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พูดถึง Generation Z (Gen Z) เราอาจนึกถึงกลุ่มคนรุ่นที่ก าลังเดินเตาะแตะเข้าโรงเรียนไปจนถึงกลุ่ม
ที่ก าลังจะวิ่งเข้ารั้วมหาวิทยาลัยหรืออาจจะก าลังเป็นนักศึกษาปีหนึ่งปีสองอยู่ในขณะนี้ก็อาจจะยังได้  เด็ก 
Gen Z นี้ก าลังเป็นกลุ่มที่ถูกให้ความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ ทั้งในมิติของ การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง จะเห็นได้จากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะจากภาคเอกชนที่ได้ให้ความส าคัญกับการท าวิจัยเกี่ยวกับ
คนกลุ่มนี้กันอย่างจริงจัง 

ต้องยอมรับคน Gen Z เป็นกลุ่มที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงในโหมดที่มีความแตกต่างจากคนรุ่นก่อน
อย่างมาก ไม่ว่าจะกับคนรุ่น Gen Y (Why) Gen X (Extraordinary) หรือ Gen B (Baby Boomer) ดังจะ
สะท้อนไดจ้ากค าต่างๆ ที่มีอยู่มากมายทีไ่ด้ถูกน ามาใช้เรียกหรือแทนคนกลุ่มนี้ เช่น "กลุ่มไวเทค (tech-savvy)" 
“digital integrators” “Digital natives” หรือ “Facebook Generation” ซึ่ งเป็นชื่อเรียกที่สะท้อนถึง 
“Life style” และ “Learning style” ของคนกลุ่มนี้ทั้งสิ้น  

สิ่งที่สังคมโดยรวมควรจะยอมรับก็คือ คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดที่จะก าหนด
อนาคตความเป็นไปของโลกใบนี้ เช่น จะ Go Green หรือ GO Crazy เป็นต้น โลกที่ “เปลี่ยนแปลง” ด้วย
อัตราที่เร็วที่เพ่ิมขึ้นแทบทุกวัน ความรู้ที่มีต่างๆ วิธีการเข้าถึงความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่เคยส่งให้คนรุ่น
ที่ผ่านมาประสพความส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมาย (Learning outcomes) ส่วนใหญ่อาจล้าสมัยไปแล้ว  หรือคง
จะต้องมีการปรับเปลี่ยน ยกเครื่องใหม่ให้สอดรับกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ที่ส าคัญต้องท าเร่งด่วน ต้องท า
แบบมีพลวัตและมีตัว “Catalyst” อาจจะไม่ใช่เรื่องของ 21st century living หรือ learning อีกต่อไป แต่
อาจจะเป็นเรื่องของอีกสองปี ห้าปีข้างหน้าเท่านั้นที่จะต้องมีการเตรียมการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้คนทุก Gen ได้มี
ชีวิตและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ถึงแม้จะมีความต่างกัน (Harmony in diversity)  ดังนั้นความรู้ความ
เข้าใจเด็กกลุ่ม Gen Z นี้ทั้งในระดับปัจเจก จุลภาคและมหภาคจึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อน
เพ่ือประโยชน์สุขของสังคม 

ส าหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา Generation Z"   
ซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ครั้งนี้ ทางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  รู้สึกชื่นชมและตระหนักถึง
ความส าคัญและประโยชน์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในบทบาทของการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันผลักดันให้เกิด
การตื่นตัว ความเข้าใจต่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ส าหรับ Gen Z  หรืออาจจะเป็น Gen อ่ืนๆ ด้วย 
ทางสถาบันฯจึงได้จัดคณาจารย์ผู้มีความรู้ ความสามารถและประสพการณ์ โดยเฉพาะจากผลการท าวิจัยมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ทางสถาบันฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประโยชน์จาก
กิจกรรมครั้งนี้จะได้ถูกส่งผ่านต่อไปยังสังคม โดยเฉพาะได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงโดยเฉพาะต่อทั้ง
ผู้เรียน ผู้สอนและสังคมไทยโดยรวม ทางสถาบันฯขอขอบพระคุณ ทางสถาบันคลังสมองแห่งชาติ ที่ให้โอกาส
พวกเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และผู้มีส่วนร่วมทุก
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Generation Z เรียนรูอ้ย่างไร 

“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” เป็นประโยคทองของซุนวู ที่ได้ให้ไว้เป็นหลักการที่ส าคัญมา
ตั้งแต่ประมาณ 600ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันหลักการดังกล่าวได้ถูกน ามาปรับใช้ในวงการต่างๆมากมายไม่
เพียงแต่เรื่องกลยุทธ์สงคราม  ดังนั้นคงจะไม่เสียหายอะไรหากเราจะน าหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ และคงจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นหากเราได้ร่วมเรียนรู้ไปกับพวกเขา ประเด็นคือ 
เมื่อศิษย์ของเราเป็นคน Generation Z (Gen Z, เกิดในช่วง 1996-2009) การรู้จักเข้าใจพวกเขาในมิติต่างๆ
ย่อมเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

ในหลายประเทศได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ Gen Z เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าผู้บริหารในบริษัทต่างๆจะ
เป็นผลผลิตแห่งกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20 แต่ก็ต้องยอมรับถึงผลแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลก 
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่องจ า การเรียนการสอนแบบ Top-Down ครูหรือ
ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมักขาดความหลากหลายและมีกรอบหรือโครงสร้างมากมายจนไม่น่าจะสามารถน าไปสู่
ผลผลิตด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมที่จะสามารถแข่งขันได้ในศตวรรษที่ 21 (C-21) อีกทั้งยังคงจะไม่
สามารถผลิต Steve Jobs แห่ง C-21 ได้อย่างแน่นอน เมื่อพิจารณาถึงประเทศท่ีมีวิสัยทัศน์หรือเป้าในการเป็น
ผู้น าในด้านต่างๆ จะพบว่าประเทศเหล่านั้นมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบโจทย์นี้ให้ได้ เนื่องจากเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) หรือก าลังคน (workforce) ที่ถือว่าเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ และเป็นความท้าทายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

เนื่องจาก Gen Z มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากกลุ่มคน Generation ก่อนหน้านี้ดังนั้นหลักการและ
วิธีการที่จะบริหารจัดการคน Gen Z  จึงมีหลากหลายและขึ้นกับปัจจัยทั้งทางมหภาคและจุลภาค ในที่นี้จะขอ
มุ่งส่องผ่านเลนส์ทั้งโฟกัสและขยายให้เห็นภาพว่า  พวกพลพรรค Gen Z เรียนรู้กันอย่างไร  มีวัฒนธรรมการ
เรียนรู้เป็นแบบไหนอย่างไร แต่ก่อนอ่ืนคงต้องขอออกตัวก่อนว่า ข้อคิดหรือข้อคิดเห็นใดๆที่จะน าเสนอในที่นี้  
เป็นความคิดความเข้าใจที่ได้สะท้อนออกมาในภาพรวมหรือลักษณะส่วนใหญ่ซึ่งได้พบเห็นและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงที่ได้ประสบมาทั้งจากตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนรู้จักในหลากหลาย Generations 
ประกอบกับการศึกษาวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งจากสื่อเชิงวิชาการและสื่อในลักษณะอ่ืนๆ ทั้งนี้ การสร้าง
ความเข้าใจต้องอาศัยบริบทของเวลาและสถานที่มาเกี่ยวข้อง ดังนั้นวิจารณญาณของท่านผู้อ่านจะเป็นส่วน
ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท่านอย่างแท้จริง  
 
