่วมกัน ทั้ งเครื่องมือและเกณฑ์ก ารวัดและการประเมิ นแล้วก าหนดให้นาเสนอผลงาน โดยอธิบาย
หลักการและแนวคิดในการสร้างการวัดและประเมินผล จากนั้นวิทยากร ผู้วิจัยและนักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายให้ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
จากทั้ ง การสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion: FGD) เพื่ อตรวจสอบคุณ ภาพของ
รูป แบบการพั ฒ นาหลัก สู ตร โดยผู้ เชี่ย วชาญทั้ ง ด้ านหลั ก สู ตร ด้ านการสอน ด้ านการวิจัย ด้ าน
วิทยาศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข ได้เป็นรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรเสริมเพื่ อ สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาส าหรับ นัก ศึก ษา
วิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ฉบับสมบูรณ์ และการนาหลักสูตรไปทดลองนาร่อง (Field Tryout) กั บ นัก ศึกษาที่ ไม่ ใช่ก ลุ่ม ตัวอย่างในการทดลอง แล้วได้ข้อมูล ประเด็น สาหรับการดาเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไขหลักสูตร จึงได้หลักสูตรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 1
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ตอนที่ 2 ผลการประเมิ นประสิทธิผ ลของหลักสูตรเสริมเพื่อสร้า งสมรรถนะการจัดการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ส าขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 4
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยการแบ่งนักศึกษาเป็นสองกลุ่มเท่าๆ กัน
การจัดกลุ่มแรกจากการคัดรายชื่อนักศึกษา ครึ่งหลังของแต่ละตอนเรียน ซึ่งมี 3 ตอนเรียน ผู้วิจัยได้
นารายชื่อมาวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกเอาเฉพาะนักศึกษาที่มีระดับคะแนน TOEIC เทียบเคียงตามเกณฑ์
CEFR สู ง กว่ าระดับ A2 ขึ้น ไป จากการวิเ คราะห์ ค ะแนนของนั ก ศึ ก ษาครึ่ ง แรก จ านวน 45 คน
มี นั ก ศึ ก ษา จ านวน 7 คน ที่ มี ร ะดั บ ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษอยู่ ใ นระดั บ B1 และ C1
เทียบเคียงตามเกณฑ์ CEFR แบ่งเป็น 5 ประเด็น ซึ่งการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อ
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1) ผลสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนัก ศึกษาวิชาชีพ
ครูสาขาวิชาการประถมศึกษา จากการดาเนินการทดลองใช้หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อ
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา รวมระยะเวลาของหลักสูตรเป็นจานวน 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดหลักสูตรเสริมในชั้นเรียน เวลา 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น
หน่วยที่ 1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Foundation) วันที่ 20 มกราคม 2563 จานวน 6
ชั่วโมง
หน่ ว ยที่ 2 การออกแบบการจัด การเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์แ บบสองภาษา (Science EBE
Learning Management Design) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 6 ชั่วโมง
หน่ ว ยที่ 3 การจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ บบสองภาษา (Science EBE Learning
Management
3.1 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน
6 ชั่วโมง
3.2 การวัดและประเมินผล (Evaluation) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 6 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 6 ชั่วโมง
จากการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาจากการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา โดยกาหนดให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จานวน 7 คน ดาเนินการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา คนละ 1 ชั่วโมง ให้กับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนชาตศึกษา เขตบางกอก
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ใหญ่ กรุงเทพฯ จานวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลา 7 ชั่วโมง ผลจาก
การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชา
การประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลปรากฏดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชา
การประถมศึกษา
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย่
ลาดับ
มาตรฐาน ความสามารถ
1. ความสามารถในการออกแบบการจัด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
4.57
0.56
ดีมาก
1
2. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
4.51
0.58
ดีมาก
2
โดยรวม
4.54
0.57
ดีมาก
จากตารางที่ 13 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษาวิชาชีพ
ครูสาขาวิชาการประถมศึกษา พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.54, S.D. = 0.57)
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้าน
ความสามารถใน การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีมาก (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.56) รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.51, S.D. = 0.58)
2.2) ผลความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
การประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความสามารถในการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาใน
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีเกณฑ์ระดับความสามารถ 5 ระดับ คือ ระดับ
5 แสดงถึงความสามารถดีมากไปจนถึงระดับ 1 แสดงถึงความสามารถควรปรับปรุง ได้ผลปรากฏดัง
ตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา
วิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย่
ลาดับ
มาตรฐาน ความสามารถ
1. กาหนดสาระสาคัญสอดคล้องกับ
4.57
0.53
ดีมาก
2
ตัวชี้วัด
2. เขียนและเรียงลาดับเนือ้ หาอย่างมี
4.57
0.53
ขั้นตอนเหมาะสม
ดีมาก
2
3. เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้เชิง
4.43
0.53
พฤติกรรมได้ถูกต้อง
ดี
3
4. กิจกรรมการเรียนรูม้ ีลาดับขั้นตอน และ 4.86
0.38
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์
ดีมาก
1
5. กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4.29
0.95
แบบสองภาษาที่เน้นการบูรณาการเนื้อหา
ดี
4
และภาษา
6. กาหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้
4.14
0.38
สอดคล้องกับบทเรียนและทันต่อ
ดี
5
เหตุการณ์
7. กาหนดสื่อการเรียนรูเ้ หมาะสมกับ
4.86
0.38
จุดประสงค์ เนื้อหา และกิจกรรม การ
ดีมาก
1
เรียนรู้
8. กาหนดสื่อการเรียนรูเ้ หมาะสมกับ
4.86
0.38
ผู้เรียนและห้องเรียน
ดีมาก
1
9. กาหนดวิธีการวัดและประเมินผล
4.57
0.79
ดีมาก
2
สอดคล้องกับจุดประสงค์ และกิจกรรม
การเรียนรู้
10. ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตาม
4.57
0.79
หลักการใช้ภาษาในเรื่องคาศัพท์
ดีมาก
2
โครงสร้าง (Accuracy)
โดยรวม
4.57
0.56
ดีมาก
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จากตารางที่ 14 พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จานวน 7 คน มีความสามารถในการออกแบบ
การจัด การเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา มี ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ ดีม าก (𝑥̅ = 4.57,
S.D. = 0.56) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนน
ประเมิ นสูงที่ สุด จ านวน 3 ด้านที่ เท่ ากั น มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดีม าก คือ ด้านกิ จกรรมการเรียนรู้
มี ล าดั บ ขั้ น ตอนและก่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ได้ ต ามจุ ด ประสงค์ (𝑥̅ = 4.86, S.D. = 0.38) ด้ านสื่ อ
การเรียนรู้เหมาะสมกับจุดประสงค์เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ (𝑥̅ = 4.86, S.D. = 0.38) และด้าน
กาหนดสื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนและห้องเรียน (𝑥̅ = 4.86, S.D. = 0.38) รองลงมา คือ ด้าน
กาหนดสาระสาคัญสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.53) ด้าน
เขี ยนและเรีย งล าดั บ เนื้ อ หาอย่ างมี ขั้ น ตอนเหมาะสม มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ในระดั บ ดี ม าก (𝑥̅ = 4.57,
S.D. = 0.53) ด้านกาหนดวิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.79) ด้านใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักการใช้
ภาษาในเรื่องคาศัพท์ โครงสร้าง (Accuracy) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.79)
ด้ านเขี ย นจุ ด ประสงค์ ก ารเรีย นรู้เ ชิ ง พฤติ ก รรมได้ ถู ก ต้ อ ง มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ ดี (𝑥̅ = 4.43,
S.D. = 0.53) ด้านกาหนดกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาที่เน้นการบูรณาการ
เนื้อหาและภาษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.29, S.D. = 0.95) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีคะแนน
ประเมิ น ต่าที่ สุด คือ ด้านก าหนดกิ จ กรรมการจัดการเรียนรู้ได้ส อดคล้องกั บ บทเรียนและทั นต่ อ
เหตุการณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.14, S.D. = 0.38)
2.3) ผลความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา
วิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
การประเมินผลความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา
วิช าชี พ ครูส าขาวิช าการประถมศึก ษา ผู้วิจัยใช้แบบประเมิ น ความสามารถในการจั ดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์ แ บบสองภาษาของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครูส าขาวิ ชาการประถมศึ ก ษาในการสั ง เกต
การจัดการเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์ระดับความสามารถ 5 ระดับ คือ ระดับ 5 แสดงถึงความสามารถดีมาก
ไปจนถึงระดับ 1 แสดงถึงความสามารถควรปรับปรุง ได้ผลปรากฏดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาการประถมศึกษา
ส่วน
ระดับ
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย่
เบี่ยงเบน
ลาดับ
ความสามารถ
มาตรฐาน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาอย่างต่อเนื่อง ครบทุกขั้นตอนและ
เหมาะสมกับเวลา
2. ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
5E Model ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
3. ให้ความรู้ในเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์ที่
สอนอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาได้สอดคล้องกับการบูรณาการเนื้อหา
และภาษา (CLIL)
5. ใช้สื่อการเรียนรู้แบบสองภาษาได้เหมาะสม
และมีความคุ้มค่า
6. ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
สรุปด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการบริหารและจัดการชั้นเรียน
7. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม
8. จัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
9. แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าเหมาะสมกับ
สถานการณ์ และมีการเสริมแรงแก่ผเู้ รียน
สรุปด้านการบริหารและจัดการชั้นเรียน

4.43

0.79

ดี

4

4.50

0.66

ดีมาก

3

4.29

0.49

ดี

5

4.64

0.64

ดีมาก

1

3.86

0.90

ดี

6

4.57

0.53

ดีมาก

2

4.38

0.67

ดี

3

4.29

0.49

ดี

3

4.71

0.49

ดีมาก

1

4.57

0.53

ดีมาก

2

4.52

0.50

ดีมาก

2

182
ตารางที่ 15 (ต่อ)
รายการประเมิน
ด้านการสื่อสาร
10. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาถูกต้องชัดเจนเหมาะสมและกับระดับ
ของผู้เรียน
11. ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักการใช้
ภาษา ในเรื่องคาศัพท์ โครงสร้าง
(Accuracy)
12. มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการออกเสียง
(Pronunciation) การใช้เสียงสูงต่า
(Intonation)
13. ใช้ภาษาอังกฤษมีความคล่องแคล่วและ
(Fluency) เป็นธรรมชาติ (Naturalness)
14. เลือกใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
(Appropriateness)
15. มีการทบทวนคาศัพท์ภาษาอังกฤษและ
สรุปความเข้าใจประเด็นเนื้อหาที่เป็นสาระที่
สาคัญ
สรุปด้านการสือ่ สาร
โดยรวม

ค่าเฉลีย่

ส่วนเบี่ยงเบน
ระดับ
ลาดับ
มาตรฐาน ความสามารถ

4.86

0.38

ดีมาก

1

4.86

0.38

ดีมาก

1

4.71

0.49

ดีมาก

2

4.64

0.64

ดีมาก

3

4.57

0.79

ดีมาก

4

4.14

0.38

ดี

5

4.63
4.51

0.51
0.56

ดีมาก
ดีมาก

1

จากตารางที่ 15 พบว่า นั ก ศึก ษากลุ่ม ตัวอย่าง จ านวน 7 คน มี ความสามารถในการจั ด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.51,
S.D. = 0.56) ซึ่ ง ยอมรั บ สมมติ ฐ านการวิ จั ย ข้ อ ที่ 4 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ใน
ระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.63, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มี ค่าเฉลี่ยอยู่
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ในระดั บ ดี ม าก (𝑥̅ = 4.52, S.D. = 0.50) และด้ านที่ มี ค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุ ด คือ ด้ านการจัด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = 4.38, S.D. = 0.67)
เมื่อพิจารณารายละเอียดของความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
ของนักศึกษาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน มีรายละเอียด ดังนี้
ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ พบว่ า มี ป ระเด็ น ความสามารถในการจั ด การเรีย นรู้
วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึก ษา มี ค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด อยู่ในระดับ ดีมาก คือ เรื่องกิ จ กรรม
การเรี ยนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาได้ส อดคล้ องกั บ การบู ร ณาการเนื้ อหาและภาษา ( CLIL)
(𝑥̅ = 4.64, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ เรื่ องใช้ วิ ธี ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผลอย่ างถูก ต้ อ งและ
ครบถ้วน (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.53) เรื่องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามรูปแบบ 5E Model ตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา (𝑥̅ = 4.50, S.D. = 0.66) เรื่อง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาอย่างต่อเนื่อง ครบทุกขั้นตอนและเหมาะสมกับเวลา
(𝑥̅ = 4.43, S.D. = 0.79) เรื่อ งให้ความรู้ในเนื้อหาสาระวิชาวิท ยาศาสตร์ที่ส อนอย่างถูก ต้อง และ
ทั นต่อ เหตุก ารณ์ ปัจ จุบั น (𝑥̅ = 4.29, S.D. = 0.49) ส่วนเรื่องที่ มี ค่าเฉลี่ยต่าที่ สุด คือ เรื่อง ใช้สื่อ
การเรียนรู้แบบสองภาษาได้เหมาะสมและมีความคุ้มค่า (𝑥̅ = 4.38, S.D. = 0.90)
ด้านการบริหารและจัดการชั้นเรียน พบว่า มีป ระเด็นความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับดีมาก คือ เรื่องจัดบรรยากาศ
ชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา (𝑥̅ = 4.79, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ เรื่อง
แก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า เหมาะสมกั บ สถานการณ์ แล ะมี ก ารเสริ ม แรงแก่ ผู้ เ รี ย น (𝑥̅ = 4.57,
S.D. = 0.53) ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ เรื่องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม (𝑥̅ = 4.29, S.D. = 0.49)
ด้านการสื่อสาร พบว่า มีประเด็นความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ในระดับดีมากที่เท่ากันสองเรื่อง คือ เรื่องใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาถูกต้องชัดเจนเหมาะสมกับ
ระดับของผู้เรียน (𝑥̅ = 4.86, S.D. = 0.38) และเรื่องใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
ในเรื่ อ งค าศั พ ท์ โครงสร้า ง (Accuracy) (𝑥̅ = 4.86, S.D. = 0.38) รองลงมา คื อ เรื่ อ งมี ทั ก ษะ
ภาษาอั ง กฤษด้ านการออกเสี ย ง (Pronunciation) การใช้ เ สี ย งสู ง ต่ า (Intonation) (𝑥̅ = 4.71,
S.D. = 0.49) เรื่องใช้ภาษาอังกฤษมีความคล่องแคล่วและ (Fluency) เป็นธรรมชาติ (Naturalness)
(𝑥̅ = 4.64, S.D. = 0.64) เรื่องเลือกใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับระดับ
ของผู้เรียน (Appropriateness) (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.79) ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ เรื่องมี

184
การทบทวนคาศัพท์ภาษาอังกฤษและสรุปความเข้าใจประเด็นเนื้อหาที่เป็นสาระที่ สาคัญ (𝑥̅ = 4.14,
S.D. = 0.38)
2.4) ผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
การประเมิ นผลความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ผู้วิจัยดาเนินการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา แบ่งเป็น 6
ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านวิทยากร ด้านกิจกรรม ด้านสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในกิจกรรม ด้านการประเมิ น
และด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีทั้งหมด 30 รายการ โดยใช้เกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 แสดงถึงความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด ไปจนถึง ระดับ 1 แสดงถึงความคิดเห็นที่เห็นด้วย
น้อยที่สุด ได้ผลปรากฏดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ความคิ ดเห็น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อหลั ก สู ตรเสริม สร้างสมรรถนะการจัด การเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
ส่วนเบี่ยงเบน
รายการประเมิน
ค่าเฉลีย่
แปลผล อันดับ
มาตรฐาน
ด้านเนื้อหา
1. ตรงกับความสนใจ
2. มีความทันสมัย
3. ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
4. ลาดับเนื้อหามีความเหมาะสม
5. ตรงกับความต้องการ
6. สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตจริง
ด้านวิทยากร
7. มีการเตรียมตัว และมีความพร้อม
8. มีความรอบรู้ในเนื้อหา และอธิบายได้อย่างชัดเจน
9. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมได้น่าสนใจ
10. มีเทคนิค/วิธีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อ การ
เรียนรู้
11. มีความสามารถในการตอบข้อซักถาม