ค าตอบที่เรามุ่งหาความกระจ่างในที่นี้คือ ค าตอบของค าถามที่ว่า Gen Z คือใคร และ Gen Z เรียนรู้อย่างไร 
 
Gen Z คือใคร 

ค าถามนี้คงท าให้เราต้องฉุกคิดและถามต่อไปว่า แล้วพวกเราไม่ว่าจะเป็น Gen Y (Why, เกิดในช่วง 
1980-1995) Gen X (Extraordinary, 1966-1979) หรือ Gen B (Baby Boomer, 1946-65) คือ ใคร เราต้อง
สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในที่นี้ว่าค าว่า Generation หรือ “ ชั่วคน” เป็นค่าเฉลี่ยโดยประมาณของช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่แม่ของเรามีลูกคนแรกหรือคนโต ไปจนถึงลูกคนโตมีลูกคนแรก หวังว่าคงไม่งง เอาเป็นว่าแต่ละ 
Gen น่าจะห่างกันประมาณ 20-30 ปี หากเอาตัวเลข 20 ปีเป็นช่วงหนึ่ง Gen และใช้ค่าประมาณว่ามนุษย์อย่าง
เราเริ่มอุบัติขึ้นเมื่อประมาณ 200,000 ปีที่แล้ว นั่นแปลว่าชนเผ่ามนุษย์เราได้ผ่านมาแล้วประมาณ 10,000 
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Generations!  ฟังแล้วควรจะน่าภูมิใจ แตห่ากจะบรรยายให้ครบทุก Gen คงต้องใช้เวลาเป็นปี ดังนั้นคงจะตัด
ตอนเอา เฉพาะสี่ Gen ที่เราจะได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง และเพ่ือความกระชับในที่นี้จะขอกล่าวถึง
เฉพาะ Gen Z ส าหรับ Gen อ่ืนๆขอให้หาอ่านตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีมากมาย หรือสังเกตจากคนใกล้ตัวก็
ได ้ 

Generation Z (Gen Z) หรือที่บางคนรู้จักกันว่า “digital integrators”, “Digital natives” หรือ 
“Facebook Generation” ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นที่ก าลังจะก้าวเข้าโรงเรียนไปจนถึงกลุ่มที่ก าลังจะก้าวเข้ารั้ว
มหาวิทยาลัยหรือก าลังเป็น freshman Gen Z จะมีลักษณะเฉพาะที่ค่อนข้างต่างจาก Gen ก่อนหน้านี้ อาจพบ
จากข้อสังเกตดังนี้   

Gen Z หรือ “เทคขั้นเทพ” หรือ “tech-savvy” กลุม่ไวไฟไฮเทค หรือจะเรียกสั้น ๆ ว่า "กลุ่มไวเทค" 
คน Gen นี้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เป็น “mobile” “multifunction” หรือ “smart” ในการที่จะเชื่อมต่อ
ตนเองกับโลกออนไลน์ (online) หรือ ไซเบอร์ (cyber) โดยเฉพาะผ่านทาง Facebook Tweeter หรือ 
Youtube เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี และมีความสามารถในการเรียนรู้ features ต่างๆที่มากับอุปกรณ์ต่างๆได้
อย่างว่องไวโดยไม่ต้องพ่ึงคู่มือใช้งานเหมือนเด็กติดเกม การถามว่า Gen Z ออนไลน์กี่ชั่วโมงต่อวันอาจจะเป็น
ค าถามที่ไม่ถูกต้องมากนัก การถามว่า Offline วันละกี่ชั่วโมงอาจจะเป็นค าถามที่ตอบได้ง่ายกว่า และส าหรับ
ค าตอบว่า  online 24 ชั่วโมงก็อาจจะไม่ใช่ค าตอบที่น่าแปลกใจมากนัก  และคาดการณ์ได้ไม่ยากว่าหากเด็ก
กลุ่มนี้อยากรู้อะไร การค้นหาข้อมูลผ่าน search engine เช่น Google Bing หรือ Yahoo จะเป็นสิ่งแรกที่เขา
จะนึกถึง (GT and Vinayagamoorthy, 2013; OCLC, 2010) 

จากการส ารวจพบว่าเด็กใช้เวลากว่า 7 ชั่วโมง 38 นาทีเชื่อมโยงกับโลกออนไลน์ หากพิจารณาดูแล้ว 
นั่นคือเวลาที่เด็ก Gen Z มีทั้งหมดนอกเหนือจากเวลานอนและเวลาที่อยู่ในโรงเรียน ด้วยเวลาที่เด็กใช้
ประกอบกับความรู้ซึ่งมอียู่มากมายในโลกออนไลน์ หากมองในมุมบวกก็อาจคิดได้ว่า Gen Z อาจเป็น Gen ที่มี
ทักษะในการค้นหาค าตอบของปัญหาได้ดีกว่า Gen ที่ผ่านมา แต่ค าถามที่ยังคงเป็นเครื่องหมายค าถามที่ใหญ่
คือ ความสามารถในการกลั่นกรองข้อมูลหรือ การคิดเชิงวิจารณญาณ (critical thinking) ที่พึงมีส าหรับ Gen 
Z นั่น เด็กเหล่านี้มีทักษะเหล่านี้สมความคาดหวังหรือไม่ 

Gen Z เรียนรู้อย่างไร 

เราได้เรียนรู้กันมาแล้วว่า Gen Z เติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากคนใน Gen อ่ืน และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ลักษณะบุคลิกของเด็กใน Gen Z แตกต่างจากคนในยุคก่อน แล้ว 
ลักษณะที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก Gen Z หรือไม่ ก่อนที่จะลงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของ Gen Z ผู้เขียนจะขอวางแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนโดยทั่วไปก่อน 
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หากผู้อ่านเคยอ่านหรือเคยได้ฟังนิทานส าหรับเด็ก เรื่อง Fish is 
Fish! ของ Leo Lionni (1970) ผู้อ่านอาจจะเคยได้รับรู้แนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่จะเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รับใหม่
เข้ากับความรู้และความเชื่อเดิมที่ผู้เรียนนั่นมีอยู่ จากแนวคิด
ดังกล่าวท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ต้องตระหนักว่า 
นักเรียนไม่ได้เข้าห้องเรียนไปโดยที่ไม่มีองค์ความรู้ใดติดตัว
ไปเลย อีกทั้งความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียนยัง
ส่งผลต่อความสามารถในการจ า การให้ เหตุผล การ
แก้ปัญหา และการได้มาซึ่ งความรู้ ให ม่ ของนักเ รี ยน 
(Vosniadou and Brewer, 1994) จึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียง
จากการส่งผ่านข้อมูลจากครูสู่นักเรียนโดยไม่ค านึงถึงองค์ความรู้เดิมของเด็ก เพราะไม่มีอะไรจะรับประกันได้
ว่าความรู้ที่เกิดขึ้นในหัวของเด็กจะเหมือนกับข้อมูลที่ครูถ่ายทอดลงไป (Vosniadou, 1992) 

ผู้เขียนเชื่อว่าความรู้ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เป็นความรู้เกือบจะเป็น 80-90% 
ของความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกใบนี้ในปัจจุบัน และเด็กในยุคปัจจุบันซึ่งเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เนต ซึ่งข้อมูลที่อยู่บนโลกอินเทอร์เนตมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงและ
เท็จ และความรู้บางอย่างกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไปแล้ว การที่เด็กเลือกรับข้อมูลต่างๆมาโดยไม่มีวิจารณญาณ
อาจท าให้เด็กเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และแน่นอนว่าเด็กพกสิ่งเหล่านั้นติดตัวเข้าห้องเรียนไปด้วย ดังนั้น
ในการเรียนรู้ส าหรับเด็ก Gen Z จึงจ าเป็นต้องมีการโต้ตอบ มีการมีส่วนร่วมของนักเรียน นอกจากจะเป็น
การดึงดูดเด็กให้อยู่กับการเรียนรู้ที่ได้มีส่วนร่วมแล้วยังเป็นการท าให้กระบวนการคิดของนักเรียนได้ถูก
แสดงออกอย่างเปิดเผย ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้เรียนที่อาจเกิดขึ้น  และในที่สุดแล้ว
ความรู้ต่างๆ ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นก็จะเป็นความรู้ที่มีความหมายส าหรับตัวผู้เรียนเอง กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่ ได้อย่างถูกต้องเป็นเหตุเป็นผล และสามารถน าไปใช้คิด 
วิเคราะห์ กับปัญหาที่ประสบในชีวิตประจ าวันได ้ 

นอกจากความรู้เดิมของเด็กที่มีผลต่อการเรียนของ
เด็กแล้ว วิธีการรับรู้ของเด็กที่เปลี่ยนไปจากแบบผู้สอนคุ้นเคย
ซึ่งก็เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมในการเติบโตของเด็กในยุค
ดิจิทัลส่งผลต่อการเรียนรู้ของ Gen Z เช่นเดียวกัน ข้อมูลจาก
งานวิจัยบ่งบอกว่า เด็กท่ีเล่นเกมจะมีการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ
การรับรู้ด้วยภาพ (Green and Bavelier, 2003) มนุษย์ Gen 
Z เติบโตมาพร้อมกับเกมวิดีโอตั้งแต่เริ่มโต้ตอบได้ เสมือนว่าเกมเป็นกิจวัตรประจ าวันหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นนี้
ไปแล้ว มีการประมาณว่าเด็ก Gen Z ที่มีอายุ 20 ปี จะผ่านการใช้เวลากับเกมร่วม 30,000 ชั่วโมง ! ด้วย
เหตุนี้ท าให้เด็กคุ้นเคยกับการรับข้อมูลใน
แบบที่เป็นภาพมากกว่าเป็นข้อความหรือ
ตัวหนังสือ อีกทั้งเด็กยังคุ้นเคยและสนุกกับ
การเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูกมากกว่า
การนั่งคิดในใจ เด็กคุ้นเคยกับงานที่มีเป้า
ชัด เจนและการได้ รับ  Feedback อย่าง
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รวดเร็วเหมือนเกม ดังนั้นส าหรับ Gen Z เกมและสื่อ online หรือ electronics ทั้งหลายจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญในการเรียนรู้ การใช้เกมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถท าได้ในหลายรูปแบบ ตัวอย่างข้างล่างเป็นการ
ใช้เกมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเหนี่ยวน าให้เกิดการเรียนรู้หลักการของ Aero Dynamic ของ Project GameDesk 
 

     
 

นอกจากการให้ผู้เรียน เรียนผ่านการเล่นเกม การให้ผู้เรียนเป็นผู้ออกแบบเกมเองก็สามารถเหนี่ยวน า
ให้เกิดการเรียนรู้ได้เช่นกัน (Vattel and Riconscente, online accessed July 2014) ซึ่งวิธีการเรียนรู้ดัว
กล่าวคือ การเรียนรู้ผ่านโครงงาน Project-based learning (PBL) นั่นเอง PBL จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในมิติต่างๆ นั่นคือ Learning by doing ทั้งยังมีสมาธิในการเกาะติดเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งให้ยาวขึ้นในการหาค าตอบของปัญหาหรือสถานการณ์ที่สนใจ การส่งเสริมให้มีการท างานเป็นทีม 
สื่อสารอภิปรายแบบสร้างสรรค์ แต่ส าหรับ Gen Z เท่านี้ยังอาจจะไม่พอ การปรับ paradigm หรือกรอบวิธีคิด 
โดยใช้การเรียนการสอนแบบ  “flipped classrooms”, ซึ่งผู้เรียนมีหน้าที่ในการขวนขวายเสาะหาความรู้
ต่างๆที่บ้านหรือเวลาอ่ืนนอกเวลาเรียน อาจเป็นความรู้ที่ผู้สอนสร้างหรือก าหนดออกแบบให้ผ่านสื่อหรือ
เทคโนโลยีต่างๆหรือเป็นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนบริหารจัดการเอง (self-directed learning) ซ่ึงความรู้เหล่านี้จะ
ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน  
 

  
แหล่งภาพ http://ctl.utexas.edu/teaching/flipping_a_class/what_is_flipped 
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ส าหรับ Gen Z การเรียนคนเดียวคิดและท าการบ้านคนเดียว น่าจะไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่
ปรารถนา การพยายาม Share ประเด็นหรือปัญหา เพ่ือแสวงหาค าตอบที่ผู้ร่วม share ส่วนใหญ่เห็นพ้อง
น่าจะเป็นแนวทางที่คน Gen Z ถือเป็นแนวทางหลัก กลุ่มเพ่ือนๆที่ร่วมด้วยช่วยกันท าการบ้าน อาจจะไม่ใช่
เฉพาะเพ่ือนสนิทในโรงเรียนเดียวกันเท่านั้น แต่ขอบเขตนั้นอาจไปไกลแสนไกลจนเราคิดไม่ถึง Blog หรือ 
เครื่องมือในสื่อสังคมต่างๆ กลายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ท าการบ้านหรือเป็นแทบทุกอย่างของ Gen Z ก็
ว่าได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าถึงการท างานจะท ากันเป็นทีมแต่เมื่อปัญหาต้องการค าตอบจาก individual ผู้เรียน
จะต้องมีวิธีสังเคราะห์ค าตอบของแต่ละคนได้ 

ส าหรับเด็ก Gen Z ต้องการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีความยึดหยุ่น (flexibility) นั่นคือวิธี
ใดๆก็ได้ที่ใช้ได้ดีและท าให้ผู้เรียนพอใจและปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และช่วยพัฒนาเข้าใจของ
นักเรียน นั่นคือวิธีที่ใช่ส าหรับพวกเขา และการจัดรูปแบบการเรียนรู้ตั้งแต่สถานที่ เนื้อหา กระบวนการ และ
วิธีการประเมินผล (assessments) จะต้องมีการ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน 

ขอทิ้งท้ายด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่ว่า Gen Z จะมีความต่างในมิติต่างๆกับ Gen อ่ืนๆอย่างไรก็ตาม  สิ่ง
ที่โลกจะต้องยอมรับก็คือ Gen Z จะเป็นพลเมืองโลกแห่งอนาคต ที่จะขับเคลื่อนโลกใบนี้ซึ่งนับวันยิ่งแคบลงๆ 
ให้ก้าวไปบนถนนแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งแน่นอนว่าระบบและรูปแบบการศึกษา วัฒนธรรมการเรียนรู้ และการ
ใช้ชีวิตที่เหมาะสมจะน าสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสุขของมวลมนุษยชาติต่อไป 
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แบบทดสอบ “ท่านมีสไตล์การเรียนรู้แบบใด?” 
(ดัดแปลงมาจาก Learning style preference scale ใน Langrehr, J. (2005) Assessing creative and critical thinking, 
pp. 83-84. Victoria: Hawker Brownlow Education.) 