4.43
4.14
4.43
4.29
4.57
4.29
4.86
4.69
4.86
4.86
4.57

0.68
0.90
0.79
0.76
0.79
0.49
0.38
0.57
0.38
0.38
0.53

4.57
4.57

0.79
0.79

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

(5)
10
6
8
5
7
1
(1)
1
1
4
5

มากที่สุด

5
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ตารางที่ 16 (ต่อ)
รายการประเมิน

ค่าเฉลีย่

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

อันดับ

ด้านกิจกรรม
12. มีความน่าสนใจ
13. มีความหลากหลาย
14. ก่อให้เกิดการเรียนรู้
15. เปิดโอกาสให้ฝึกการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ธรรมชาติ
16. ระยะเวลาเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม
17. สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการสอนได้จริง
ด้านสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในกิจกรรมของหลักสูตร
18. ภาษาที่ใช้ถูกต้องและเหมาะสม
19. สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้จริง
20. มีความทันสมัย/สื่อรูปแบบดิจิทัล
21. มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
22. มีเอกสารประกอบกิจกรรมเหมาะสมและเพียงพอ
ด้านการประเมิน
23. มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
24. รูปแบบ/วิธีการประเมินที่เหมาะสมและชัดเจน
25. สามารถสะท้อนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ
สองภาษาได้
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
26. ได้พัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้
แบบสองภาษา
27. ได้พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
28. ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
29. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้
30. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
โดยรวม

4.38
4.00
4.57
4.71

0.65
0.58
0.79
0.49

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

(6)
11
5
2

4.14
4.00
4.86
4.63
4.57
4.71
4.57
4.71
4.57
4.62
4.57
4.71

0.69
1.00
0.38
0.67
0.79
0.49
0.79
0.49
0.79
0.78
0.79
0.76

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

9
12
1
(3)
5
2
5
2
5
(4)
5
3

4.57
4.69

0.79
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด

5
(2)