1. เมื่อมีการสนทนากลุม่ ท่าน… 
ก. ไม่ได้มีความรูส้ึกว่าต้องอภิปรายแสดงความเห็นของบุคคลอื่น 
ข. ชอบที่จะถามค าถามและอภิปรายความเห็นของบุคคลอื่น 

2. เมื่อท่านได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ท่าน… 
ก. ทดลองด้วยวิธีการใหมเ่พื่อปรับเปลี่ยนมัน 
ข. ใช้โดยไมไ่ด้พิจารณาปรับเปลี่ยนมนั 

3. ท่านชอบเรียนรู้เกี่ยวกับ… 
ก. การค้นพบท่ีน่าสนใจท่ีมีอยู่แล้ว 
ข. การค้นพบท่ีมีความเป็นไปไดส้ าหรับการท านายอนาคต 

4. เมื่อท่านใช้เคร่ืองมือใหม่เป็นคร้ังแรก ท่านมักจะ… 
ก. ทดลองใช้โดยการลองท าไปเรื่อยๆ 
ข. อ่านคู่มือเพื่อท าความเข้าใจวิธีการใช้งาน 

5. เมื่อท่านได้เรียนรูร้ายการของข้อเท็จจริง (a list of facts) ท่าน… 
ก. ไม่ชอบจดจ า ท่านคงจะเอาไปใช้นอ้ย 
ข. ชอบจดจ าเพื่อเพิ่มพูนความรู ้

6. หากท่านได้รับอุปกรณ์ส าหรับการท าแบบจ าลอง ท่านจะ… 
ก. ท าตามล าดับขั้นตอน 
ข. ท าตามวิธีการของตัวเอง 

7. หากท่านค้นหาแนวทางในการท าบางสิ่ง ท่านจะ 
ก. หาวิธีท่ีท างานเร็วท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได ้
ข. ค่อยๆ ทดลองวิธีการที่หลากหลาย ก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกใช้แนวทางใด 

8. ท่านชอบเรียนคณิตศาสตร์ เพราะ… 
ก. มันน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
ข. มันช่วยให้ฉันเรียนรู้คณติศาสตร์ขัน้สูง 

9. หากท่านรู้ว่าในเทอมหน้า มีโครงการที่จะต้องท า ท่านจะ… 
ก. วางแผนล่วงหน้า และรู้ว่าหัวหน้าคาดหวังอะไรจากท่าน 
ข. ปล่อยให้มันเกดิขึ้น โดยไมม่ีการวางแผน 
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10. ถ้าให้เลือก ท่านพอใจที่จะ… 
ก. ทดลอง ฝึกฝนทักษะ และสร้างช้ินงาน 
ข. อ่าน ค้นคว้า และอภิปราย 

11. ส าหรับท่าน ค าถามเช่น “ของ 4 อย่างท่ีไม่สามารถถ่ายภาพได้ คือ…” 
ก. ท้าทายและสนุก 
ข. น่าสนใจแต่เสียเวลา 

12. ท่าน… 
ก. ชอบวิเคราะห์และประเมินข้อมูล 
ข. ไม่ค่อยชอบการวิเคราะห์และการประเมินข้อมูล 

ตรวจค าตอบ 
1. a) acceptor,   b) analyzer 
2. a) creator,   b) conservative 
3. a) conservative,   b) creator 
4. a) acceptor,   b) analyzer 
5. a) acceptor,   b) analyzer 
6. a) conservative,   b) creator 

 7. a) conservative,   b) creator 
8. a) acceptor,   b) analyzer 
9. a) conservative,   b) creator 
10. a) acceptor,   b) analyzer 
11. a) creator,   b) conservative 
12. a) analyzer,   b) acceptor 

นับจ านวนค าตอบ 
ค าตอบ จ านวนข้อที่ได้ 

acceptor  
analyzer  
conservative  
creator  

วิเคราะห์สไตล์การเรียนรูข้องท่าน 

ตัวอย่างการ plot คะแนน 

 

 

 

 

 

 สไตล์หลักของบุคคลในที่น้ีคือ creative acceptor 

 สไตล์หลักของท่าน คือ……………………………………… 
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ตรวจสอบสไตล์ของท่าน 
Creative-analyzing learning style 
คุณชอบ… 

- การเรยีนรู้ที่ตื่นเต้น มีปฏสิัมพันธ์ และสร้างสรรค ์
- ท างานกลุ่มและสนทนาในห้องเรยีนเพราะคณุเป็นนักสื่อสารที่ดี 
- อภิปราย ซักถามโตต้อบ และการท างานท่ีน่าท่ึงมีปฏิสัมพันธ์ 
- มีวิทยากรรับเชิญ เกม ทัศนศึกษา การจัดระเบียบบคุคล 
- ความคิดและงานท่ีแปลกใหมเ่ป็นสิ่งที่น่าสนใจและกระตุ้นคณุได้ 
- ชอบฟังเรื่องราว 

คุณไม่ชอบ… 
- ท าแบบทดสอบความจ าหาค าตอบท่ีถูกต้อง 
- งานท่ีไม่เปิดโอกาสให้มคี าตอบหรอืวิธีการที่หลากหลาย 
- งานเดี่ยวท่ีคุณต้องท าคนเดียว  

 
Conservative-analyzing learning style 
คุณชอบ… 

- ความอิสระและงานท่ีมีความเช่ือมโยง 
- ความชัดเจน การหาค าตอบที่ถูกตอ้ง งานปกติท่ีต้องใช้ความคิด 
- การวิเคราะห ์ความท้าทาย และการสะท้อนเกีย่วกับแนวคิดท่ีเป็นนามธรรม 
- การจ า การท าแบบทดสอบ ข้อมูลย้อนกลับ และคะแนนท่ีด ี
- การอ่าน การเขียน การค้นคว้า และการฟัง 

คุณไม่ชอบ… 
- ความไม่ชัดเจน งานกลุ่ม 
- การแสดงความคิดเห็นต่อกลุม่ 
- การแสดงบทบาทสมมต ิ
- กิจกรรมที่มคีวามเสี่ยง 
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Conservative-acceptor learning style 
คุณชอบ… 

- ความอิสระและงานท่ีเชื่อมโยง 
- แนวทางชัดเจน การหาค าตอบที่ถูกต้อง งานปกติท่ีต้องใช้ความคิด 
- การวิเคราะห์ ความท้าทาย และการสะท้อน เกี่ยวกับแนวคดิที่เป็นนามธรรม 
- จ า ท าแบบทดสอบ ข้อมูลป้อนกลบั และได้คะแนนด ี
- อ่าน เขียน ค้นคว้า และฟัง 

คุณไม่ชอบ… 
- ความไม่ชัดเจน การท างานกลุ่ม 
- การแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม 
- การแสดงบทบาทสมมตุิ 
- กิจกรรมที่มคีวามเสี่ยง 

 
Creative-acceptor learning style 
คุณชอบ… 

- สัมผสักับสิ่งนั้น ก่อนการท าเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
- กิจกรรมทีไ่ดล้งมือท า เพราะคณุเป็นคนเบื่อง่าย 
- งานท่ีมีลักษณะปลายเปิดที่เปดิโอกาสให้คุณคิดอย่างสร้างสรรค์และมีความเสี่ยง 
- ความยุ่งเล็กน้อย 

คุณไม่ชอบ… 
- งานท่ีไม่มีความเชื่อมโยง 
- การค้นพบ ความท้ายทาย การท านาย และการออกแบบ 
- การอ่าน การฟัง และการเขียน 
- งานท่ีระบุแนวทางชัดเจน 
- การทดสอบ 
- การอภิปรายที่ยาวนานและงานท่ีคุณจะต้องนั่งอยู่กับมันเป็นเวลานาน 
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ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการศึกษา 
  

ความคิดสร้างสรรค์ มีความส าคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ประเทศใดมีบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
เป็นจ านวนมาก นับได้ว่ามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และมีความส าคัญต่อประเทศชาติ ซึ่งสามารถน าพา
ประเทศชาติของตนให้เกิดการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าไปได้ในทุกๆ ด้าน 

สถานะของประเทศไทยที่ผ่านมา 
- เป็น “นักผลิต” มากกว่า “นักสร้างสรรค์” ซึ่งไม่ใช่รากฐานแห่งการพัฒนาที่เข้มแข็ง 
- นักเรียนถูกสอนเพียงให้แก้ปัญหาของข้อสอบ โดยมีเป้าหมายเพื่อสอบผ่านด้วยคะแนนสูงๆ เท่านั้น 

น้อยมากท่ีถูกสอนให้หัดคิดเพ่ือจะเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต 
- ในความคิดของนักเรียน “ครูคือผู้รู้ทุกอย่าง”  
- การแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง อาจถูกตีความเป็นการโต้เถียง ก้าวร้าว และไม่มีสัมมาคารวะ 

ภารกิจส าคัญของระบบการศึกษาในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาควรท าหน้าที่เป็นฐานแห่งการ
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ให้เจริญงอกงามในสังคมไทยเพ่ือใช้ในการพัฒนา การสร้างเทคโนโลยีของตนเอง  

ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของสมองที่คิดได้กว้างไกลหลายแง่มุม เรียกว่าความคิด

แบบอเนกนัย ซึ่งท าให้เกิดความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม เป็นความสามารถในการมองเห็น
ความสัมพันธ์ต่างๆ รอบตัว เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ จนเกิดปฏิกริยาตอบสนองให้เกิดความคิดเชิงจินตนาการ ซึ่ง
เป็นลักษณะส าคัญของความคิดสร้างสรรค์อันจะน าไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ หรือเพ่ือการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการจากประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดที่ผ่านมา (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ , 
2546) 

ลักษณะบ่งชี้ “ความคิดสร้างสรรค์” อธิบายได้ 3 ลักษณะคือ 
- ลักษณะความสามารถในกระบวนการท างานของสมอง (creative process) เช่น ความสามารถใน

การคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ความสามารถในการคิดบูรณาการน าประสบการณ์เดิม ความรู้เดิมมาปรับใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ และลักษณะการเป็นอเนกนัย เป็นต้น 

- ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล (creative person) 
แนวคิด ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ 

Maslow (1953) มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ขาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่แน่ชัด 
Wallach & Kogan (1955) มีความสามารถคิดสิ่งใดๆ ได้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันเป็นลูกโซ่ 
Getzel & Jackson (1957) มีอิสระในการตอบสนอง 

- ลักษณะของผลิตผลหรือชิ้นงาน (creative product) เช่น ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและ
ผลงานที่มีความคิดริเริ่มแปลกใหม่ สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งรวมถึงค าตอบในการแก้ไขปัญหา หรือการค้นพบแนวคิด 
หลักการ หรือทฤษฎีใหม่ๆ เป็นต้น 
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ลักษณะของการคิดอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 
1. ความคิดริเริ่ม (originality) – ความคิดแปลกใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากความค้นเคย ทั้งนี้  ไม่

จ าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ซึ่งไม่เคยปรากกฏมาก่อน แต่อาศัยการสะสมและรวบรวมความรู้เดิมมาดัดแปลงหรือ
ประยุกต์ให้ดีขั้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาศัยแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ความคล่องแคล่วในการคิด (fluency) – การผลิตความคิดที่แตกต่างและหลากหลายภายใต้
กรอบจ ากัดของเวลา เป็นความสามารถเบื้องต้นซึ่งจะน าไปสู่การคิดอย่างมีคุณภาพ และการคิดเพ่ือแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

3. ความยืดหยุ่นในการคิด (flexibility) – การคิดนอกกรอบไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือ
ความคุ้นเคย ท าให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในแง่มุมใหม่และช่วยพัฒนาความคิดให้แตก
แขนงไปในทิศทางต่างๆ น าไปสู่การดัดแปลงให้เกิดความหลากหลายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

4. ความละเอียดลออในการคิด (elaboration) – การคิดตกแต่งในรายละเอียดเพ่ือขยายความคิด
หลักให้สมบูรณ์ ซึ่งสัมพันธ์กับความสามารถในการสังเกต ไม่ละเลยในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ผู้อ่ืนอาจ
มองข้ามไป  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
วิธีการ – Teach Less. Learn More 
เป้าหมาย – มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น  
บรรยากาศ – สร้างความรู้สึกอิสระและปลอดภัย มุ่งให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน ผ่อน

คลาย  
การประเมินผล – เน้นการประเมินตามสภาพจริง โดยอาจจะอาศัยเกณฑ์  3 ประการ คือ 

ประสบการณ์ กระบวนการ และผลงาน 

ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 
 ความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดนวัตกรรม 

หรือ 
 นวัตกรรมเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ 

 นวัตกรรม คืออะไร มีความแตกต่างจากความคิดสร้างสรรค์อย่างไร? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตัวอย่างผลงานนวัตกรรมทางการศึกษาของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชีวเคมี 

   

 

 
แบบจ าลอง DNA แบบจ าลองโปรตีน แบบจ าลองกลไกการหดตัวของกลา้มเนื้อ 

 Jittivadhna, K., Ruenwongsa, P., & Panijpan, B. (2009) Making ordered DNA and protein structures from computer-printed 
transparency film cut-outs. Biochemistry and Molecular Biology Education, 37(4), 220-226. 

 Jittivadhna K, Ruenwongsa, P., Panijpan, B. (2009) Hand-held model of a sarcomere to Illustrate the sliding filament 
mechanism in muscle contraction. Advance Physiology Education, 33, 297-301.   

 

 

 
 

รูปแบบการเรียนภาคปฏิบตัิการแนวใหม่ที่มีนวัตกรรม 

 Jittam, P., Boonsiri, P., Promptmas, C., Sriwattanarothai, N., 
Archavarungson, N., Ruenwongsa, P., & Panijpan, B. (2009) 
Red seaweed enzyme-catalyzed bromination of 
bromophenol red: An inquiry-based kinetics laboratory for 
undergraduates. Biochemistry and Molecular Biology 
Education, 37(2): 99-105.  

 Sriwattanarothai., N., Jittam, P., Ruenwonsa, P., & Panijpan, 
B. (2009) From research on local materials to the learning 
of science: An inquiry-based laboratory for undergraduates. 
The International Journal of Learning. 16(6), 459-473. 

 

 
Lab Simulation in Protein Purification 

 
 Phornphisutthimas, S., Panijpan, B., Wood, E.J., & Booth, 

A.G. (2007)  Improving Thai students’ understanding of 
concepts in protein purification by using a bilingual 
simulation program. Biochemistry and Molecular Biology 
Education, 35, 316-321.  

เทคนิคการแพทย์ 

 
วิธีการใหม่ในการย้อมเซลล์เม็ดเลอืดขาว 

 Archavarungson, N., Saengthong, T., Riengrogpitak, S., Panijpan, B., & 
Jittam, P. (2011) An experiential learning unit for promoting conceptual 
understanding and skills in diagnostic laboratory in undergraduate 
students. The International Journal of Learning, 18(2), 203-217. 
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ชีววิทยา 

แผ่นวุ้นทดสอบเอนไซมเ์ซลลูเลส 

 Ketpichainarong, W., Ruenwongsa, P.*, & Panijpan, B. (2009). Enhancing Student 
Conceptualization of Enzyme Activity Using a Cellulose Digesting Enzyme: An 
Inquiry-Based Approach. The International Journal of Learning, 16(2), 17-31. 