4.71
4.43
4.86
4.71
4.71
4.56

0.49
0.79
0.38
0.76
0.76
0.66

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

2
6
1
3
3
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จากตารางที่ 16 พบว่ า นั ก ศึ ก ษา จ านวน 7 คน มี ความคิ ดเห็ น ต่ อหลัก สูต รเสริม สร้า ง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา มี ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่ สุด
(𝑥̅ = 4.56, S.D. = 0.66) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่
มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ เห็ น ด้ วยอยู่ในระดั บ สู ง ที่ สุ ด คือ ด้านวิ ท ยากร มี ค่า เฉลี่ย อยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด
(𝑥̅ = 4.69, S.D. = 0.57) รองลงมา คื อ ด้ า นประโยชน์ ที่ ได้ รั บ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
(𝑥̅ = 4.69, S.D. = 0.63) ด้านสื่อ การเรียนรู้ที่ ใช้ในการจัดกิจ กรรมของหลัก สูตร มี ค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด (𝑥̅ = 4.63, S.D. = 0.67) ด้ า นการประเมิ น มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(𝑥̅ = 4.62, S.D. = 0.78) ด้ า นเนื้ อ หา มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก (𝑥̅ = 4.43, S.D. = 0.68)
ตามลาดับ ส่วนประเด็นที่มีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในระดับต่าที่สุด คือ ด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 4.38, S.D. = 0.65)
เมื่อพิจารณาประเด็นของการประเมินในแต่ละด้าน พบว่า ประเด็นที่
นัก ศึก ษามี ความคิดเห็ น ที่ เห็นด้ วยในระดับ สูงที่ สุดที่ เท่ ากั น จ านวน 5 ประเด็น คือ ด้านเนื้อหา
สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตจริง (𝑥̅ = 4.86, S.D. = 0.38) ด้านวิท ยากร มีก ารเตรียมตัวและมีความ
พร้อม (𝑥̅ = 4.86, S.D. = 0.38) ด้านวิทยากร มีความรอบรู้ในเนื้อหาและอธิบายได้อย่างชัดเจน (𝑥̅
= 4.86, S.D. = 0.38) ด้านกิจกรรม สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการสอนได้จริง และด้านประโยชน์ที่
ได้รับ ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (𝑥̅ = 4.86, S.D. = 0.38) รองลงมา คือ ด้านสื่อการ
เรียนรู้ที่ใช้ในกิจกรรมของหลักสูตร มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า (𝑥̅ = 4.71, S.D. = 0.49) ด้านสื่อ
การเรียนรู้ที่ใช้ในกิจกรรมของหลักสูตร สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้จริง (𝑥̅ = 4.71, S.D. =
0.49) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ได้พัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา (𝑥̅ =
4.71, S.D. = 0.49) ด้านกิจกรรม ก่อให้เกิดการเรียนรู้ (𝑥̅ = 4.71, S.D. = 0.76) ด้านการประเมิน
รูป แบบ/วิธีก ารประเมิ นที่ เหมาะสมและชัดเจน (𝑥̅ = 4.71, S.D. = 0.76) ด้านประโยชน์ที่ ได้รับ
มีทัศนคติที่ ดีต่อ การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ (𝑥̅ = 4.71, S.D. = 0.76) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวัน (𝑥̅ = 4.71, S.D. = 0.76) ด้านเนื้อหา ตรงกั บ ความ
ต้ อ งการ (𝑥̅ = 4.29, S.D. = 0.49) ด้ า นเนื้ อ หา ปริ ม าณเนื้ อ หาเหมาะสมกั บ เวลา (𝑥̅ = 4.29,
S.D. = 0.76) ด้านกิจกรรม เปิดโอกาสให้ฝึกการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ (𝑥̅ = 4.14,
S.D. = 0.69) ด้านเนื้อหา ตรงกับความสนใจ (𝑥̅ = 4.14, S.D. = 0.90) ด้านกิจกรรม มีความน่าสนใจ
(𝑥̅ = 4.00, S.D. = 0.58) ตามลาดับ ส่วนด้านที่ นักศึกษามีความคิดเห็น ที่เห็นด้วยในระดับต่าที่สุด
คือ ด้านกิจกรรม ระยะเวลาเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม (𝑥̅ = 4.00, S.D. = 1.00)
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ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา ในประเด็นเกี่ยวกับ เนื้อหา วิท ยากร กิจ กรรม สื่อ
การเรียนรู้ การประเมิน และประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ พบว่า ด้าน
เนื้อหา นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษา กล่าวคือ นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติม คาศัพท์ และประโยคคาสั่งภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
นักศึกษามีความชอบให้สอนเรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมและการวัด
ประเมินผลที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง นักศึกษาสามารถนาเนื้อหาที่
ได้รับอบรมไปใช้ได้จริงทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษและการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เนื้อหามีการเรียงลาดับตามขั้นตอน และแนวทางการเตรียมข้อมูลภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและการตั้ ง
คาถามภาษาอังกฤษ ดังคากล่าวของนักศึกษา ดังนี้
“เนื้อหาตรงกับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางที่จะต้องใช้สอนผู้เรียนในอนาคต”
นักศึกษา
“เนื้อหามีขั้นตอนและเรียงลาดับได้ดีทาให้เข้าใจชัดเจน”
นักศึกษา
“เนื้อหาทาให้ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเรือ่ งการสอนวิทยาศาสตร์”
นักศึกษา
ด้านวิทยากร นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา กล่าวคือ วิทยากรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี มีความเป็นกันเอง
ลดความตึง เครียดได้ดี วิท ยากรสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษท าให้นัก ศึ ก ษาได้ เห็นตั วอย่าง
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา วิทยากรดาเนินกิจกรรมโดยให้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้วจึงออกแบบกิจกรรมจนถึงการวัดและประเมินผล
วิทยากรสามารถยกตัวอย่างประสบการณ์ในชั้นเรียนประกอบการอธิบายให้นักศึ กษามองเห็นภาพ
การสอนจริง และวิทยากรมีคาถามกระตุ้นความคิดและให้กาลังเสริมแรงการเรียนรู้ ดังคากล่าวของ
นักศึกษา ดังนี้
“วิทยากรเป็นกันเองทาให้การเรียนรู้ไม่เครียด”
นักศึกษา
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“วิทยากรใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติและยกตัวอย่างจากการสอนในชั้นเรียน”
นักศึกษา
“วิทยากรเตรียมตัวเตรียมสื่อและจัดกิจกรรมเป็นขั้นตอนจากง่ายไปยากได้ดี”
นักศึกษา
ด้านกิจกรรม นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา กล่าวคือ นั ก ศึก ษาได้เรียนรู้เนื้อ หาไปพร้อ มกั บ การปฏิบั ติ การคิ ด
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักศึกษา นักศึกษาเห็นว่ากิจกรรมภาษาอังกฤษสนุกสนาน
มี เกมเล่น เป็น คู่ เป็ นกลุ่ ม ช่วยให้ก ารฝึก ทั ก ษะภาษาอั งกฤษเรียนรู้อย่างมี ค วามสุข กิ จ กรรมที่ ให้
นักศึกษาได้พูดโต้ตอบกันเป็นภาษาอังกฤษกระตุ้นให้ใช้ภาษาอังกฤษและทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษ
ของตนเอง อย่ างไรก็ ตาม นัก ศึ ก ษาเห็น ว่ากิ จ กรรมการน าเสนอหน้าชั้น เรียนส าหรับ การอบรม
ภาษาอังกฤษยังไม่ทั่วถึง บางกิจกรรมควรเพิ่มเวลาทุกคนจะได้มีโอกาสฝึกทักษะได้นาเสนอการออก
เสียงการพูด และได้รับคาแนะนาเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้อง ดังคากล่าวของนักศึกษา ดังนี้
“กิจกรรมให้ลงมือทา ได้คิดและเขียนแผนการสอนจริง ทาให้เข้าใจมากขึ้น”
นักศึกษา
“กิจกรรมฝึกการคิดวิเคราะห์ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันในกลุ่ม
ได้ฟังมุมมองที่แตกต่างจากเพื่อน”
นักศึกษา
“กิจกรรมสนุกดี มีเล่นเกมภาษาอังกฤษ ได้รู้คาศัพท์เพิม่ ได้ตัวอย่างการจัดกิจกรรม
ที่จะเอาใช้สอนผู้เรียนได้”
นักศึกษา
ด้านสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในกิจกรรม นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา กล่าวคือ นักศึกษาเห็นว่าสื่อที่เป็น Video Clip มีภาพ
ชัดเจน ช่วยให้เรียนรู้การสอนวิท ยาศาสตร์เป็นอย่างดี และ Application ที่ เป็น Dictionary แบบ
มีตัวอย่างการออกเสียงมีประโยชน์มากจะนาไปใช้สอนผู้เรียนได้จริง เอกสารสอดคล้องกับการเรียนรู้
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แบบสองภาษา มีชุดคาศัพท์ มีตัวอย่างประโยค และสามารถใช้ในการเตรียมการสอนในอนาคตได้
เอกสารส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษนักศึกษาจึงตั้งใจติดตามเพื่อจะได้เข้าใจบทเรียน ดังคากล่าวของ
นักศึกษา ดังนี้
“เอกสารต่าง ๆ ของการฝึกอบรมดีมาก ๆ จะเก็บไว้ใช้ในอนาคต
ตอนที่จะต้องสอนผูเ้ รียนตอนเป็นครูฝกึ สอน”
นักศึกษา
“สื่อเหมาะกับยุคนี้ มีพวก Application มีภาพ มีคลิปวีดิโอ ชอบมาก”
นักศึกษา
ด้านการประเมิน นักศึกษามีความคิดเห็นต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา กล่าวคือ นักศึกษาเห็นว่า การประเมินสมรรถนะการออกแบบการจัด
การเรียนรู้ที่ เป็นกิจกรรมกลุ่มมีการให้ข้อเสนอแนะโดยทันทีหลังจากการนาเสนอ เพื่อบอกถึงสิ่งที่
ถูกต้องและสิ่งที่ควรพัฒนาด้วยหลักการและเหตุผลที่ชัดเจน มีการประเมินนักศึกษาทั้งแบบรายบุคคล
และแบบกลุ่ม มี ก ารสัง เกตการร่วมกิจ กรรมการแสดงความคิดเห็นและพฤติกรรมการร่วมลงมื อ
ปฏิบัติงานกลุ่ม การประเมินการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษานักศึกษาต้องการให้เพิ่ม
ระยะเวลาการฝึกจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนเพื่อให้มีประสบการณ์มากขึ้นและได้เห็นถึงการสอนผู้เรียน
กลุ่มที่แตกต่างกัน ดังคากล่าวของนักศึกษา ดังนี้
“ตอนประเมินแผนการสอน ได้ฟังคาแนะนาทาให้เข้าใจสิง่ ทีถ่ ูกและยังไม่ถูก
และได้เรียนรู้ว่าควรปรับอย่างไร”
นักศึกษา
“มีการประเมินกิจกรรมในห้องอบรมทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม”
นักศึกษา
“การประเมินการสอนจริง อาจเพิ่มเวลาให้สอนมากขึ้นจะได้เรียนรูเ้ ด็กที่ต่างกัน”
นักศึกษา
ด้านประโยชน์ที่ ได้รับ นัก ศึก ษามี ความคิดเห็นต่อหลัก สูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
การเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา กล่าวคือ นัก ศึก ษาได้เรียนรู้วิธีคิด/กระบวนการคิดที่ เป็น
ขั้นตอนที่ ชัดเจนในการออกแบบกาจัดการเรียนรู้ ตามมุ ม มองที่ ให้องค์ป ระกอบต่าง ๆ ของแผน
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การจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน นักศึกษาได้เรียนรู้หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ ประถมที่เป็นปัจจุบัน ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ จะต้องใช้ใน
การสอนในอนาคต นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการสอนวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่และได้
ไปฝึกการสอนจริงในชั้นเรียน นักศึกษาได้ทบทวนความรู้เดิมและเรียนรู้คาศัพท์ใหม่ ประโยคใหม่ที่ใช้
ในการสอน นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการเตรียมการสอนช่วยให้พัฒนาตนเองอย่างมาก นักศึกษาได้พัฒนา
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่นาไปใช้ได้ นอกจากนี้ นักศึกษาได้รับประสบการณ์การสอนจริงในชั้นเรียน
ได้ส อนผู้เรียนจริงที่ ห าโอกาสได้ค่อนข้างยาก เป็นประสบการณ์ที่ ดีและได้เรียนรู้การแก้ ไขปัญ หา
เฉพาะหน้าในชั้นเรียน นักศึก ษาได้เรียนรู้คาศัพท์ และประโยคในชั้นเรียนที่ เกิดขึ้นตามสภาพจริง
และนั ก ศึ ก ษาได้เ รียนรู้ก ารจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา เริ่ม ตั้ ง แต่ ก ารเขีย นแผน/
การออกแบบการสอน การจัดกิจ กรรม และการประเมิ นผล อย่างตลอดกระบวนการของการจัด
การเรียนรู้จริงของครูผู้สอน ดังคากล่าวของนักศึกษา ดังนี้
“ได้มองเห็นวิธีการออกแบบกิจกรรมการสอนอย่างเป็นระบบครบทุกขั้นตอนของการสอน”
นักศึกษา
“ได้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางทีม่ ีการปรับปรุงที่จะใช้ในการฝึกสอน
นักเรียนในปีหน้า”
นักศึกษา
“ได้พัฒนาภาษาอังกฤษที่จะใช้ในการสอนในชั้นเรียนได้จริง ทั้งการสอนทั่วไปและ
สอนวิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ”
นักศึกษา
“ชอบการไปสอนนักเรียนในห้องเรียนจริง เพราะส่วนใหญ่ได้สอนสมมติเพื่อนนักศึกษาเป็นนักเรียน”
นักศึกษา
นอกจากนี้ จากการสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น /ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ กล่ าวคื อ
การฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นกิจกรรมที่ดี นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษา การคัดเลือกนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีโอกาสไปจัดกิจรรมทีโ่ รงเรียน อาจปรับให้ไปสอนเป็น
กลุ่มเป็นทีมเพื่อให้เพื่อนได้มีโอกาสไปสอนเช่นเดียวกัน และกิจกรรมที่จัดขึ้น ในชั้นปีที่ 2 หรือ ชั้นปีที่
3 ที่สามารถจัดตารางเวลาการเรียนรู้ได้มากขึ้น ดังคากล่าวของนักศึกษา ดังนี้
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“ควรจัดกิจกรรมหลักสูตรเสริมนี้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เพราะมีรายวิชาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สาหรับครูประถมศึกษา จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน”
นักศึกษา
“ควรจัดให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 หรือ ชั้นปีที่ 3 ที่สามารถจัดตารางเวลาการเรียนรู้
ได้มากขึ้นเนื่องจากยังมีเรียนรายวิชาน้อย งานต่าง ๆ น้อยอยู่”
นักศึกษา
ข้อสังเกตจากการการนาหลักสูตรไปใช้
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อสังเกตจากการนาหลักสูตรไปใช้ จากการที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้
ดาเนินการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนชาต
ศึก ษา เขตบางกอกใหญ่ กรุง เทพฯ เมื่ อ วัน ที่ 19 – 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 จ านวน 2 ห้ อ ง ได้แ ก่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 1 ห้อง และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1 ห้อง โดยข้อสังเกตจาก
การการนาหลักสูตรไปใช้ มี 2 ประเด็น คือ ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของผู้เรียน และ
ผลความคิดเห็นของผู้เรียนที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษากลุ่ ม
ตัวอย่าง มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
ผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของผู้เรียน พบว่า การประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของผู้เรียน ผู้วิจัยกาหนดให้นักศึกษาพัฒ นาแบบประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของผู้เรียนของแต่ละคน โดยมีเงื่อนไขการประเมินครอบคลุมจุดประสงค์
การเรี ย น รู้ เ ชิ ง พ ฤติ ก รรม ทั้ งสามด้ า น คื อ ด้ า น พุ ทธิ พิ สั ย (Knowledge: K) ทั กษะพิ สั ย
(Psychomotor: P) และจิตพิสัย (Attitude: A) และการประเมินคะแนนผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาของผู้เรียน รวมคะแนนผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของผู้เรียน พบว่า
โดยรวมผู้เรียน มี ค่าร้อ ยละของผลการเรียนวิท ยาศาสตร์เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับดีม าก คิดเป็น
ร้อยละ 95.42 (S.D. = 0.81)
ผลความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา พบว่า การประเมิ น
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา ผู้วิจัยกาหนดให้นักศึกษาประเมิน
ความคิดเห็นของนักเรียนที่ มีต่อ การจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาพบว่า ผู้เรียน จานวน 60 คน มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.88, S.D. = 0.32)
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้
คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ
สองภาษาส าหรับ นักศึกษาวิชาชีพ ครูห ลัก สูตรการประถมศึก ษา 2) เพื่อประเมิ นประสิท ธิผ ลของ
หลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูหลักสูตร
การประถมศึกษาในประเด็นของ 2.1) ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
ของนักศึกษา 2.2) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาของนักศึกษา 2.3) ความคิดเห็น
ของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา ซึ่งเป็นการวิจัย
แบบวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development: R & D) โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิจั ย แบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) แบบ Embedded Design (Creswell & Clark, 2011)
เพื่อดาเนินการวิจัยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยได้กาหนดรายละเอียดวิธีดาเนินการ
วิจัยเป็น 4 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการวิจัย 1 Research 1: R1 (Curriculum Analysis: CA) การศึกษา
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานและประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การพั ฒ นา 1
Development 1: D1 (Curriculum Design and Development: CD) ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย 2 Research 2: R2 (Curriculum Implementation: CI) การทดลอง
ใช้ห ลั ก สู ตร ตามรูป แบบวิจั ยเชิ ง ทดลอง (Experimental Research) แบบการวิจัย ก่ อ นทดลอง
(Pre-Experimental Design) โดยการดาเนินการทดลองนาหลัก สูตรไปใช้จริง แบบแผนการวิจัย
The One-Shot Case Study (Campbell & Stanley, 1963) และการพัฒนา 2 Development 2:
D2 (Evaluation) การประเมินหลัก สูตร กลุ่ม ตัวอย่าง คือ นัก ศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปีการศึก ษา 2562
จานวน 7 คน สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจั ย ประกอบด้ ว ย หลั ก สู ต ร แบบประเมิ น ความสามารถในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษามีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.67,
S.D. = 0.82 ถึ ง 𝑥̅ = 5.00, S.D. = 0.00) แบบประเมิ น ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.67,
S.D. = 0.52 ถึ ง 𝑥̅ = 4.83, S.D. = 0.41) และแบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
หลักสูตร มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.83, S.D. = 0.41 ถึง
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𝑥̅ = 5.00, S.D. = 0.00) วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐาน ได้ แ ก่ ค่า ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่า ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพั ฒ นาหลักสู ตรเสริม เพื่อ สร้า งสมรรถนะการจั ดการเรีย นรู้แบบสองภาษาส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
สรุปผลได้ดังนี้
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึ กษา พบว่า หลักการ เป็นการพัฒนา
หลักสูตรเสริมเพื่ อ สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาส าหรับ นัก ศึก ษา
วิชาชีพ ครูส าขาวิชาการประถมศึกษาอย่างมี ขั้นตอน มุ่ งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา กระบวนการ
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์หลักสูตร (A: Analysis) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตร
ประกอบด้วย 2 ขั้น ดังนี้ 1.1 วิเคราะห์บริบทของหลักสูตร (Context Analysis) และ 1.2 กาหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Aim Intention) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร (D: Development)
เป็นขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย 3 ขั้น ดังนี้ 2.1 การจัดการ (Organization) 2.2 การ
ออกแบบและการสร้า ง (Design& Creation) โดยมี 8 องค์ ป ระกอบ คื อ หลั ก การและเหตุ ผ ล
(Rationale) เป้าหมาย (Goal) วัตถุประสงค์ (Objective) เนื้อหา/โครงสร้างหลัก สูตร (Content)
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ (Learning Activity) ระยะเวลา (Duration) สื่ อ การเรี ย นรู้ (Learning
Materials) และการประเมิ น ผล (Evaluation) 2.3 การทดสอบ (Testing) ขั้ น ตอนที่ 3 การจั ด
กิจกรรมการเรีย นรู้ (L: Learning Activity Management) ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้ 3.1 การ
วางแผนเตรี ย มการ (Preparation) 3.2 กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ (Learning Activities) 3.3 การ
ปฏิ บั ติ ก ารสอน (Teaching) 3.4 การสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ ข องตนเอง (Self-performance
Reflection) และ 3.5 การโค้ ช และการสอนงาน (Coaching and Mentoring) ขั้ น ตอนที่ 4
การประเมินหลักสูตรเพื่อทบทวน (ER: Evaluation for Revision) เป็นขั้นตอนการประเมินผล
หลั ก สู ต ร ประกอบด้วย 4 องค์ ป ระกอบ คื อ 4.1 การประเมิ นสภาพแวดล้อ มเพื่ อ การวางแผน
(Context Evaluation for Planning) 4.2 การประเมิ นปัจ จัยนาเข้าเพื่อกาหนดโครงสร้าง (Input
Evaluation for Structuring) 4.3 การประเมิ น กระบวนการเพื่ อ น าหลั ก สู ต รไปใช้ (Process
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Evaluation for Implementation) 4.4 การประเมิ น ผลผลิ ต เพื่ อ ทบทวนหลั ก สู ต ร (Product
Evaluation for Revision) และ 4.5 การประเมิ นผลกระทบ (Impact Evaluation) โดยมี ปัจ จั ย
สนับสนุน คือ ความพร้อมของนักศึกษา การสร้างแรงบั นดาลใจใฝ่เรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ และ
ความร่วมมือของสถานศึกษา ซึ่งหลักสูตรทีผ่ ู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การนาไปใช้สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
สาขาวิชาการประถมศึกษา
2. ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูหลักสูตรการประถมศึกษา
ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีผลสรุปดังนี้
2.1 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชา
การประถมศึกษา พบว่า นักศึกษามีสมรรถนะโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก รองลงมา คือ ด้านความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าหลักสูตรที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีผลต่อ
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา แสดงว่าผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
2.2 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา
พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง มีความสามารถโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านที่มีคะแนนประเมินสูง
ที่สุด จานวน 3 ด้านที่เท่ากัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้มีลาดับขั้นตอน
และก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ ด้านสื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับจุดประสงค์เนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ และด้านกาหนดสื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนและห้องเรียน รองลงมา คือ
ด้านกาหนดสาระสาคัญสอดคล้องกับตัวชี้วัด มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ด้านเขียนและเรียงลาดับ
เนื้อหาอย่างมีขั้นตอนเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ด้านกาหนดวิธีการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ด้านใช้ภาษาอังกฤษได้
ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาในเรื่องคาศัพท์ โครงสร้าง (Accuracy) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ด้าน
เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ด้านกาหนดกาหนดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาและภาษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
ตามล าดั บ ส่ วนด้า นที่ มี คะแนนประเมิ น ต่ าที่ สุด คื อ ด้านก าหนดกิ จ กรรมการจั ด การเรียนรู้ได้
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สอดคล้องกับบทเรียนและทันต่อเหตุการณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ซึ่งนักศึกษาสามารถออกแบบ
กิ จ กรรมการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาที่ เ น้น การบูร ณาการเนื้อ หาและภาษา แสดงว่า
หลักสูตรที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาของนักศึกษา แสดงว่าผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3
2.3) ผลความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา พบว่า
นัก ศึก ษากลุ่ม ตัวอย่าง มี ความสามารถโดยรวมอยู่ในระดับ ดี ม าก เมื่ อพิ จ ารณารายด้ าน พบว่ า
นักศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดอยู่ในระดับดีมาก รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก และ
ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้า นการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี ซึ่ง นัก ศึกษามี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์แบบสองภาษาที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาและ
ภาษาได้เป็นอย่างดี มีความคล่องแคล่วในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ
แสดงว่ า หลั ก สู ต รที่ ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาขึ้ น มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาของนักศึกษา แสดงว่าผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4
2.4) ผลความคิดเห็นของนัก ศึก ษาที่มี ต่อหลักสูตรเสริม สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และ
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาเพิ่มเติม พบว่า นักศึกษาเห็นว่าการเรียนรู้ห ลักสูตรนี้ มีประโยชน์อย่าง
มาก เนื่องจากเนื้อหาสาระสาคัญสอดคล้องกับการสอนในอนาคต กิจกรรมส่งเสริมการออกแบบและ
การจั ด การเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ แ บบสองภาษาได้ จ ริ ง และนั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ ท บทวนเนื้ อ หา
วิทยาศาสตร์ไปพร้อมกับภาษาอังกฤษ แสดงว่าผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 5
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยข้างต้นมีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้
1. การพัฒ นาหลักสูตรเสริม เพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา มีหลักการมุ่ งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เนื้อหาและภาษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ตามขั้นตอน การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกันของ Tyler
(1969) ซึ่งขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
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สองภาษาตามรูปแบบ ADLER ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์หลักสูตร (A: Analysis) คือ
วิเคราะห์บริบทของหลักสูตร และกาหนดจุดมุ่ง หมายของหลักสูตร ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
(D: Development) คือ การจัดการ การออกแบบและการสร้าง โดยพัฒ นา 8 องค์ประกอบ คือ
หลั ก การและเหตุผ ล เป้าหมาย วัต ถุป ระสงค์ เนื้ อหา/โครงสร้างหลัก สูตร กิ จ กรรมการเรีย นรู้
ระยะเวลา สื่ อ การเรีย นรู้ และการประเมิ น ผล และการทดสอบ ขั้น ตอนที่ 3 การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ (L: Learning Activity Management) คือ การวางแผนเตรียมการ กิจกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติการสอน การสะท้อนผลการปฏิบัติของตนเอง และการโค้ชและการสอนงาน ขั้นตอนที่ 4
การประเมินหลักสูตรเพื่อทบทวน (ER: Evaluation for Revision) คือ การประเมินสภาพแวดล้อม
เพื่อการวางแผน การประเมินปัจจัยนาเข้าเพื่อกาหนด การประเมินกระบวนการเพื่อนาหลักสูตรไปใช้
การประเมินผลผลิตเพื่อทบทวนหลักสูตร และการประเมินผลกระทบ โดยหลักสูตรเสริมเพื่อสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) ได้ป รับ ปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านหลัก สูตร การสอน การวิจัย วิท ยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ผ่าน
การประเมินประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ทั้งด้านหลักสูตร การสอน การวิจัย วิทยาศาสตร์
และภาษาอังกฤษ และยังได้ผ่านจากการทดลองใช้หลักสูตร (Field Try-out) และปรับปรุง/แก้ไข
ก่อนการนาไปทดลองใช้หลักสูตร ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก หลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาได้พัฒนาขึ้น
อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ Gratthorn et al. (2019) ที่กล่าวว่า
กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพตามกระบวนการพัฒนาและการนาไปใช้อย่างสอดคล้อง
และต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจากการพัฒนาปรัชญา หลักการและเหตุผลของหลักสูตร การพัฒนาจุดเน้น
จุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ ผลการเรียนรู้และภาระงาน การพัฒนาระบบการดาเนินงานของหลักสูตร
และการประเมินผลของหลักสูตร
นอกจากนี้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อ
สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา มีหลักการมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา โดยเฉพาะในขั้นตอนการ
จัด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ (L: Learning Activity Management) ที่ ป ระกอบด้ วย 1) การวางแผน
เตรียมการ (Preparation) 2) กิ จ กรรมการเรียนรู้ (Learning Activities) 3) การปฏิบั ติก ารสอน
(Teaching) 4) การสะท้ อ นผลการปฏิ บั ติ ข องตนเอง (Self-performance Reflection) และ
5) การโค้ชและการสอนงาน (Coaching and Mentoring) ส่ง ผลให้ นัก ศึก ษามี ส มรรถนะการจัด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา โดยสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
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ภาษาได้ตามแนวทางการเรียนรู้แบบบูร ณาการเนื้อหาและภาษา องค์ป ระกอบของแผนการจั ด
การเรียนรู้มีความสอดคล้องกันและก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ นักศึกษาสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษได้ถูก ต้องชัดเจนเหมาะสมกั บ ระดับ ของผู้เรียน สามารถจัดกิ จกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นแบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการแบบสอง
ภาษาได้ ซึ่ ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต รที่ พั ฒนาขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2558) ที่กล่าวเกี่ยวกับรูป แบบการพัฒ นาวิทยากรแกนนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนสอนในรูปแบบ
English Bilingual Education (EBE) ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การสร้างความเข้าใจ (Understanding)
ขั้น ที่ 2 การฝึ ก อบรม (Training) ขั้น ที่ 3 การสะท้ อนกลั บ (Reflection) ขั้ น ที่ 4 การอบรมเชิ ง
ปฏิบั ติก ารและการพั ฒ นานวัตกรรม (Workshop and Innovation) ขั้น ที่ 6 การสาธิตการสอน
(Demonstration) ขั้ น ที่ 7 การปฏิ บั ติ จ ริง (Practice) ขั้ น ที่ 8 การให้ ค าแนะน าและช่ ว ยเหลื อ
(Mentoring and Coaching) ขั้นที่ 9 การเสริม พลัง (Empowerment) และขั้นที่ 10 ชุม ชนการ
เรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning Community) ซึ่ ง หลั ก สู ต รที่ ผู้ วิจั ย ได้ พั ฒ นาขึ้ น มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพเพียงพอในการนาไปใช้สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
2. ประสิทธิผลของหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูหลักสูตรการประถมศึกษา
2.1 นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มหลั ก สู ต รมี ค วามสามารถในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาอยู่ในระดับดีมาก อาจเป็นเพราะผู้วิจั ยได้ออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบตามแนวคิดของ Kruse (2004) คือ กาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม สร้างกิจกรรม
การเรียนรู้ พั ฒ นาและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ และพัฒ นาและจัดการประเมินทั้งระหว่างเรียนและ
ประเมินตัดสินผล นอกจากนี้ เนื้อหาสาระของหลักสูตรมุ่ง เน้นความเข้าใจการออกแบบการเรียนรู้เชิง
ระบบ (Dick & Carey, 2015) โดยการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับความ
คิ ด เห็ น ของมาเรี ย ม นิ ล พั น ธุ์ แ ละคณะ (2558) ที่ ก ล่ า วว่ า การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาจะต้อ งสามารถวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ จะส่งผลให้นัก ศึก ษาที่ เข้าร่วมหลักสูตรได้ก ารเรียนรู้ผ่านกิจ กรรมของหลัก สูตรที่ เน้น
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจึงทาให้การเรียนรูม้ ีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประเด็นที่
นักศึกษามีผลความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาอยู่ในระดับต่าที่สุด คือ
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นัก ศึก ษามี ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ส อดคล้องกั บ บทเรียนและทั นต่ อ
เหตุการณ์อยู่ในระดับมาก อาจเนื่อ งมาจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ยังไม่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์
บทเรียนเพื่อนามาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และเชื่องโยงเหตุการณ์ปัจจุบันนามาสู่กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับบทเรียนได้
2.2 นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรมีความสามารถในการจัดการเรีย นรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาอยู่ในระดับ คุณ ภาพดีม าก อาจเป็ นเพราะเนื้อหาและกิ จ กรรมของหลัก สูตรพัฒ นาการจัด
การเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (Content and Language Integrated Learning: CLIL)
ซึ่งมี พื้นฐานมาจากทั้งการเรียนรู้เนื้อหาวิชาอื่นผ่านสื่อกลางที่เป็ นภาษาต่างประเทศ (Medium of
Foreign Language) และการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโดยการเรียนรายวิชาแบบเนื้อหาเป็นฐาน
(Content-based Subject) (Darn, 2006) ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับบริติสเคาน์ซิลประเทศไทย (2561) ที่เน้นพัฒนา
ภาษาอังกฤษที่จาเป็นเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน คาศัพท์และประโยคต่าง ๆ ในการสอนและการนา
กิจกรรมในชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาเรียม นิลพันธุ์และคณะ (2558)
ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบสองภาษาของรายวิชาวิทยาศาสตร์ควรเป็นการเรียนรูแ้ บบการบูรณา
การเนื้อหาและภาษา (Content and Language Integrated Learning: CLIL) ในการจัดกิ จกรรม
การเรียนรู้ที่จะส่งเสริม ทั้งความรู้ความเข้าใจและทั กษะทางวิท ยาศาสตร์ในกระบวนการเรียนรู้ไป
พร้อ มกั นอย่างมี ป ระสิท ธิภาพ นอกจากนี้ ยัง สอดคล้องกั บ ผลการวิจัยของสุนี ตา โฆษิตชัยวัฒ น์
(2555) ที่กล่าวว่า การฝึกทักษะการออกเสียงและการเลือกใช้ประโยคที่หลากหลายเป็นกิจกรรมที่จะ
พัฒนาภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และงานวิจัยของ D. Coyle, Hood,
and Marsh (2010) ที่ ก ล่าวว่า CLIL จะช่วยให้ส ามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ในหลัก สูตรผ่าน
ภาษาต่างประเทศ และได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ ช่วยพัฒ นาทั กษะกระบวนการคิดและ
ยัง ส่งเสริม ให้ ตระหนัก ถึง คุณ ค่าของความสัม พันธ์ร ะหว่างวิธีก ารสื่อสารกั นบุ คคลอื่น ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ประเด็นที่นักศึกษามีผลความสามารถใน การจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาอยู่ใน
ระดับต่าที่ สุด คือ นักศึกษามีความสามารถในการใช้สื่อการเรียนรู้แบบสองภาษาได้เหมาะสมและ
มีความคุ้มค่า อาจเนื่องมาจากหลักสูตรยังขาดการลงมือปฏิบัติในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุ ณภาพ
และเหมาะกับการสอนวิทยาศาสตร์แบบสองภาษาและพัฒนาการของผู้เรียน
2.3 นักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรมีความคิดเห็นที่ เห็นด้วยต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาอยู่ในระดับ มากที่ สุด อาจเนื่องมาจากหลัก สูตรที่
ผู้วิ จั ย พั ฒ นาขึ้น ตรงกั บ ความต้ อ งการและธรรมชาติ ก ารเรีย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา กิ จ กรรมมี ค วาม
หลากหลาย โดยเลือ กใช้วิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พื้นฐาน (2557) กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ศึกษาข้อมูลสรุปความรู้และสร้างผลงานแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาร่วมกัน ทา
ให้กิจกรรมมีความท้าทาย ดังที่พีชญาณ์ พานะกิจ (2558) ที่กล่าวว่า กระบวนการการเรียนรู้ควรเน้น
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการแสวงหาความรู้
และการได้นาเสนอความคิดผ่านการนาเสนองานหน้าชั้นเรียนช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของจุไรรัตน์ สุดรุ่ง (2547) ที่กล่าวว่า กิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มจะช่วยพัฒนาความสามารถได้มากขึ้ น และนักศึกษาเล็งเห็นคุณค่าใน
การนาความรู้ทักษะประสบการณ์ไปใช้ได้จริงในอนาคต ทั้งนี้ ประเด็นที่นักศึกษามีผลความคิดเห็นที่
เห็นด้วยต่อหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาอยู่ในระดับต่าที่สุด คือ ด้าน
กิจกรรม ระยะเวลาเหมาะสมกับ รูปแบบกิ จกรรม อาจเนื่องมาจากกิจกรรมของหลักสูตรเน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปฏิบัติจึงควบคุม การใช้เวลาในการอภิปรายนาเสนอความคิดในกลุ่มและ
การลงมือปฏิบัติร่วมกันภายในกลุ่มได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ผู้วิจัยมี ข้อ เสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ต่อการปรับ ปรุงและพัฒ นาหลัก สูตรเสริม เพื่อสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ดังนี้
1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 จากผลการวิจัยที่ พบว่าหลัก สูตรเสริม เพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาที่ พั ฒ นาขึ้น สามารถพั ฒ นาความสามารถในการออกแบบการจั ด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาและความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ ดังนั้น สถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันพัฒ นาครูระดับประถมศึกษา อาจนาหลักสูตรไปใช้ในการพัฒ นาการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาและภาษาเพื่อ
เป็นการพัฒ นาทั้ งครูผู้สอน นักศึกษา และผู้เรียนได้เรียนรู้ความรู้ความเข้าใจสาระวิทยาศาสตร์ไป
พร้อมกับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และอาจปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทและพัฒนาการของ
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการพัฒนา
1.2 อาจนาผลการวิจัยการพัฒ นาหลักสูตรเสริม เพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ วิท ยาศาสตร์ แบบสองภาษาของนั ก ศึก ษาวิชาชี พครูส าขาวิชาการประถมศึก ษาไปใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ให้มีความ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
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1.3 อาจใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาเป็นแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการบูรณาการ
เนื้ อ หาและภาษาและมี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงและ
ความต้องการของสังคม
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบระดับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา
วิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา
2.2. ควรมี ก ารวิจัยเชิง เปรียบเที ยบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนกลุ่มที่เรียนรู้แบบสองภาษาและแบบปกติ
2.3 ควรมี ก ารวิจั ยเชิง เปรียบเที ยบความสามารถในการสอนวิท ยาศาสตร์เ ป็ น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต่างกัน
2.4 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์ของผูเ้ รียนระหว่างได้รับ
การสอนแบบสองภาษาและการสอนแบบปกติ
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1 ผศ.ดร.ชนสิทธิ์

2 ผศ.ดร.สรัญญา

3 ผศ.ดร.รุจริ าพร

4 ดร.สาลินี

5 ผศ.ดร.ดวงดาว

6 อ.ดร.อุษา

7 ผศ.ดร.รพีพรรณ

สิทธิ์สงู เนิน

อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
จันทร์ชสู กุล
อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
รามศิริ
อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์
อุดมผล
ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
รุ่งเจริญเกียรติ อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
มะหะมัด
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดบางหลวง
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
สุฐาปัญณกุล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
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1 รศ.ดร.มารุต

พัฒนผล

2 ผศ.ดร.ฉัตรแก้ว

ใจงาม เภาวิเศษ

3 อ.ดร.สิทธิพร

เอี่ยมเสน

4 ผศ.ดร.นิวฒ
ั น์

บุญสม

5 ผศ.ดร.ปฤณัฐ

นัฐนฤตย์

6 อ.ดร.อุษา

มะหะมัด

อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณบดี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครูชานาญการ โรงเรียนวัดบางหลวง
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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1. หลักการและเหตุผล (Rationale)
หลัก สูตรเสริม เพื่ อ สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาส าหรับ
นัก ศึก ษาวิชาชีพ ครูสาขาวิชาการประถมศึก ษา เป็นหลัก สูตรเสริมและเป็นการฝึก อบรมก่ อนการ
ทางานหรือการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน (Pre-service Training หรือ Pre-entry Training) เพื่อ
เตรี ย มความพร้ อ มและสร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ก ารประถมศึ ก ษา (Pre-service
Students) ให้เป็นบัณฑิ ตที่ มีคุณสมบัติ คุณลักษณะและความสามารถตรงตามความต้องการของ
สถานศึกษา โดยเน้นการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ประกอบด้วย
ศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้สามารถใช้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ทั่วไป ศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและประโยคภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน คือ คาสั่ง คาถาม คาตอบ และการให้คาชม เป็นต้น จะเห็นได้ว่า หลัก สูตรเสริมเพื่อสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา (Science English Bilingual Education:
Science EBE) จะส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาประถมศึกษาเป็นผู้ที่จะเป็นครูที่มีมาตรฐาน
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ มีสมรรถนะที่สาคัญอย่างยิ่ง คือ สมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ครูผู้สอนควรมีความรู้เกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดทาแผนการจัดเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ชั้นเรียน และการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
และสามารถประยุกต์ความรู้ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติการสอนได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
หลัก สูตรเสริม เพื่ อ สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาส าหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษาอย่างมีขั้นตอน นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกทักษะการ
จัดการเรียนรู้แบบสองภาษาโดยผ่านการปฏิบัติทั้งในมหาวิทยาลัยและในชั้นเรียนในสถานการณ์จริง
รวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดเป็นสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
2. คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
การออกเสียงภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในห้องเรียนในระดับประถมศึกษา การประยุกต์ใช้
ไวยากรณ์ ค าศั พ ท์ ประโยค ค าศัพท์ ส าหรับ การจัดการเรีย นรู้ในระดับ ประถมศึ ก ษา การฝึ ก ใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ประโยคคาถามและคาตอบ คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา
คาชี้แจง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในระดับประถมศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน
การเรียนรู้เชิง รุก การเรียนรู้โดยใช้ปั ญ หาเป็นฐาน การสืบ ค้นข้อมู ล สารสนเทศ และการวัดและ
ประเมินผล เครื่องมือและเกณฑ์การวัดและประเมินผล
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3. เป้าหมาย (Goal)
นักศึกษามีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ได้แก่ การออกแบบการ
การจัด การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
1. เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะการออกเสียงการสนทนาในชีวิตประจาวันและภาษาอังกฤษในชั้น
เรียน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษา
3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
4. เพือ่ ให้นักศึกษามีความคิดเห็นที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
5. โครงสร้างสาระสาคัญ (Content)
1. พื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Foundation)
ภาษาอั งกฤษในห้ องเรี ยน (Classroom language) ระดั บประถมศึกษา การประยุ กต์ ใช้ไวยากรณ์ คาศั พ ท์
ประโยค คาศัพท์สาหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
ประโยคคาถามและคาตอบ คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนา คาชี้แจง
2. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
(Science English Bilingual Education Learning Management)
การออกแบบกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ส าระวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ต ามหลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ใน
ระดับประถมศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน การเรียนรู้เชิงรุก การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ และการวัดและประเมินผล เครื่องมือและเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล
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6. การนาหลักสูตรไปใช้ (Implementation)
ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้
1. การวางแผนเตรียมการ (Preparation)
เป็นการเตรียมความพร้อมการวางแผน และ
ประสานงานส่วนต่าง ๆ

2. กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activities)
กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นส่วนสาคัญ
มากของการพัฒ นาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา เน้นการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเนื้อหาและภาษา

1 . ก ารเลื อ ก วิ ท ย าก ร ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ
ความสามารถด้ านการจัด การเรีย นรู้แบบสอง
ภาษา
2. การจัดกาหนดการของกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับช่วงเวลากิจกรรมของนักศึกษา
3. การประสานงานการใช้สถานที่ ห้องเรียนที่มี
จานวนที่นั่งเพียงพอกับนักศึกษาและมีพื้นที่
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
4. การจัดเตรียมเอกสารประกอบ สื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ์การเรียนรู้ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาตามกรอบ CEFR English Testอยู่ใน
ระดับ A2 ขึ้นไป
6. การสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาที่มีระดับทักษะด้านภาษาตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
1. การฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
3. การร่วมมือกันในการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
4. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
5. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือฯ
และเกณฑ์ฯ

3. การปฏิบัติการสอน (Teaching)
การปฏิบัติการสอนจริงในชั้นเรียน โดยนักศึกษา 1. การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
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ออกแบบแผนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง 2. การประเมินผลการสอนดาเนินการโดย
ภาษาด้วยตนเองและนาไปปฏิบัติการสอนในชั้น อาจารย์นเิ ทศก์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
เรียนระดับประถมศึกษา
แบบสองภาษาระดับประถมศึกษา
4. การสะท้อนผลการปฏิบัติของตนเอง (Self-Performance Reflection)
นักศึกษาสะท้อนผลการปฏิบัติงานการสอน โดย 1. การวิเคราะห์การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
การคิด วิเ คราะห์ ตนเองและพู ดอธิบ าย ทั้ ง การ 2. การวิเคราะห์การเลือกและใช้การสือ่ การ
ออกแบบกิ จ กรรม สื่ อ การเรีย นรู้ การวัด และ เรียนรู้
ประเมินผล และพฤติกรรมการสอน
3. การวิเคราะห์การวัดประเมินผลการเรียนรู้
4. การวิเคราะห์การใช้คาถามทีเ่ หมาะสมและ
ส่งเสริมการคิด
5.การใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. การใช้กิริยาท่าทางและการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า
5. การโค้ชและการสอนงาน (Coaching and Mentoring)
การโค้ ช และการสอนงาน เป็ น การพั ฒ นา 1. การโค้ชโดยการให้คาชี้แนะแนะนาแลกเปลี่ยน
สมรรถนะทางวิ ช าชี พ ที่ ส าคั ญ โดยอาจารย์ ความคิดเห็นเพื่อให้เกิดเป็นแนวทางการ
นิเทศก์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบสอง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสองภาษา
ภาษาระดับประถมศึกษา
2. การสอนงานผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์
ด้านการสอนและการแก้ปญ
ั หาที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียน
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7. ระยะเวลาของหลักสูตร (Duration)
หลั ก สูต รการจัด การเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์แ บบสองภาษาส าหรับ นั ก ศึก ษาสาขาวิช าการ
ประถมศึกษา เป็นหลักสูตรเสริม (Enrichment Curriculum) จานวน 30 ชั่วโมง คือ
เนื้อหาสาระ

กิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
พื้นฐานภาษาอังกฤษ
1. การบรรยายประกอบการนาเสนอคลิปวีดิโอและสาธิตเกีย่ วกับ
(English Foundation) การออกเสียงภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
2. การฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
แบบรายบุคคล แบบคู่ และแบบกลุม่
การออกแบบการจัดการ 1. การนาเสนอคลิปวิดีโอการสอนวิทยาศาสตร์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 2. การนาเสนอหลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สองภาษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับประถมศึกษา
(Science EBE Learning ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดการเรียนรู้ ฉบับสองภาษา
Management Design ) (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
3. การวิเคราะห์มาตรฐานฯ และตัวชี้วัดฯ
4. การฝึกเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ (K-P-A)
5. การเรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้
6. การเรีย นรู้ รูป แบบการจั ด การเรี ยนรู้แ บบวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะ
หาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E Instructional Model)
7. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน
8. การนาเสนอผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5E Model
การจัดการเรียนรู้
ช่วงที่ 1 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
วิทยาศาสตร์แบบ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
สองภาษา
1. การนาเสนอเนื้อหาเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน
(Science EBE Learning (Problem-based Learning)
Management)
2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน
โดยให้มีกิจกรรมที่เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
3. การน าเสนอผลงานแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามรู ป แบบ 5E

ระยะเวลา
6 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง
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เนื้อหาสาระ

กิจกรรมการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษา (Science EBE
Teaching Plan
Evaluation)