 Ketpichainarong, W., Ruenwongsa, P., & Panijpan, B. (2010). Enhanced learning of 
biotechnology students by an inquiry based cellulase laboratory. International 
Journal of Environmental and Science Education, 5 (2), 169-187.  

  

 
บทเรียนเกี่ยวกับปลากัด 

 

 Sriwattanarothai N., Steinke D., Ruenwongsa P., Hanner R. and Panijpan B. (2010) 
Molecular and morphological evidence supports the species status of the 
Mahachai fighter (Betta sp. Mahachai) and reveals new species of Betta from 
Thailand.  Journal of Fish Biology, 77(2), 414-424.  

 Jeenthong, T., Kowasupat, C., Ruenwongsa, P., Sriwattanarothai, N., Panijpan, B. 
Simulation/Game on Siamese fighting fish’s aggression and courtship.  Proceeding 
of the ThaiSim 2011 Conference: Quality, life-long learning through 
simulation/gaming, 24-26 March, 2011, Ayutthaya, Thailand.  

  

เคมี 

 
Demonstration of Limiting Reagent 

 
 Artdej, R., & Thongpanchang, T. (2008) A dramatic classroom 

demonstration of limiting reagent using the vinegar and sodium 
hydrogen carbonate reaction. Journal of Chemical Education, 
85(10), 1382-1384. 

  

 
Explosion of Tapioca Bomb 

 Keeratichamroen, W., Dechsri, P., Panijpan, B., & Ruenwongsa, P. 
(2010) Enhancing student conceptualization of chemical reaction 
using a tapioca bomb activity: An inquiry-based approach.  The 
International Journal of Learning. 17, 275-292   

 Keeratichamroen, W., Ruenwongsa, P., Panijpan, B., & Dechsri, P. 
(2010) The Tapioca Bomb: A Demonstration to Enhance Learning 
about Combustion and Chemical Safety. Teaching Science, 56, 33-
35  

คณิตศาสตร์ 

 
แบบจ าลองพิกัดทางภูมิศาสตร์  

เพื่อส่งเสริมความเข้าใจตรีโกณมิต ิ

 
 Wongapiwatkul, P., Laosinchai, P., & Panijpan, B. (2011).  Enhancing conceptual 

understanding trigonometry using earth geometry and the great circle. Australian 
Senior Mathematics Journal, 25(1), 54-63.  
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ฟิสิกส ์

 
เครื่องผสมแสงสี 

 

 Nopparatjamjomras, S., Chitaree, C., Panijpan, P. (2009)  A 
handheld LED coloured-light mixes for students to learn 
collaboratively the primary colors of light. Physics 
Education, 44(2), 123-128 

 

  
 

 
ชุดสสาธิตแสดงกฎของนิวตัน 

 Panijpan, B., Sujarittham, T., Arayathanitkul, K., 
Tanamatayarat, J., & Nopparatjamjomras, S. (2009) A 
magnetic set-up to help teach Newton’s laws. Physics 
Education, 44(6), 599-602.  

 Nopparatjamjomras, S., Panijpan B., & Huntula, J.  (2009)  
Newton’s third law on a scale balance. Physics Education. 
44(5), 484-487  

 
ชุดสาธิตแสดงทิศของแรงเสียดทานผ่านปลายขนแปรง 

 
 Prasitpong, S, Chitaree, R., & Rakkapao, S. (2010) Studying the 

frictional force directions via bristles, Physics Education, 
45(6), 602-610 (2010).  
 

พยาบาล 

  
 

 
บทเรียนมัลติมีเดียทางการพยาบาล 

  Kaveevivitchai, C., Chuengkriankrai, B., Luecha, Y., Thanooruk, R., Panijpan, B., & 
Ruenwongsa. (2009) Enhancing nursing students’ skills in vital signs assessment 
by using multimedia computer-assisted learning with integrated content of 
anatomy and physiology. Nurse Education Today, 29, 65-72. 

 Gerdprasert, S., Pruksacheva, T., Panijpan, B., & Ruenwongsa, P. (2010) 
Development of a web-based learning medium on mechanism of labour for 
nursing students. Nurse Education Today, 30, 464-469. 

 

เอกสารอ้างอิง 
ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. (2546) ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 
Langrehr, J. (2005). Assessing creative & critical thinking. Victoria: Hawker Brownlow Education 



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเรียนรู้เชิงรุกและเทคนิคการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 

ส าหรับ Gen Z” 
 

โดย  
ดร.วัชรี  เกษพิชัยณรงค์ 
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การเรียนเชิงรุกและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก  

(Active Learning) 
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การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
 

การจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะสาขาใดก็ตาม ผู้สอนควรจะต้องมีทั้ง ศาสตร์ และ ศิลป์ ในการจัดการเรียนรู้ที่
ต้องบูรณาการเนื้อหาวิชา การจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการวัดและประเมินผลเข้าด้วยกัน เพ่ือน าพาให้
ผู้เรียนไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งการเรียนรู้  การเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาจึงต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียน สามารถ
เรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ  รวมถึงพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   มุ่งให้ผู้เรียนโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษามีความรู้
ความสามารถอย่างพอเพียงที่จะน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่อไป   

เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว ผู้สอนถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการผลักดันให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจะต้องอาศัยความสามารถที่หลากหลาย  ทั้งทางด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหา และ
ต้องสามารถบูรณาการด้านเนื้อหาและศิลปะของการจัดการเรียนรู้ได้อย่างลงตัว   ดังนั้นผู้สอนจึงต้องท าหน้าที่
หลากหลายไปพร้อมๆ กัน อาทิ 1) การเตรียมเนื้อหาวิชาที่ครบถ้วนสมบูรณ์  2)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จิตวิทยาการเรียนการสอน 3) ความเข้าใจในด้านความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 4)  การตั้งวัตถุประสงค์
การศึกษาที่ชัดเจนและวัดได้อย่างมีมาตรฐาน  5) การเตรียมกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  6) การวางแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับขนาดของชั้นเรียนโดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวย เป็นที่
ปรึกษา และ/หรือเป็นโค้ช และ 7) การวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอน ในทุกขั้นตอน
ของการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนต้องมีการวางแผนอย่างมีระเบียบแบบแผน   ผู้สอนต้องจึงอาศัย
ความละเอียดรอบครอบในทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม  

จากที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมเบื้องต้นให้แก่ผู้สอน  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  จึงจัดชุด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การเรียนเชิงรุกและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน” เพ่ือช่วยให้ผู้สอน เตรียมพร้อมให้กับตนเองส าหรับกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ทั้งนี้โดยมี
เป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ เพ่ือเป็นส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ 
  



21 
 

 การเรยีนการสอนส าหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น 1                                     สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหดิล 
 

กรอบแนวคิดและกิจกรรม 
 
 บทบาทของผู้สอนในห้องเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เนินการเรียนเชิงรุกนู้น ผู้สอนมีความ
จ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่จะสร้างแรงจูงใจและท้าทายผู้เรียน เน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรู้ 
ระหว่างผู้เรียน-ผู้สอนและผู้เรียน-ผู้เรียน กระตุ้นให้เกิดการคิดขั้นสูง และสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมี
โครงสร้างให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งทางกายภาพและความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรม ผ่านการท ากิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ
เองจากการฟัง พูด/ถาม อ่าน เขียน อภิปราย และการสะท้อนคิด 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบต่างๆ  อาทิ Think-Pair-Share, 
Brainstorming, Clarification Pause, Predict-Observe-Explain, Jigsaw, Carousel, Problem-based 
Learning, Role Playing, Know-Want-Learn ผ่านตัวอย่างกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วนร่วม ตลอดจน
เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเมื่อใช้การเรียนเชิงรุกและการสร้างค าถามเพ่ือ     ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดและมีส่วนร่วม
ตลอดกิจกรรมของการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีรูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้รายบุคคล  คู่ 
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
 

ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

  
 ผู้เรียนเรียนรู้บนฐานของความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุดผ่านกระบวนการสร้าง
สถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง ถาม  เขียน และ คิดอย่างลุ่มลึก ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน 
และตอบสนองกับรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพราะผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอน
เพียงแต่เป็นผู้จัดบรรยากาศและประสบการณ์การเรียนรู้ อีกทั้งผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนผ่านการบูรณาการ
ข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิดรวบยอด ผู้สอนจะเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก ที่ปรึกษา  
พี่เลี้ยง และโค้ช ที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง เพราะ
ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกนี้ จะฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้ลึก รู้จริง เชื่อมโยงความรู้ สามารถค้นคว้าหาความรู้
และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และที่ส าคัญสามารถสื่อสารความรู้ได้ นอกจากนี้การเรียนเชิงรุกยังเน้นการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในบริบทที่หลากหลาย ผู้เรียนต้องสามารถสื่อสารความรู้ที่ตนเองมีให้แก่เพ่ือนในสาขาวิชาอ่ืนๆได้ ซึ่งทักษะ
ต่างๆเหล่านี้ได้ถูกเน้นย้ าและรวบรวมไว้ในชื่อ “ทักษะที่จ าเป็นแห่งศตวรรษที่ 21”  

 ถึงแม้ว่าความส าเร็จและประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกนั้นส่วนหนึ่งขึ้นกับความร่วมมือของ
ผู้เรียน แต่ผู้สอนก็ยังเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพราะผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ชัดเจน การวิเคราะูผู้เรียนเพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรมให้เหมาะสมทั้งกับ
ผู้เรียน เนื้อหาวิชา และ บริบทแวดล้อมอ่ืนๆ ในขั้นตอนของกิจกรรมผู้สอนต้องแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
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กติกาของการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น สร้างข้อตกลงร่วมกัน 
(commitment) สร้างแรงจูงใจ และด าเนินกิจกรรมที่ท้าทาย ผ่านการถามให้คิด กระตุ้นให้ลงมือท า ประเมินและ
สะท้อนคดิเพ่ือพัฒนา ดังนั้นในแง่ของการบริการจัดการห้องเรียน การเรียนเชิงรุกมิได้ต้องการเทคนิคอะไรที่พิเศษ
กว่าการจัดการเรียนรู้ทั่วไป โดยมีแนวทางสรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 

 1. พิจารณาจุดประสงค์ เนื้อหา ที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ เพ่ือออกแบบกิจกรรม/ประสบการณ์ที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 

 2. เลือกใช้เทคนิคการเรียนเชิงรุก เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่เต็มใจ ท้าทาย สนุก 
และมีความเป็นกัลยาณมิตร โดยอาจเรื่องจากกิจกรรมที่สั้น ง่าย ไม่ต้องการการเตรียมการมากเพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการจัดการเรียนแบบเชิงรุก 

 3. จัดเตรียมใบงาน/ใบกิจกรรม เพ่ือใช้การประเมินผลการเรียนอยู่เสมอเพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนเรียนรู้
อะไรบ้างและมีประเด็นใดทู่ผู้เรียนยังสงสัย  

 4. หลีกเลี่ยงการสอนเพ่ือให้ครบให้ทัน รีบเร่ง เพราะจะท าให้ผู้เรียนไม่อยากเรียน  

 5. ผู้สอนต้องชี้แจงจุดประสงค์และเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้  กติกา บทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของผู้เรียนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือปรับเปลี่ยนความมุ่งหมายและคาดหวังให้ตรงกัน
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รวมถึงต้องสร้างบรรยากาศที่ท้าทาย มีความเป็นกัลยาณมิตร และมีการเสริมแรงเพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 
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ใบกิจกรรมที่ 1  

K-W-L 

สิ่งท่านทราบ 

เกี่ยวกับการเรียนเชิงรุก 

สิ่งท่านอยากรู้ 

เกี่ยวกับการเรียนเชิงรุก 

สิ่งท่านได้เรียนรู้ 

เกี่ยวกับการเรียนเชิงรุก 
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ใบกิจกรรมที่ 2 

Think-Pair-Share 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ที่ท่านเคยใช้ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ท่าน

และคู่ของท่านเคยใช้ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ท่าน
และกลุ่มของท่านเคยใช้ 
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การจัดการเรียนเชิงรุกและการสะท้อนคิด 

 

3-2-1- summary Active reading 
Agree & Disagree 

Statement 
Brain Storming 

Carousel 
 

Card sort Case study Chain note 

Concept map 
 

Debate Exit ticket Focused listed 

Gallery walk 
 

Game/Simulation Got-Need Jigsaw 

Journal note K-W-L Note sharing 
Numbered head 

together 

One-minute paper Pair check POE 
(Predict-Observe-Explain) 

Question and answer 
share 

Problem-based 
Learning 

Reading Quiz Roundtable Role Playing 

S-O-S 
 

Think-Pair-Share Turn ’n’ talk Write-Pair-Share 
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ใบบันทึกความรู้ 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 

 
เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 

รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 
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ใบบันทึกความรู้ 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 
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ใบบันทึกความรู้ 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 
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ใบบันทึกความรู้ 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 
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ใบบันทึกความรู้ 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 
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ใบบันทึกความรู้ 

รูปแบบการด าเนินกิจกรรมแบบกลุ่ม 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 
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ใบบันทึกความรู้ 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 
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ใบบันทึกความรู้ 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 
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ใบบันทึกความรู้ 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 
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ใบบันทึกความรู้ 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 
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ใบบันทึกความรู้ 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ 
รายบุคคล/คู่/กลุ่ม 
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ใบบันทึกความรู้ 

รูปแบบการด าเนินกิจกรรมการสะท้อนคิด 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
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ใบบันทึกความรู้ 

รูปแบบการด าเนินกิจกรรมการสะท้อนคิด 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
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ใบบันทึกความรู้ 

รูปแบบการด าเนินกิจกรรมการสะท้อนคิด 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
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ใบบันทึกความรู้ 

Question/Answering 

ชื่อ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

Clarification Pause 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Wait time 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Student summary of another 

students’ answer 
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ใบบันทึกความรู้ 

Question/Answering 

ชื่อกิจกรรม/ภาพ/รูปแบบ แนวคิดการจัดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

Finger signals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fish bowl 
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ตัวอย่างค าถามที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิด 

 
• อะไรจะเกิดขึ้นถ้า.... 
• นักศึกษามาสู่ข้อสรุปนี้ได้อย่างไร 
• นักศึกษาคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุของ.... 
• นักศึกษารู้ได้อย่างไรว่า...(ข้อมูล)....ถูกต้อง.. 
• ลองคิดถึงหนทางอ่ืนที่เราควรจะท า หรือ มีหนทางอ่ืนอีกหรือไม่ที่ท าได้ 
• สิ่งนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
• ลองบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ.... 
• ท าไมนักศึกษาจึงคิดเช่นนั้น 
• วิธีการใดที่ท าให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
• นักศึกษาต้องการจะท าอะไรต่อไป 
• จากสิ่งท่ีนักศึกษารู้ จะท านายเกี่ยวกับ...ได้ว่า... 
• สิ่งท่ีว่า...ท าให้นักศึกษาคิดแตกต่างออกไปไหม 
• ส่ิง….เข้ามาเกี่ยวพันกับสิ่งท่ีเราได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้อย่างไร 
• สมมติว่า...แล้วจะเกิดอะไรขึ้น 
• สิ่งนี้....สอดคล้องกับสิ่งท่ีนักศึกษาคิดอยู่อย่างไร 
• นักศึกษารู้ หรือเห็นอะไร 