กิจกรรม
ระยะเวลา
Instructional Model ที่ มี กิ จ กรรมที่ เ ป็ น การจัด การเรี ยนรู้โ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
ช่วงที่ 2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
6 ชั่วโมง
1. การนาเสนอเนื้อหาเรื่องการวัดและการประเมินผล และประเด็น
ความสอดคล้องของจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ ผลงาน วิธีก ารประเมิ น
และเครื่องมือประเมิน
2. การนาเสนอตัวอย่างการดาเนินการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
ในการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของ
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลและเกณฑ์การวัดและประเมินผล
3. การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลฯ และการออกแบเกณฑ์
การวัดและประเมินผล
4. การนาเสนอเครื่องมือวัดผลและประเมินผล และเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
1. การนาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดสื่อการเรียนรู้ และ
รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์วัดผลและประเมินผล
2. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้
3. การปรับปรุง/แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะ
4. การตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

การประเมิ นการปฏิ บั ติก ารสอนในสถานศึก ษา (Teaching Evaluation) คือ การฝึ ก
ปฏิบัติโดยนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

6 ชั่วโมง
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ระดับประถมศึกษา โดยมีการสังเกตการสอนเพื่อประเมินผลสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา
8. สื่อการเรียนรู้ (Learning Materials)
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ หน่วยที่ 1
1. เอกสารความรู้ Training Manual: English Foundation
2. คลิปวีดิโอการออกเสียงภาษาอังกฤษ
2.1 Introduction to Phonetics
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=7mahmMmnSx4
2.2 Phonetic Chart Explained
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=JfwVXfl0EnI
3. โปรแกรมฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Interactive Phonemic Chart)
ที่มา https://www.englishclub.com/pronunciation/phonemic-chart-ia.htm
http://cambridgeenglishonline.com/interactive_phonemic_chart/
4. แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ Mobile Application: Thai Fast Dictionary
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ หน่วยที่ 2
1. คลิปวิดีโอการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทย์ ประถม เทคนิคการสอนเรือ่ งวัสดุ
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=ezmVku0Dwhk
2. เอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
ระดับประถมศึกษา
2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ฉบับสอง
ภาษา ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
2.2 ตัวชี้วัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ฉบับสอง
ภาษา ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
3. เอกสาร PPT ของวิทยากร เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้นตอน
4. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
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กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ หน่วยที่ 3
ช่วงที่ 1
1. เอกสาร PPT ของวิทยากร เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problembased Learning)
2. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)

ช่วงที่ 2
1. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
2. ตัวอย่างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
3. ตัวอย่างเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

9. การวัดและประเมินผล (Evaluation)
การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาของนักศึกษา
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการออกเสียงภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
3. สังเกตการนาเสนองานวิเคราะห์มาตรฐานฯ และตัวชี้วัดฯ
4. สังเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
5. สังเกตการนาเสนองานกลุ่มออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5E Instructional Model
6. สังเกตการนาเสนองานกลุม่ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5E Instructional Model
ที่มีกิจกรรมเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
7. สังเกตการนาเสนองานกลุ่มออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลและเกณฑ์วัดและประเมินผล
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10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิ จ กรรมการเรียนรู้ส าหรับ หลัก สูตรเสริม เพื่อสร้างสมรรถนะการจัด การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา จานวน 30 ชั่วโมง
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบัติการ
จานวน 24 ชั่วโมง
แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยที่ 1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ (English Foundation)

จานวน 6 ชั่วโมง

หน่วยที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
(Science EBE Learning Management Design )

จานวน 6 ชั่วโมง

หน่วยที่ 3 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา

จานวน 12 ชั่วโมง

(Science EBE Learning Management)
2. กิจกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

จานวน 6 ชั่วโมง

การประเมิ น การปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา (Teaching Evaluation) คื อ การฝึ ก
ปฏิบัติการจัด การเรียนรู้โดยนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาที่นักศึกษา
ได้พัฒ นาขึ้นและผ่านการตรวจสอบประเมิ นและให้ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุง แก้ ไขแล้ว นาไป
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีการสังเกตการสอนเพื่อประเมินผลสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษา
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1. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลาจานวน 24 ชั่วโมง
มีรายละเอียด ดังนี้
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หน่วยที่ 1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ
(English Foundation)
วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะการออกเสียง การสนทนาในชีวิตประจาวัน และภาษา อังกฤษในชั้นเรียน
เนื้อหา/สาระ
1. การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics and Pronunciations)
2. ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน (Classroom Language)
กิจกรรม
1. วิทยากรนาเสนอคลิปวีดิโอ เรื่อง การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Introduction to Phonetics) และ
เรื่อง Phonetic Chart Explained) พร้อมบรรยายประกอบการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษตามการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษตามรูปแบบสัทอักษรสากล (International Phonetic Alphabet: IPA)
2. วิทยากรนาเสนอกิจกรรม เรื่องการออกเสียง /l/ และ /r/ ให้นักศึกษาได้ฝึกออกเสียงรายบุคคล
และ แบบจับคู่ฝึก
3. วิทยากรนาเสนอ เรื่อง Tongue-twister โดยวิทยากรสาธิตการออกเสียงจากนั้นให้นักศึกษาได้ฝึก
ออกเสียงรายบุคคล แบบจับคู่ฝึก และจัดการแข่งขันเป็นกลุม่
4. วิท ยากรน าเสนอ เรื่อ ง Classroom Language/ Instruction อธิ บ ายความหมายและการใช้
จากนั้นให้นักศึกษาฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ทั้งแบบรายบุคคลและแบบจับคู่
5. วิทยากรนาเสนอ เรื่อง Classroom Vocabulary โดยให้นักศึกษาร่วมกันค้นหาความหมายและ
การออกเสียงจาก Application Thai Fast Dictionary
6. วิทยากรนาเสนอ เรื่อง The Main Elements of Learning Management Plan
สื่อการเรียนรู้
1. เอกสารความรู้ Training Manual: English Foundation
2. คลิปวีดิโอ การออกเสียงภาษาอังกฤษ
2.1 Introduction to Phonetics ที่มา:
https://www.youtube.com/watch?v=7mahmMmnSx4
2.2 Phonetic Chart Explained ทีม่ า: https://www.youtube.com/watch?v=JfwVXfl0EnI
3. โปรแกรมฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Interactive Phonemic Chart)
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ที่มา: https://www.englishclub.com/pronunciation/phonemic-chart-ia.htm
http://cambridgeenglishonline.com/interactive_phonemic_chart
4. Mobile Application: Thai Fast Dictionary
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการออกเสียงภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ระยะเวลา
จานวน 6 ชั่วโมง
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หน่วยที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
(Science EBE Learning Management Design)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาได้
เนื้อหา/สาระ
1. การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดการเรียนรู้
2. การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
กิจกรรม
1. วิท ยากรนาเสนอคลิป วิดีโอการสอนวิท ยาศาสตร์ เรื่อง วิท ย์ป ระถม เทคนิคการสอนเรื่องวัส ดุ
พร้อมบรรยายประกอบเพิ่มเติม
2. วิทยากรนาเสนอเอกสารหลักสูตรแกนกลางฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ ฉบับ ปรับปรุง
พ.ศ. 2560 ระดับ ประถมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานเรียนรู้ และตัวชี้วัดการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ฉบับสองภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) ให้นักศึกษาเรียนรู้
การวิเคราะห์มาตรฐานฯ และตัวชี้วัดฯ โดยเลือกตัวชี้วัดหนึ่งตัวชี้วัดสาหรับฝึกเขียนจุดประสงค์การ
เรียนรู้ (K-P-A) ลงในแบบฟอร์ม แผน การจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) เมื่ อเสร็จ เรียบร้อยให้
นักศึกษาจับคู่แล้วนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์มาตรฐานฯและตัวชี้วัดฯ และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
เพื่อนฟัง และให้แสดงความคิดเห็นเพื่อเลือกผลงานของเพียงหนึ่งตัวชี้วัดหากได้รับการสุ่มให้นาเสนอ
งาน จากนั้นวิทยากรสุ่มนักศึกษาออกมานาเสนองาน และวิทยากรและนักศึกษาอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน
3. วิ ท ยากรน าเสนอ แบบฟอร์ ม แผนการจั ด การเรี ย นรู้ (Lesson Plan) ให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู้
องค์ประกอบต่างๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้
4. วิท ยากรนาเสนอ เอกสาร PPT ของวิท ยากร เรื่อง รูป แบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจัก รการ
สืบเสาะ หาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E Instructional Model) พร้อมยกตัวอย่าประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสองภาษาที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน
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6. วิทยากรให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาตามรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบวั ฏ จั ก รการสื บ เสาะหาความรู้ 5 ขั้ น ตอน (5E
Instructional Model) ลงในแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
7. วิท ยากรให้นัก ศึก ษาแต่ล ะกลุ่ม ออกมานาเสนอผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูป แบบ 5E
Instructional Model
สื่อการเรียนรู้
1. คลิปวิดีโอ การสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทย์ ประถม เทคนิคการสอนเรือ่ งวัสดุ
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=ezmVku0Dwhk
2. เอกสารหลั ก สู ต รแกนกลางฯ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ ฉบั บ ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560
ระดับประถม ศึกษา
2.1 มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ฉบับสองภาษา
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
2.2 ตัวชี้วัดการเรียนรู้ กลุ่ม สาระการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึก ษา (ฉบับ สองภาษา
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
3. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
4. เอกสาร PPT ของวิทยากร เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5
ขั้นตอน
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการนาเสนองานวิเคราะห์มาตรฐานฯ และตัวชี้วัดฯ
3. สังเกตการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4. สังเกตการนาเสนองานกลุ่มออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5E Instructional Model
ระยะเวลา
จานวน 6 ชั่วโมง
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หน่วยที่ 3 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
(Science EBE Learning Management)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาได้
เนื้อหา/สาระ
1. การจัดกิ จ กรรมการเรียนรู้เ ชิง รุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้โ ดยใช้ปัญ หาเป็นฐาน
(Problem-based Learning)
2. การวัดและประเมิ น ผลการเรียนรู้ ได้แก่ เครื่องมื อวัดและประเมิ นผล และเกณฑ์ ก ารวัดและ
ประเมินผล
กิจกรรม
ช่วงที่ 1 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-based Learning) เวลา 6 ชั่วโมง
1. วิท ยากรที่ เป็นผู้ส อนวิท ยาศาสตร์แบบสองภาษานาเสนอ PPT ของวิท ยากร เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
2. วิทยากรให้นักศึกษากลุ่มเดิมจากกิจกรรมหน่วยที่ 2 ออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดยให้มี
กิจกรรมที่เป็น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
3. วิท ยากรให้นัก ศึก ษาแต่ล ะกลุ่ม ออกมานาเสนอผลงานแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูป แบบ 5E
Instructional Model ที่มีกิจกรรมทีเ่ ป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากนั้นวิทยากรและ
นักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเมินผลงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ช่วงที่ 2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เวลา 6 ชั่วโมง
1. วิทยากรนาเสนอรายละเอี ยด เรื่องการวัดและการประเมินผล จากแบบฟอร์ม แผนการจัดการ
เรียนรู้ (Lesson Plan) ประเด็นความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลงาน วิธีการประเมิ น
และเครื่องมือประเมิน
2. วิทยากรนาเสนอตัวอย่างการดาเนินการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือวัดผลและประเมินผลและเกณฑ์การวัดและประเมินผล
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3. วิทยากรให้นักศึกษากลุ่มเดิมร่วมกันออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลฯ โดยเลือกเพียงหนึ่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ จากงานการออกแบบฯ ในหน่วยที่ 2 หรือหน่วยที่ 3 ช่วงที่ 1 พร้อมเขียน
อธิบายเกณฑ์การวัดและประเมินผล ลงในแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
4. วิทยากรให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอเครื่องมือวัดผลและประเมินผล และเกณฑ์การวัด
และประเมิ นผลการเรียนรู้จากนั้นวิท ยากรและนัก ศึก ษาร่วมกันอภิป รายประเมิ นผลงานและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้
ช่วงที่ 1
1. เอกสาร PPT ของวิทยากร เรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based
Learning)
2. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
ช่วงที่ 2
3. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan)
4. ตัวอย่างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล
5. ตัวอย่างเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมกิจกรรม
2. สังเกตการนาเสนองานกลุม่ ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5E Instructional Model
ที่มีกิจกรรมเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)
3. สังเกตการนาเสนองานกลุ่มออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลและเกณฑ์วัดและประเมินผล
ระยะเวลา
จานวน 12 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 จานวน 6 ชั่วโมง และช่วงที่ 2 จานวน 6 ชั่วโมง
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2. กิจกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
จานวน 6 ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความสามารถในการการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
กิจกรรม
1. การนาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดสื่อการเรียนรู้ และรายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์
วัดผลและประเมินผล
2. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
3. การปรับปรุง/แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะ
4. การตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบประเมินความสามารถในการการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
ระยะเวลา
จานวน 6 ชั่วโมง
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การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(Teaching Evaluation)
คือ การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้โดยนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นและผ่านการตรวจสอบประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว นาไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา โดยมีการสังเกตการสอนเพื่อประเมินผล
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา ด้านความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา เครื่องมื อที่ ใช้ป ระเมิ น คือ แบบประเมินความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา

1. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลาจานวน 24 ชั่วโมง มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย
วัตถุประสงค์
เนื้อหาสาระ
กิจกรรม
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
หน่วยที่ 1
เพื่อเรียนรู้และฝึก 1. การออกเสียง
1. วิทยากรนาเสนอคลิปวีดิโอ
1. เอกสารความรู้
พื้นฐาน
ทักษะการออกเสียง ภาษาอังกฤษ (Phonics เรื่อง การออกเสียงภาษาอังกฤษ Training Manual:
ภาษาอังกฤษ
การสนทนาใน
and Pronunciations) (Introduction to Phonetics)
English
(English
ชีวิตประจาวัน และ 2. ภาษาอังกฤษ
และ เรื่อง Phonetic Chart
Foundation
Foundation)
ภาษา อังกฤษในชั้น ในชั้นเรียน
Explained) พร้อมบรรยาย
2. คลิปวีดิโอ
เรียน
(Classroom Language) ประกอบการฝึกออกเสียง
การออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษตามรูปแบบสัทอักษร 2.1 Introduction
สากล (International Phonetic to Phonetics
Alphabet: IPA)
ที่มา:
2. วิทยากรนาเสนอกิจกรรม เรื่อง https://www.
การออกเสียง /l/ และ /r/ ให้
youtube.com/
นักศึกษาได้ฝึกออกเสียงรายบุคคล watch?v=7mah
และแบบจับคู่ฝึก
mMmnSx4
3. วิทยากรนาเสนอ เรื่อง
2.2 Phonetic
Tongue-twister โดยวิทยากร
Chart Explained

ระยะเวลา หมายเหตุ
6 ชั่วโมง

การประเมินผล
1. สังเกตการร่วม
กิจกรรม
2. สังเกตการออก
เสียงภาษาอังกฤษ
และภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียน

หน่วย
การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

เนื้อหาสาระ

สื่อการเรียนรู้
ที่มา:
https://www.
youtube.com/
watch?v=JfwVXf
l0EnI
3. โปรแกรมฝึก
การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ
(Interactive
Phonemic
Chart)
ที่มา:
https://www.
englishclub.com
/pronunciation/
phonemicchart-ia.htm

กิจกรรม
สาธิตการออกเสียงจากนั้นให้
นักศึกษาได้ฝึกออกเสียงรายบุคคล
แบบจับคู่ฝกึ และจัดการแข่งขัน
เป็นกลุ่ม
4. วิทยากรนาเสนอ เรื่อง
Classroom Language/
Instruction อธิบายความหมาย
และการใช้ จากนั้นให้นักศึกษาฝึก
การออกเสียงภาษาอังกฤษใน
ชั้นเรียน ทั้งแบบรายบุคคลและ
แบบจับคู่
5. วิทยากรนาเสนอ เรื่อง
Classroom Vocabulary
โดยให้นักศึกษาร่วมกันค้นหา
ความหมายและการออกเสียง
จาก Application Thai Fast
Dictionary

การประเมินผล

ระยะเวลา หมายเหตุ
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หน่วยที่ 2
การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา
(Science EBE
Learning
Management
Design)

หน่วย
การเรียนรู้

เพื่อให้สามารถ
ออกแบบการจัด
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาได้

วัตถุประสงค์

1. การวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางฯ มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดการเรียนรู้
2. การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา

เนื้อหาสาระ
http://cambridg
eenglishonline.c
om/interactive_
phonemic_chart
4. Mobile
Application:
Thai Fast
Dictionary
1. คลิปวิดีโอ
การสอน
วิทยาศาสตร์
เรื่อง วิทย์ ประถม
เทคนิคการสอน
เรื่องวัสดุ
ที่มา:
https://www.
youtube.com/

6. วิทยากรนาเสนอ เรื่อง
The Main Elements of
Learning Management Plan

1. วิทยากรนาเสนอคลิปวิดีโอ
การสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วิทย์
ประถม เทคนิคการสอนเรื่องวัสดุ
พร้อมบรรยายประกอบเพิ่มเติม
2. วิทยากรนาเสนอเอกสาร
หลักสูตรแกนกลางฯ กลุม่ สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ระดับ
ประถมศึกษา ได้แก่ มาตรฐาน

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรม

ระยะเวลา หมายเหตุ

1. สังเกตการร่วม 6 ชั่วโมง
กิจกรรม
2. สังเกตการ
นาเสนองาน
วิเคราะห์มาตรฐาน
ฯ และตัวชี้วัดฯ
3. สังเกตการ
อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น

การประเมินผล
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หน่วย
การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

เนื้อหาสาระ

สื่อการเรียนรู้
watch?v=ezmVk
u0Dwhk
2. เอกสาร
หลักสูตรแกนกลาง
ฯ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
ระดับประถมศึกษา
2.1 มาตรฐาน
การเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
(ฉบับสองภาษา
ภาษาไทย-

กิจกรรม
การเรียนรู้ และตัวชี้วัดการเรียนรู้
ของกลุม่ สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
(ฉบับสองภาษา ภาษาไทยภาษาอังกฤษ) ให้นักศึกษาเรียนรู้
การวิเคราะห์มาตรฐานฯและ
ตัวชี้วัดฯ โดยเลือกตัวชี้วัดหนึ่ง
ตัวชี้วัดสาหรับฝึกเขียนจุดประสงค์
การเรียนรู้ (K-P-A) ลงใน
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
(Lesson Plan) เมื่อเสร็จเรียบร้อย
ให้นักศึกษาจับคู่แล้วนาเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์มาตรฐานฯและ
ตัวชี้วัดฯ และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้เพื่อนฟัง และให้แสดง
ความคิดเห็นเพื่อเลือกผลงานของ
เพียงหนึ่งตัวชี้วัดหากได้รับการสุ่ม

4. สังเกตการ
นาเสนองานกลุม่
ออกแบบแผน
การจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบ 5E
Instructional
Model

การประเมินผล

ระยะเวลา หมายเหตุ
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หน่วย
การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

เนื้อหาสาระ

สื่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ)
2.2 ตัวชี้วัด
การเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
(ฉบับสองภาษา
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ)
3. แบบฟอร์ม
แผนการจัด
การเรียนรู้
(Lesson Plan)
4. เอกสาร PPT
ของวิทยากร เรื่อง
รูปแบบการจัด
การเรียนรู้แบบ

กิจกรรม
ให้นาเสนองาน จากนั้นวิทยากรสุ่ม
นักศึกษาออกมานาเสนองาน และ
วิทยากรและนักศึกษาอภิปราย
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
3. วิทยากรนาเสนอ แบบฟอร์ม
แผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson
Plan) ให้นักศึกษาเรียนรู้
องค์ประกอบต่าง ๆ ของแผน
การจัดการเรียนรู้
4. วิทยากรนาเสนอ เอกสาร PPT
ของวิทยากร เรื่อง รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E
Instructional Model) พร้อมยก
ตัวอย่าประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษาที่ใช้รูปแบบการจัดการ

การประเมินผล

ระยะเวลา หมายเหตุ
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หน่วย
การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

เนื้อหาสาระ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้นตอน
6. วิทยากรให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม
กลุ่มละ 2-3 คน เพื่อออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E
Instructional Model) ลงใน
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
(Lesson Plan)
7. วิทยากรให้นักศึกษาแต่ละกลุม่
ออกมานาเสนอผลงานแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5E
Instructional Model จากนั้น
วิทยากรและนักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายประเมินผลงานและให้

กิจกรรม
วัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้
5 ขั้นตอน

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ระยะเวลา หมายเหตุ
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หน่วยที่ 3
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษา
(Science EBE
Learning
Management)

หน่วย
การเรียนรู้

เพื่อให้สามารถ
จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาได้

วัตถุประสงค์

ช่วงที่ 1 การจัดกิจกรรม
การเรียนรูเ้ ชิงรุก
(Active Learning)
การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based
Learning)

เนื้อหาสาระ

ช่วงที่ 1 เวลา 6 ชั่วโมง
1. วิทยากรที่เป็นผูส้ อน
วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
นาเสนอ PPT ของวิทยากร
เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based
Learning)
2. วิทยากรให้นักศึกษากลุ่มเดิม
จากกิจกรรมหน่วยที่ 2 ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษาตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดยให้มี
กิจกรรมที่เป็นการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

กิจกรรม

1. เอกสาร PPT
ของวิทยากร เรื่อง
การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problembased Learning)
2. แบบฟอร์ม
แผนการจัดการ
เรียนรู้ (Lesson
Plan)

สื่อการเรียนรู้

1. สังเกตการร่วม
กิจกรรม
2. สังเกตการ
นาเสนองานกลุม่

การประเมินผล

12 ชั่วโมง

ระยะเวลา หมายเหตุ
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หน่วย
การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

เนื้อหาสาระ
based Learning)
3. วิทยากรให้นักศึกษาแต่ละกลุม่
ออกมานาเสนอผลงานแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5E
Instructional Model ที่มี
กิจกรรมที่เป็นการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากนั้น
วิทยากรและนักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายประเมินผลงานและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ระยะเวลา หมายเหตุ
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หน่วย
การเรียนรู้

วัตถุประสงค์
ช่วงที่ 2 การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
- เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
- เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้

เนื้อหาสาระ
ช่วงที่ 2 เวลา 6 ชั่วโมง
1. วิทยากรนาเสนอรายละเอียด
เรื่องการวัดและการประเมินผล
จากแบบฟอร์มแผนการจัด
การเรียนรู้ (Lesson Plan)
ประเด็นความสอดคล้องของ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ผลงาน
วิธีการประเมิน และเครื่องมือ
ประเมิน
2. วิทยากรนาเสนอตัวอย่างการ
ดาเนินการออกแบบและพัฒนา
เครื่องมือในการวัดและประเมินผล
การเรียนรูก้ ารตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
และเกณฑ์การวัดและประเมินผล
3. วิทยากรให้นักศึกษากลุ่มเดิม
ร่วมกันออกแบบเครื่องมือวัดและ

กิจกรรม
1. แบบฟอร์ม
แผนการจัดการ
เรียนรู้ (Lesson
Plan)
2. ตัวอย่าง
เครื่องมือในการวัด
และประเมินผล
3. ตัวอย่าง
เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. สังเกตการร่วม
กิจกรรม
2. สังเกตการ
นาเสนองานกลุม่

การประเมินผล

ระยะเวลา หมายเหตุ
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หน่วย
การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

เนื้อหาสาระ
ประเมินผลฯ โดยเลือกเพียงหนึ่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ จากงานการ
ออกแบบฯ ในหน่วยที่ 2 หรือ
หน่วยที่ 3 ช่วงที่ 1 พร้อมเขียน
อธิบายเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล ลงในแบบฟอร์ม
แผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson
Plan)
4. วิทยากรให้นักศึกษาแต่ละกลุม่
ออกมานาเสนอเครื่องมือวัดผลและ
ประเมินผล และเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากนั้น
วิทยากรและนักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายประเมินผลงานและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

การประเมินผล

ระยะเวลา หมายเหตุ
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หน่วย
การเรียนรู้
การประเมิน
แผนการจัด
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา
กิจกรรม
1. การนาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดสื่อการเรียนรู้ และรายละเอียด
เครื่องมือและเกณฑ์วัดผลและประเมินผล
2. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
3. การปรับปรุง/แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ตามข้อเสนอแนะ
4. การตรวจประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

ประเมิน
ความสามารถในการ
การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษา

จานวน 6 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์

2. กิจกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

แบบประเมิน
ความสามารถใน
การการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษา

เครื่องมือที่ใช้

6 ชั่วโมง

ระยะเวลา หมายเหตุ
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11. การประเมินผล
11.1 เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร
การเข้าร่วมในหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา ต้องมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ ดังนี้
1. มีเวลาเรียนและร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เชิ งปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
แต่ละหน่วยการเรียนรู้
2. มีจานวนชิ้นงานครบทุกกิจกรรม
3. ผลการประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสอง
ภาษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด
4. ผลการประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 ของคะแนนทั้งหมด
5. มีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา

11.2 เอกสารประกอบการประเมินผล
1. การลงนามและเวลาตามแบบบันทึกการลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
2. แบบสรุปบันทึกคะแนน
2.1) แบบบันทึกคะแนนกิจกรรมรายบุคคลแต่ละหน่วยฯ ของวิทยากร
ลักษณะเป็นแบบบันทึกคะแนนสาหรับวิทยากร ใช้สาหรับการลงคะแนน
การปฏิบัตกิ ิจกรรมและชิ้นงานจากการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ทัง้ งานรายบุคคลและ
งานกลุม่
2.2) แบบบันทึกคะแนนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ลักษณะเป็นแบบบันทึกคะแนนตามรายการประเมิน สาหรับรวมและสรุป
คะแนน ทั้ งด้านความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษา และ
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาในชั้นเรียนจริง
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ภาคผนวก
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แบบบันทึกการลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ชื่อนักศึกษา .................................... รหัสนักศึกษา ................................... ตอนเรียน .........
หน่วยที่

วันที่

เวลา
ภาคเช้า

1

...........................
ภาคบ่าย
ภาคเช้า

2

........................
ภาคบ่าย
ภาคเช้า
........................
ภาคบ่าย

3
ภาคเช้า
........................
ภาคบ่าย

ลงนาม

หมายเหตุ
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แบบบันทึกคะแนนกิจกรรมรายบุคคล
หน่วยการเรียนรู้ที่ ....... เรื่อง ........................................................................................................
วิทยากร ..............................................................................................................................................................
หลั ก สู ตรเสริ มเพื่ อ สร้ างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์แ บบสองภาษาส าหรั บ นั กศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู
สาขาวิชา การประถมศึกษา

คะแนน
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – นามสกุล

รวม

หมาย
เหตุ
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เอกสารความรู้
Training Manual: English Foundation
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การออกเสียงภาษาอังกฤษตามรูปแบบสัทอักษรสากล
International Phonetic Alphabet (IPA)

ที่มา http://sayota.sdm2018symposium.org/phonetic-chart/improve-english-pronunciationphonemic-chart-alba-english.html

1. คลิปวีดิโอการออกเสียงภาษาอังกฤษ
1.1 Introduction to Phonetics ที่มา:
https://www.youtube.com/watch?v=7mahmMmnSx4
1.2 Phonetic Chart Explained ที่มา:
https://www.youtube.com/watch?v=JfwVXfl0EnI
2. โปรแกรมฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Interactive Phonemic Chart)
ที่มา: https://www.englishclub.com/pronunciation/phonemic-chart-ia.htm
http://cambridgeenglishonline.com/interactive_phonemic_chart
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3. Mobile Application: Thai Fast Dictionary

การออกเสียง /l/ และ /r/
Exercise One: Word Repetition
Listen to the following words and repeat.

Leaf reef

leer

lick

real

Rick

silly serious really
full

hurry

mirror

rile

rural

lure

Exercise Two: Minimal Pairs
Listen to the following word pairs. Repeat them, being careful to make the
distinction between the two sounds.
Limb

rim

berry

belly

lot

rot

jelly

jerry

spool

spoor

raw

law

light

right

bowling

boring

flee

free

climb

crime

Exercise Three: Choose the word
You will hear the sentences below, but only one of the italicized words will be
spoken. Circle the word which you hear.

1. Her lace/race was lost.
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2. John was always right/light.
3. The judge thought that it was a real climb/crime.
4. My friend comes from a very loyal/royal family.
5. The people erected/elected their hero.
Tongue-twister (by EnglishClub.com)
A tongue-twister is a sequence of words that is difficult to pronounce quickly and
correctly. Even native English speakers find the tongue-twisters on this page difficult
to say quickly. Try them yourself. Try to say them as fast as possible, but correctly.
A proper copper coffee pot.
Around the rugged rocks the ragged rascals ran.
Long legged ladies last longer.
Mixed biscuits, mixed biscuits
A box of biscuits, a box of mixed biscuits and a biscuits mixer!
Peter Piper picked a peck of pickled pepper.
Did Peter Piper picked a peck of pickled pepper?
If Peter Piper picked a peck of pickled pepper,
Where’s the peck of pickled pepper Peter Piper picked?
Pink lorry, yellow lorry.
Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather.
She sells sea-shells on the sea-shore.
The sixth sick Sheik’s sixth sheep is sick.
(Sometimes described as the hardest tongue-twister in the English language)
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Swan swam over the pond,
Swim swan swim!
Swan swam back again,
Well swum swan!
Three grey geese in the green field grazing.
We surely shall see the sun shine soon.

Classroom Language/ Instructions
Good Morning
Stand up
Sit down / Sit properly
Please arrange your chairs
Quiet please.
Settle down everyone.
Open your books on page five.
Please do this exercise.
Please do this exercise on page five.
Look at the example.
Quick / Be quick/ Hurry up.
Look at page fourteen. Look at the picture on page fourteen.
What is this called in English?
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Raise your hands. / Put your hands down.
Read the story on page twelve. / read carefully.
Write the answer(s) in your books.
Listen / Listen carefully.
What words can you hear?
Repeat after me. / Repeat after the tape. Repeat after your friend(s).
Ready? / Are you ready?
Just a minute / Just a moment.
Altogether / One by one.
Spell the word …….., please.
Let’s sing. / Let’s sing together.
I can’t hear you. / Speak louder please.
What? / Say that again please. / What did you say? / Again, please.
Pardon? / Could you repeat that please?
Good / Very good / Great
Excellent / wonderful / nice work / good job / well done
That’s right. / That’s correct.
Thank you. Thank you very much.
You’re welcome. / Not at all. / My pleasure.
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Speak English, please.
Please work in pairs. / Divide into pairs.
Please work in group of three/ four/ five. / Divide into groups of three/ four/ five.
Please change places. / Please swap around.
Come here, please. Come and write on the board.
Wipe the board, please. / Clean the board (for me), please.
Here’s / This is your home work for today. / Hand in it tomorrow.
For homework, please do exercise one / two /three ….
Please revise this before the test.
Answer the question.
Whoever gets the highest score wins a prize.
Is this correct?
Please fill in the blanks.
Can you explain this?
Please write this down.
Come and see me after class.
Thank you. See you all tomorrow.
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Classroom Vocabulary
Classroom Verbs
read
think
help
study
calculate
explain
borrow
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

write
match
do
learn
open
run
call
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

ask
point
bring
experiment
close
hop / jump
put
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

answer
talk
teach
observe
paint
repeat
remember
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

say
look
spell
play
show
start
cut
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

listen
sing
give
count
present
stop
note
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

Classroom Objects
desk
bag
colour / color
pencil sharpener
rubber / eraser
test tube
magnifying glass
………………….
………………….
………………….
………………….

chair
scissors
stapler
paint
ruler
funnel
clock
………………….
………………….
………………….
………………….

book
compass
calculator
palette
set square
paper
black board
………………….
………………….
………………….
………………….

notebook
pin
highlighter
paint brush
glue
file holder
white board
………………….
………………….
………………….
………………….

pencil case
clip
ballpoint pen
protractor
beaker
map
globe
………………….
………………….
………………….
………………….

backpack
pencil
scotch tape
binders
flask
computer
table
………………….
………………….
………………….
………………….
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School Buildings
schoolyard
science lab
pool
theatre
………………….
………………….

principal’s office
library
football field
first aid room
………………….
………………….

classroom
art room
playground
locker
………………….
………………….

music room
computer room
bathroom
canteen
………………….
………………….

Art

English

History
Physical Education
………………….
………………….
………………….

Music
Swimming
………………….
………………….
………………….

School Subjects
Thai
Science
Technology
………………….
………………….
………………….

Mathematics
Maths (UK)/ Math (US)
Biology
Geography
………………….
………………….
………………….

People at School
teacher
coach
principal
manager
………………….
………………….

student
janitor
professor
mentor teacher
………………….
………………….

classmate
librarian
secretary
supervisor
………………….
………………….

cook
president
guard
………………….
………………….
………………….
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Note.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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The Main Elements of Learning Management Plan
There are 14 important elements of learning management plan such as;
1. Learning Areas (กลุม่ สาระการเรียนรู้)
2. Subject (รายวิชา)
3. Grade/Class (ระดับชั้น / ห้องเรียน)
4. Learning Unit (หน่วยการเรียนรู)้
5. Topic (ชื่อเรือ่ ง)
6. Time (ระยะเวลา)
7. Learning Stand/Standards (สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้)
8. Learning Key Indicators (ตัวชี้วัดการเรียนรู้) Grade-level Indicators (ตัวชี้วัดตามระดับชั้น)
9. Main Point (สาระสาคัญ) Contents (เนือ้ หา/สาระการเรียนรู้)
10. Learning Objectives (จุดประสงค์การเรียนรู)้ including
10.1 Cognitive Domain/Knowledge (K)
10.2 Psychomotor/Process/Skills (P)
10.3 Affective Domain/Attitude (A)
11. Learning Activity (กิจกรรมการเรียนรู้)
12. Learning Materials (สื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
13. Learning Measurement Assessment/Evaluation (การวัด/การประเมิน/การประเมินผล ผลการ
เรียนรู้)
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14. Teaching Notes (บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้)
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เอกสารความรู้
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอด
พลั งงาน การเปลี่ย นแปลงแทนที่ในระบบนิ เวศ ความหมายของประชากร ปั ญ ห าและ
ผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ธรรมชาติและการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้า
และออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่
ทางานสัมพันธ์กันความสัมพัน ธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางาน
สัมพันธ์กัน รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
สารพันธุกรรมการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ
และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติ
ของสสารกั บ โครงสร้ า งและแรงยึ ด เหนี่ ย วระหว่ า งอนุ ภ าค หลั ก และธรรมชาติ ข องการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิต ประจาวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัต ถุ
ลักษณะ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสสารและพลั ง งาน พลั ง งานในชี วิ ตประจ าวั น ธรรมชาติ ข องคลื่ น
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
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สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ
กาแล็กซี ดาวฤกษ์และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้ า ใจองค์ ป ระกอบและความสั ม พั น ธ์ ข องระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลก และบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
และภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Learning Standard: Science
Strand 1 Biological Science
Standard SC 1.1 Understanding of the biodiversity, the relationship between
non-living and living things in the eco-system, the transferring of ecological
succession, population, problems and effects on natural resource and
environment and the guidelines for natural preservations and problem solutions
including putting the knowledge into utilization
Standard SC 1.2 Understanding of the qualification and basic unit of living
things, cell transportation, structure, relationship and function of organ systems
in human, plants and animals including putting the knowledge into utilization
Standard SC 1.3 Understanding of the process and the importance of genetic
transmission, genetic materials, genetic variation affecting on biodiversity and
evolution of living things including putting the knowledge into utilization
Strand 2 Physical Science
Standard SC 2.1 Understanding of the properties of substances, the
relationship between the properties of substances and the structures and
binding forces between primary particles and substance phase change, solution
formation and chemical reaction
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Standard SC 2.2 Understanding of the nature of force in daily life, various
types of motion, the effects of force on the objects including putting the
knowledge into utilization
Standard SC 2.3 Understanding of the definition of energy, transformation, the
interrelation between substances and energy,
the energy in daily life, the nature of wave, the phenomena of light, sound and
electromagnetic including putting the knowledge into utilization
Strand 3 Earth Science, Astronomy and Space
Standard SC 3.1 Understanding of the formation, qualification and evolution
of the galaxies and the universe, the interrelation within the solar system and
their effects on the living thing including utilization of space technology
Standard SC 3.2 Understanding of the properties, relationships and various
processes on the earth surface and the interior changes in climates and weather
conditions, natural disasters, effecting on the living things and the environment

สาระการเรียนรู้

ข้อมูลที่รวบรวมได้

เปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อการดารงชีวิตของพืช และสัตว์

ต้นมะม่ วงมีต้นมะม่วงเป็นแหล่งที่ อยู่ และมี อาหารส าหรับ กระรอกและมด ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ พืชและสัตว์อาศัยอยู่มี ก าร

บริ เ วณต่ า ง ๆ จาก อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ เช่น สระน้า มีน้าเป็นที่อยู่ อาศัยของหอย ปลา สาหร่าย เป็นที่หลบภัยและมีแหล่งอาหารของหอยและปลา บริเวณ

1 สั ต ว์ ที่ อ า ศั ย อ ยู่ แตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์แตกต่างกัน เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณ จะมีความเหมาะสมต่อการดารงชีวิตของพืชและสัตว์ ที่

ป. 1. ระบุ ชื่ อ พื ชและ บริเวณต่าง ๆ ในท้ อ งถิ่น เช่น ป่าชายเลน สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้า อาจพบพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ บริเวณที่

หลักสูตรแกนกลาง

ตัวชี้วัดตาม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

สิ่งมีชี วิตต่า ง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่า ยทอดพลัง งาน การเปลี่ย นแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปั ญ หาและผลกระทบที่มีต่อ

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิ ตกับ

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

(ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่าง ตัวชี้วัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Learning Strands

1

information

If changes happen in this environment, living plants and animal will be affected.

seaweed live and grow in the pond or squirrel and ant live under the branches of the mango tree.

mangrove forest from collected environment which differently suits with each kind of animals. For example, fish, shellfish and

animals, growing and living in the mangrove forest, yard or even under the branches of the tree. Each area has diversified

Grade 1. Identify the name of plants and Various types of plants and animals can be discovered in many different locations such as

Core Curriculum Indicators

and the guidelines for natural preservations and problem solutions including putting the knowledge into utilization

eco-system, the transferring of ecological succession, population, problems and effects on natural resource and environment

Standard SC 1.1 Understanding of the biodiversity, the relationship between non-living and living things in the

Strand 1 Biological Science
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ป. 1

สาระการเรียนรู้

ดารงชีวิตของ สัตว์ในบริเวณที่อาศัยอยู่

การดารงชีวิตของพืช และสัตว์

มีอาหารสาหรับ กระรอกและมด ถ้าสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลต่อ

ปลา สาหร่าย เป็นที่หลบภัยและมีแหล่งอาหารของหอยและปลา บริเวณต้นมะม่วงมีต้นมะม่วงเป็นแหล่งที่อยู่ และ

เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของพืชและสัตว์ ที่อาศัยอยู่ในแต่ละบริเวณ เช่น สระน้า มีน้าเป็นที่อยู่ อาศัยของหอย

อาศัยอยู่ บริเวณที่แตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์แตกต่างกัน เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละบริเวณจะมี ความ

2. บอกสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมกับการ บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น ป่าชายเลน สนามหญ้า ใต้ต้นไม้ สวนหย่อม แหล่งน้า อาจพบพืชและสัตว์หลายชนิด

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

ต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

กับ สิ่งมีชี วิตต่า ง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ย นแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปั ญ หาและผลกระทบที่มี

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิ ต

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
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1

explain

the

appropriate Various types of plants and animals can be discovered in many different locations such as

Learning Strands

their natural habitat

If changes happen in this environment, living plants and animal will be affected.

seaweed live and grow in the pond or squirrel and ant live under the branches of the mango tree.

environment which differently suits with each kind of animals. For example, fish, shellfish and

environment for animals living in mangrove forest, yard or even under the branches of the tree. each area has diversified

Grade 2.

Core Curriculum Indicators

and the guidelines for natural preservations and problem solutions including putting the knowledge into utilization

eco-system, the transferring of ecological succession, population, problems and effects on natural resource and environment

Standard SC 1.1 Understanding of the biodiversity, the relationship between non-living and living things in the

Strand 1 Biological Science
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ป.2

สาระการเรียนรู้

ใช้ข้อมูลจาก หลักฐานเชิง ประจักษ์

1. ระบุว่าพืชต้องการแสงและน้าเพื่อการเจริญ เติบโต โดย พืชต้องการน้า แสง เพื่อการเจริญเติบโต พืชในท้องถิ่นก็ต้องการน้าและแสงเพื่อการเจริญเติบโต

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
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Learning Strands

Grade 1. Identify the need of light and Plant needs light and water as the significant factor for the growing. Therefore, plants in the
water in the growing of the community must be taken care by receiving sufficient amount of light and water.
2
plant by using empirical
evidence

Core Curriculum Indicators

and function of organ system in human, plants and animals including putting the knowledge into utilization

Standard SC 1.2 Understanding of qualification and basic unit of living things, cell transportation, structure, relationship

Strand 1 Biological Science

268

ป. 3

สาระการเรียนรู้

1. บรรยายสิ่งที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต - มนุษย์และสัตว์ในพื้นที่ต้องการอาหาร น้า และอากาศ เพื่อการดารงชีวิตและการเจริญเติบโต
และการเจริญ เติบ โตของมนุ ษ ย์แ ละ - อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต น้าช่วยให้ร่างกายทางานได้อย่างปกติ อากาศใช้ในการหายใจ
- สัตว์ในท้องถิ่นเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก
สัตว์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งสัตว์ แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ มนุษย์จะมีวัฏจักรชีวิตที่
เฉพาะ และแตกต่างกัน

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
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Learning Strands

Grade 1. Describe the important factors - Human and animal need food, water and air for living and growing.
3 for living and growing of human - Food remains healthy and growing physical conditions while waters keeps normality of organ
and animal by using collected and air is needed for all organisms to stay alive.
- When local animals reach puberty and give birth, theirs baby animals grow up and reproduce
information
as the cycle which has specific and different states due to diversified species of the animals.

Core Curriculum Indicators

and function of organ system in human, plants and animals including putting the knowledge into utilization

Standard SC 1.2 Understanding of qualification and basic unit of living things, cell transportation, structure, relationship

Strand 1 Biological Science

270

ป. 3

สาระการเรียนรู้

3. สร้างแบบจาลองที่บ รรยายวัฏจัก ร - มนุษย์และสัตว์ในพื้นที่ต้องการอาหาร น้า และอากาศ เพื่อการดารงชีวิตและการเจริญเติบโต
ชีวิตของสัตว์และ เปรียบเทียบวัฏจักร - อาหารช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเจริญเติบโต น้าช่วยให้ร่างกายทางานได้อย่างปกติ อากาศใช้ในการหายใจ
- สัตว์ในท้องถิ่นเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะสืบพันธุ์มีลูก เมื่อลูกเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก
ชีวิตของสัตว์บางชนิด
หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งสัตว์ แต่ละชนิด เช่น ผีเสื้อ กบ ไก่ มนุษย์จะมีวัฏจักรชีวิตที่
เฉพาะ และแตกต่างกัน

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
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Learning Strands

Grade 3. Create the model of animal life - Human and animal need food, water and air for living and growing.
3 cycle and compare the cycle with - Food remains healthy and growing physical conditions while waters keeps normality of organ
and air is needed for all organisms to stay alive.
other kinds of animal
- When local animals reach puberty and give birth, theirs baby animals grow up and reproduce
as the cycle which has specific and different states due to diversified species of the animals.

Core Curriculum Indicators

and function of organ system in human, plants and animals including putting the knowledge into utilization

Standard SC 1.2 Understanding of qualification and basic unit of living things, cell transportation, structure, relationship

Strand 1 Biological Science
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ป. 5

สาระการเรียนรู้

1. บรรยายโครงสร้าง และลัก ษณะของ - สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะ ที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจาก การ
สิ่งมี ชีวิตที่ เหมาะสมกั บ การดารงชีวิตซึ่ง ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ดารงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน มีการปรับตัว
เป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตใน ให้สามารถดารงชีวิตในป่าชายเลนที่มีน้าทะเลท่วมถึง บางแห่งเป็นดินเลนอ่อนนุ่ม มีความเปียกชื้นและมี
ความเค็มสูง เช่น ต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนมีรากค้าจุนทาให้ลาต้นไม่ล้ม
แต่ละแหล่งที่อยู่

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

สิ่งมีชี วิตต่า ง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่า ยทอดพลังงาน การเปลี่ย นแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปั ญ หาและผลกระทบที่มีต่อ

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิ ตกับ
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273

Learning Strands

Grade 1. Explain the structure and Plants and animals have specific structures and characteristics to live sustainably in diversified
5 qualification of living things fitting locations. Living things in the mangrove forest have adaptation for well-inhabiting in mangrove
to live sustainably due to forest flooded with seawater, surfaced with soft mud with high humidity. For example,
mangrove tree, growing in mangrove forest has strong roots to maintain the stability of the tree.
adaptation in each living areas

Core Curriculum Indicators

the guidelines for natural preservations and problem solutions including putting the knowledge into utilization

system, the transferring of ecological succession, population, problems and effects on natural resource and environment and

Standard SC 1.1 Understanding of the biodiversity, the relationship between non-living and living things in the eco-

Strand 1 Biological Science

274

ป. 5

สาระการเรียนรู้

ดารงชีวิต

สิ่ ง ไม่ มี ชี วิ ต เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การ

2. อ ธิ บ ายค วาม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง - ในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆ โดยเฉพาะป่าชายเลนในพื้นที่ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับ
สิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ สิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดารงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กัน ด้านการกินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ อาศัย หลบภัยและเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

สิ่งมีชี วิตต่า ง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่า ยทอดพลังงาน การเปลี่ย นแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปั ญ หาและผลกระทบที่มีต่อ

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
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5

living things

Explain

the

Learning Strands

relationship In each natural habitat, especially in the mangrove forest, there are complicated relationship;
between living things and other between living things and other species and the relationship between living things and nonspecies and the relationship living things. these relationships encourage mutualism such as hunter-prey, animal habitat,
shelter for nurturing animal baby.
between living things and non-

Grade 2.

Core Curriculum Indicators

the guidelines for natural preservations and problem solutions including putting the knowledge into utilization

system, the transferring of ecological succession, population, problems and effects on natural resource and environment and

Standard SC 1.1 Understanding of the biodiversity, the relationship between non-living and living things in the eco-

Strand 1 Biological Science
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ป. 5

สาระการเรียนรู้

ผู้บริโภคในโซ่อาหาร

ทอดๆ ในรูปแบบของโซ่อาหารและสายใยอาหาร

หน้ าที่ ของสิ่ง มี ชีวิ ตที่ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และ หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค สิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนก็มีการกินกันเป็นอาหารโดยกินต่อกันเป็น

3. เขี ย นโซ่ อ าหารและระบุ บ ทบาท - สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหารโดยกินต่อกันเป็นทอดๆ ในรูปแบบของโซ่อาหารทาให้สามารถระบุบทบาท

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

สิ่งมีชี วิตต่า ง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่า ยทอดพลังงาน การเปลี่ย นแปลงแทนที่ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปั ญ หาและผลกระทบที่มีต่อ

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
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Learning Strands

5

and consumer in the food chain

eating each others also exist as food chain and food wed.

role of living things as producer role of each living things as producer and consumer. In case of mangrove forest, hunting and

Grade 3. Write food chain and identify Living things hunt and eat each others and also involve food chain which enable to identity the

Core Curriculum Indicators

the guidelines for natural preservations and problem solutions including putting the knowledge into utilization

system, the transferring of ecological succession, population, problems and effects on natural resource and environment and

Standard SC 1.1 Understanding of the biodiversity, the relationship between non-living and living things in the eco-

Strand 1 Biological Science
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ป.4

สาระการเรียนรู้

1. บรรยายหน้าที่ ของราก ล าต้น ใบ ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกทาหน้าที่แตกต่างกัน
และดอกของพื ช ดอกโดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ - รากทาหน้าที่ดูดน้าและแร่ธาตุขึ้นไปยังลาต้น
- ลาต้นทาหน้าที่ลาเลียงน้าต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช
รวบรวมได้
- ใบทาหน้าที่สร้างอาหาร
-ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกในป่าชายเลนมีหน้าที่เหมือนกับพืชดอกทั่วไป แต่มีลักษณะเฉพาะทีเ่ หมาะสมต่อการ
ดารงชีวิตในป่าชายเลนทีม่ ีน้าทะเลท่วมถึง ดินมีความเปียกชื้นและมีความเค็มสูง

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ทางานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้ง

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
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Learning Strands

Grade 1. Describe the functions of root, Varied components of flowering plants have different function; roots absorbing water and
4 trunk, leaf and flower of the tree mineral into the trunk of the tree and leaves proceeding photosynthesis. each parts of
flowering plants growing in the mangrove forest does the same function with other flowering
by using collected information
plants but it has special characteristic for growing in mangrove forest, having muddy and high
humid soil and also flooded with seawater.

Core Curriculum Indicators

and function of organ system in human, plants and animals including putting the knowledge into utilization

Standard SC 1.2 Understanding of qualification and basic unit of living things, cell transportation, structure, relationship

Strand 1 Biological Science
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ป.4

สาระการเรียนรู้

โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

ไม่ มี ด อก โดยใช้ก ารมี ดอกเป็น เกณฑ์

2. จาแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพื ช การจาแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ ในการจาแนก ได้เป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความสาคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อ
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Learning Strands

4

criteria with collected information

by using flower appearance as key

flowering and non flowering plants plants,

Grade 2. Classify the plant to be Plant can be classified by using flower appearance as key criteria; flowering and non flowering

Core Curriculum Indicators

variation affecting on biodiversity and evolution of living things including putting the knowledge into utilization

Standard SC 1.3 Understanding of the process and the importance of genetic transmission, genetic materials, genetic

Strand 1 Biological Science

282

ป.6

สาระการเรียนรู้

4. เปรียบเทียบการเกิดลมบก ลมทะเล - ลมบก ลมทะเล และมรสุม เกิดจากพื้นดินและ พื้นน้าร้อนและเย็นไม่เท่ากันทาให้อุณหภูมิอากาศเหนือ
และมรสุ ม รวมทั้ ง อธิ บ ายผลที่ มี ต่ อ พื้นดินและพื้นน้าแตกต่างกั น จึงเกิ ดการเคลื่อนที่ ของอากาศจากบริเวณที่ มี อุณ หภูมิ ต่า ไปยังบริเวณที่ มี
สิ่ ง มี ชี วิ ต แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จ า ก อุณหภูมิสูง
- ลมบกและลมทะเลเป็นลมประจาถิ่นที่พบบริเวณชายฝั่ง โดยลมบกเกิดในเวลากลางคืน ทาให้มีลมพัดจาก
แบบจาลอง
ชายฝั่งไปสูท่ ะเล ส่วนลมทะเลเกิดในเวลากลางวัน ทาให้มลี มพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 3.2 เข้ า ใจองค์ ป ระกอบ และความสั ม พั นธ์ ข องระบบโลก กระบวนการเปลี่ ย นแปลงภายในโลก และบนผิ วโลก ธรณี พิ บั ติ ภั ย

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
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Learning Strands

Grade 4. Compare the cause of land - Land breeze, sea breeze and monsoon result from solar radiation from the sun to the
6 breeze, sea breeze and monsoon earth and varied heats are received which cause different climates and air pressures in
and explain the effect of these each locations. From this reason, low temperature air moves to the area having high
temperature air.
natural phenomenon on living
- Land and sea breezes is natural phenomenon occurring at the coastal area.
Land
things and animal by using
breeze, blowing from the land to the sea, takes place on the nighttime while sea breeze,
simulated model
blowing from the sea to the land, takes place on the daytime.

Core Curriculum Indicators

interior changes in climate and weather condition, natural disasters, effecting on the living things and the environment

Standard SC 3.2 Understanding of the properties, relationships and various processes on the earth surface and the

Strand 3 Earth Science, Astronomy and Space

284

ป.6

สาระการเรียนรู้

แผ่นดินไหว สึนามิ

น้ าท่ วม การกั ด เซาะชายฝั่ ง ดิ น ถล่ ม

6. บรรยายลักษณะและผลกระทบของ - น้าท่วม การกัดเซาะชายฝั่ง ดินถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิ มีผลกระทบต่อชีวิตและสิง่ แวดล้อมแตกต่างกัน

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 3.2 เข้ า ใจองค์ ป ระกอบ และความสั ม พั นธ์ ข องระบบโลก กระบวนการเปลี่ ย นแปลงภายในโลก และบนผิ วโลก ธรณี พิ บั ติ ภั ย

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
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Learning Strands

and tsunami

erosion, landslide, earthquake

Grade 6. Explain the characteristics and - Flood, coastal erosion, landslide, earthquake and tsunami have various effects to livings
6 the effect of flood, coastal and the environment.

Core Curriculum Indicators

interior changes in climate and weather condition, natural disasters, effecting on the living things and the environment

Standard SC 3.2 Understanding of the properties, relationships and various processes on the earth surface and the

Strand 3 Earth Science, Astronomy and Space
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ป.6

สาระการเรียนรู้

พิบัติภัยที่อาจเกิดในท้องถิ่น

ให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและธรณี

7. ต ระห นั ก ถึ ง ผ ล ก ระ ท บ ขอ งภั ย -มนุษย์ควรเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เช่น ติดตามข่าวสารอย่างสม่าเสมอ เตรียมถุงยังชีพ ให้พร้อมใช้
ธรรมชาติและธรณีพิบัติภัย โดยนาเสนอ ตลอดเวลา และปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติและ
แนวทางในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตน ธรณีพิบัติภัย

ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 3.2 เข้ า ใจองค์ ป ระกอบ และความสั ม พั นธ์ ข องระบบโลก กระบวนการเปลี่ ย นแปลงภายในโลก และบนผิ วโลก ธรณี พิ บั ติ ภั ย

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
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Learning Strands

natural disasters

local natural resources from these

Grade 7. Regard the effect of natural - Human should learn about the necessary ways to stay secured under natural disaster
6 disasters by presenting the situations such as keeping update on the news and information, preparing survival kits,
appropriate ways to protect the and strictly following the recommendation from the officials.

Core Curriculum Indicators

interior changes in climate and weather condition, natural disasters, effecting on the living things and the environment

Standard SC 3.2 Understanding of the properties, relationships and various processes on the earth surface and the

Strand 3 Earth Science, Astronomy and Space
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Teaching Plan
Learning Unit ………………………………………………………………………………….……………………………
Topic: ..........................................................................................................................................
Subject: ..........
Learning Area: Science
Grade: ............
Duration: ............................
*****************************************
Learning Standards/ Indicators (มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด)
Standard ...........................................

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Learning Key Indicators (ตัวชี้วัดการเรียนรู้)

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Main Point (สาระสาคัญ)

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Contents (เนื้อหา/สาระการเรียนรู้)

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Learning Objectives (จุดประสงค์การเรียนรู้)
Cognitive Domain/Knowledge (K)

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Psychomotor/Process/Skills (P)

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Affective Domain/Attitude (A)

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Learning Activity (กิจกรรมการเรียนรู้)
First step: Engage

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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Second step: Explore

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Third step: Explain and conclude

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Fourth step: Elaborate

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

292
Fifth step: Evaluate

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Learning Materials (สื่อการเรียนรู/้ อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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Learning Measurement Assessment/Evaluation
(การวัด/การประเมิน/การประเมินผล ผลการเรียนรู้)
Worksheet /
Assessment
Indicator
Assignments
methods

Assessment
tools

Assessment Criteria (เกณฑ์การประเมิน)

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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Behavior observation form for learning activities
……………………………………………………………………………………………………………..

15

Total

Evaluation and Quality level, as follow:
12 - 15 scores mean Good
8 - 11 scores mean Fair
5 – 7 scores mean Improvement
Name...................................................Assessor
(...................................................................)
………/………./..……

Quality level

Search for
information
Participate
Join the Enthusiastic Present
and
explain
Name
in
content in seeking learning
what has
activities
discussion knowledge results
been
learned
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

Total

Assessment and Evaluation
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

296
รายการเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ลาดับ
รายการ
1 แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
2 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
3 แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาทีม่ ีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
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แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
คาชี้แจง : แบบประเมินความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
สองภาษานี้ จัดทาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล งานวิจัยเรือ่ ง พัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาส าหรับนักศึก ษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึก ษา โปรดท า
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ผลการประเมินให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ชื่อนักศึกษา .............................................. รหัสนักศึกษา .......................................................
หน่วยการเรียนรู้ …………………..…….. เรื่อง ……………………..……………………. ระดับชั้น............
ลา
ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการประเมิน
กาหนดสาระสาคัญสอดคล้องกับตัวชี้วัด
เขียนและเรียงลาดับเนื้อหาอย่างมีขั้นตอนเหมาะสม
เขียนจุดประสงค์การเรียนรูเ้ ชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง
กิจกรรมการเรียนรู้มลี าดับขั้นตอน และก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์
กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษาที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาและภาษา
กาหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับ
บทเรียนและทันต่อเหตุการณ์
กาหนดสื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนรู้
กาหนดสื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ห้องเรียน
กาหนดวิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ และกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาใน
เรื่องคาศัพท์ โครงสร้าง (Accuracy)
รวม
รวมทั้งหมด

5

ผลการประเมิน
4 3 2

..............

1

ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ
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ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................
(..................................................................) ผู้ประเมิน
วันที่.............../.................../...............
เกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 มากทีส่ ุด
หมายถึง มีความสามารถนั้นมากทีส่ ุด
ระดับ 4 มาก
หมายถึง มีความสามารถนั้นมาก
ระดับ 3 ปานกลาง
หมายถึง มีความสามารถนั้นปานกลาง
ระดับ 2 น้อย
หมายถึง มีความสามารถนั้นน้อย
ระดับ 1 น้อยที่สุด
หมายถึง มีความสามารถนั้นน้อยมาก
เกณฑ์ผลประเมินระดับความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษา
ตามระดับคะแนนร้อยละ แบ่งได้ดังนี้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หมายถึง การออกแบบการจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
ร้อยละ 70 – 79
หมายถึง การออกแบบการจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
ร้อยละ 60 – 69
หมายถึง การออกแบบการจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 50 – 59
หมายถึง การออกแบบการจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
น้อยกว่าร้อยละ 50
หมายถึง การออกแบบการจัดการเรียนรู้มรี ะดับคุณภาพอยูใ่ นระดับควรปรับปรุง
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แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
คาชี้ แจง : แบบประเมิ นความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษานี้
จัดทาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
วิท ยาศาสตร์ แ บบสองภาษาส าหรับ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู ส าขาวิ ช าการประถมศึ ก ษา โปรดท า
เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องผลการประเมิน ให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
ชื่อนักศึกษา ......................................... รหัสนักศึกษา ............................................................
หน่วยการเรียนรู้ ………………..…..…….. เรื่อง …………………………………………. ระดับชั้น............
ลา
ดับ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

รายการประเมิน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาอย่าง
ต่อเนื่อง ครบทุกขั้นตอนและเหมาะสมกับเวลา
ใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5E
Model ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหา
ให้ความรู้ในเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์ทสี่ อนอย่าง
ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ปจั จุบัน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาได้
สอดคล้องกับการบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL)
ใช้สื่อการเรียนรู้แบบสองภาษาได้เหมาะสมและมีความ
คุ้มค่า
ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
ด้านการบริหารและจัดการชั้นเรียน
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม
จัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบสองภาษา

ผลการประเมิน
5 4 3 2 1

ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ
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ลา
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
ดับ
5 4 3 2 1
9. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมาะสมกับสถานการณ์ และ
มีการเสริมแรงแก่ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร
10. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสอดคล้องกับการจัด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษาถูกต้องชัดเจน
เหมาะสมและกับระดับของผู้เรียน
11. ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
ในเรื่องคาศัพท์ โครงสร้าง (Accuracy)
12. มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการออกเสียง
(Pronunciation) การใช้เสียงสูงต่า (Intonation)
13. ใช้ภาษาอังกฤษมีความคล่องแคล่วและ (Fluency)
เป็นธรรมชาติ (Naturalness)
14. เลือกใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับระดับของผูเ้ รียน (Appropriateness)
15. มีการทบทวนคาศัพท์ภาษาอังกฤษและสรุปความเข้าใจ
ประเด็นเนื้อหาทีเ่ ป็นสาระที่สาคัญ
รวม
รวมทั้งหมด
..............

ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................
(..................................................................) ผู้ประเมิน
วันที่.............../.................../...............
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เกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 มากทีส่ ุด
หมายถึง มีสมรรถนะ หรือ ปฏิบัตกิ ิจกรรมนั้นเป็นประจาสม่าเสมอ หรือทุกครั้ง
ระดับ 4 มาก
หมายถึง มีสมรรถนะ หรือ ปฏิบัตกิ ิจกรรมนั้นเป็นส่วนใหญ่
ระดับ 3 ปานกลาง
หมายถึง มีสมรรถนะ หรือ ปฏิบัตกิ ิจกรรมนั้นเป็นบางครั้ง
ระดับ 2 น้อย
หมายถึง มีสมรรถนะ หรือ ปฏิบัตกิ ิจกรรมนั้นเป็นส่วนน้อย
ระดับ 1 น้อยที่สุด
หมายถึง มีสมรรถนะ หรือ ปฏิบัตกิ ิจกรรมนั้นน้อยมาก
เกณฑ์ผลประเมินระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูแ้ บบสองภาษาวิทยาศาสตร์แบบสอง
ภาษา
ตามระดับคะแนนร้อยละ แบ่งได้ดังนี้
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
หมายถึง
การจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
ร้อยละ 70 – 79
หมายถึง
การจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
ร้อยละ 60 – 69
หมายถึง
การจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง
ร้อยละ 50 – 59
หมายถึง
การจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้
น้อยกว่าร้อยละ 50
หมายถึง
การจัดการเรียนรู้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับควรปรับปรุง
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แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หลักสูตรเสริม
เพื่อสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษา
คาชี้แจง: แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรเสริมเพื่อสร้างสมรรถนะ
การจัด การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสองภาษานี้ จัดทาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล งานวิจัยเรื่อง การพัฒ นา
หลักสูตรเสริมเพื่ อ สร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์แบบสองภาษาส าหรับ นัก ศึก ษา
วิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา โปรดทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการประเมินให้ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน

ลาดับ

รายการประเมิน
5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ด้านเนื้อหา
1.
ตรงกับความต้องการ หรือความสนใจ
2.
มีความทันสมัย
3.
ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
4.
ลาดับเนื้อหามีความเหมาะสม
5.
ตรงกับความต้องการ
6.
สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตจริง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
ด้านวิทยากร
7.
มีการเตรียมตัว และมีความพร้อม
8.
มีความรอบรู้ในเนื้อหา และอธิบายได้อย่างชัดเจน
9.
มีความสามารถในการจัดกิจกรรมได้น่าสนใจ
10. มีเทคนิค/วิธีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
11. มีความสามารถในการตอบข้อซักถาม
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
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ลาดับ

รายการประเมิน
5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ด้านกิจกรรม
12. มีความน่าสนใจ
13. มีความหลากหลาย
14. ก่อให้เกิดการเรียนรู้
15. เปิดโอกาสให้ฝึกการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติ
16. ระยะเวลาเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรม
17. สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการสอนได้จริง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…
ด้านสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในกิจกรรมของหลักสูตร
18. ภาษาที่ใช้ถูกต้องและเหมาะสม
19. สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้จริง
20. มีความทันสมัย
21. มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
22. มีเอกสารประกอบกิจกรรมเหมาะสมและเพียงพอ
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…
ด้านการประเมิน
23. มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
24. รูปแบบ/วิธีการประเมินที่เหมาะสมและชัดเจน
25. สามารถสะท้อนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษาได้
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…
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ลาดับ

รายการประเมิน
5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
26. ได้พัฒนาสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
27
ได้พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบสองภาษา
28. ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
29. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้
30. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

เกณฑ์พจิ ารณาความคิดเห็น แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 5
หมายถึง เห็นด้วยมากทีส่ ุด
ระดับ 4
หมายถึง เห็นด้วยมาก
ระดับ 3
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1
หมายถึง เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด

ประวัต ิผ ู้เ ข ีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
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