 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Critical Thinking เพ่ือการพัฒนา 

ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21” 
 

โดย  
รศ.ดร.วรรณพงษ ์ เตรยีมโพธิ์ 
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Critical Thinking: การคิดเชิงวิจารณญาณเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

มนุษย์ทุกคนคิด คิดอะไรเป็นประเด็นหนึ่ง แต่คิดอย่างไรจึงจะก่อให้เกิดผลอันพึงประสงค์ถือเป็นสิ่งที่ท้า
ทายมนุษย์ทุกคน Albert Einstein  นักฟิสิกส์และนักคิดคนส าคัญได้กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของ
การคิด ไว้ว่ า  “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we 
created them.”  ส าหรับชาวพุทธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้พลังแห่งความคิดผ่านหลักธรรมที่
เรียกว่า โยนิโสมนสิการ ซึ่งมุ่งสอนให้เรารู้จักคิด  คิดอย่างไรจึงจะสามารถน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดหรือสิ่งที่ดี
ที่สุดทั้งต่อการใช้ชีวิตและต่อหน้าที่การงานถือเป็นประเด็นที่ท้าทายที่หลายมนุษย์จ านวนมากแสวงหา และที่
ส าคัญคือจะท าอย่างไรให้เราสามารถเป็นผู้ที่คิดเป็นคิดแล้วเกิดพลังสู่ผลสัมฤทธิ์ได้  และที่ควรตระหนักคือคิด
อะไรก็ยังไม่ส าคัญเท่าคิดอย่างไร ทั้งหมดทั้งปวงที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั่นคือ ค าตอบที่ส าคัญซึ่งเกิดจากพลัง
แห่งความคิดหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นพลังขั้นสูงสุดแห่งการคิดก็คือ Critical thinking  (CT) 

ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับมวลแห่งความรู้ โลกาภิวัฒน์ท าให้
โลกแคบและแบนขึ้นอย่างรวดเร็ว ส าหรับมนุษย์อย่างเรา การจดจ าสาระหรือองค์ความรู้จึงไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนที่
ควรยืดถือมากเท่ากับความสามารถในการใช้ความคิดพิจารณากลั่นกรอง  ตัดสินใจเพ่ือหาค าตอบของ
สถานการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามา จึงอาจกล่าวได้ว่า critical thinking เป็นกระบวนการในการสืบเสาะและ
ตรวจสอบทางเลือกหรือแนวทางสู่ค าตอบของค าถามหรือประเด็นต่างๆที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด
ท านองเดียวกับ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการตั้งค าถาม แยกแยะ กลั่นกรองข้อมูล วิเคราะห์
ตีความผลเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานบนวิจารณญาณที่เหมาะสม อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(Scientific process) เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์มากที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษยชาติได้
คิดและสร้างขึ้นโดยสามารถถูกปรับใช้ได้กับทุกคน   เช่นเดียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ Critical 
thinking ไม่ได้ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดหากแต่ได้จากการแสวงหาเรียนรู้และฝึกฝนจากประสบการณ์หรือจากกูรู
ผู้รู้ มีผู้กล่าวไว้ว่า เราสามารถใช้  Critical thinking เป็นเสมือนเกราะป้องกันหรือภูมิคุ้มกันต่ออิทธิพลทาง
ความคิด ความเชื่อหรือค่านิยมโดยเฉพาะความคิดท่ีเป็นภัย เชิงลบหรืออวิชาต่างๆได้อย่างดี   

ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังได้กล่าวมาข้างต้น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ซึ่งตระหนักดีถึงบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและสังคมไทยเพ่ือเป็นสังคมแห่งปัญญาผ่านกระบวนการคิด  การอบรม
ครั้งนี้จึงจะได้น าเทคนิควิธีที่เป็นผลจากการท าวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ เข้าร่วมอบรมให้มีประสิทธิภาพ อาทิ แนววิธี Active learning,  Inquiry และ pedagogy เป็นต้นมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ในการอบรมจะมีการสร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม
กับสถาณการณ์  สาระส าคัญที่ เกี่ยวกับ Critical thinking จะถูกถ่ายทอดตั้ งแต่ขั้น พ้ืนฐานเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยและความเข้าใจโดยจะใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจากสถานการณ์ต่างๆที่ใกล้ตัว จะมีการจัด
กิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสได้ฝึก (hands-on  activities) เพ่ือสร้างทักษะซึ่งจะมีประโยชน์สูงสุด
ส าหรับการพัฒนาวิธีคิดเชิงวิจารณญานนี้ ยิ่งกว่านั้นจะมีการน าเสนอกิจกรรมที่ครูอาจารย์จะสามารถน าไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะหรือขีดความสามารถในการคิดเพ่ือสร้างสรรค์และ
สังเคราะห์ค าตอบของปัญหาหรือสถาณการณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็น Gen Z ซึ่งมีรูปแบบ
การใช้ชีวิต รูปแบบการเรียนรู้ ที่ต่างไปจาก Gen ก่อนหน้า  

การอบรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเหมาะส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรียนรู้หรือการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน แต่ยังเหมาะกับการน าไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานและชีวิตประจ าวัน   

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins121993.html


 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ไตรยางค์การศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้  

การวัดและประเมินผลเชิงรุก 
และ 

การวัดและประเมินผล: แนวคิดในการออกข้อสอบ 
และการตัดสินผลการเรียน ” 

 
โดย  

ผศ.ดร.ขจรศักดิ ์ บัวระพันธ์ 
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ไตรยางค์การศึกษา 
 

ไตรยางค์การศึกษาประกอบด้วย 3 องค์ คือ 
  

องค์ที่ 1 วัตถุประสงค์การศึกษา (Educational objective: O) 
วัตถุประสงค์การศึกษา คือ ความสามารถของผู้เรียนภายหลังที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแล้ว 

(Educational objective is expected learning outcome) เป็นสิ่งทีผู่้สอนต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
เช่น 

3H (Head – Hand - Heart) 
ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive)  ทีเ่น้นความสามารถทางสมอง (Head)  
ผลการเรียนรู้ทักษะพิสัย (Psychomotor)  ที่เน้นความสามารถทางปฏิบัติ (Hand)  
ผลการเรียนรู้จิตพิสัย (Affective)   ที่เน้นคุณธรรมและจิตใจ (Heart) 

 อนึ่ง Bloom et al. (1956) ได้เสนอผลการจ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ 
1.0 ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain)  
2.0 ด้านจิตพิสัย (affective domain) 
3.0 ด้านทักษะพิสัย (psychomotor domain) 

 โดยมีรายละเอียดของแต่ละด้านดังนี้ 
 
1.0 ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain)  

 Bloom และคณะได้แบ่งย่อยพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยหรือความรู้ความคิดออกเป็น 6 ด้าน คือ 
ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า หรือเรียกสั้นๆ 
ว่า จ า – ใจ – ใช้ – วิ – สัง – ประ  ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย 21 พฤติกรรม แสดงได้ดังตาราง 2 
 
ตาราง 1 พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (ความรู้ความคิด) 

ด้าน พฤติกรรม 
1.1 ความรู้ความจ า 
(Knowledge) 

ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการจ าเนื้อหาความรู้ 

1.2 ความเข้าใจ 
(Comprehension) 

ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชา หรือความหมายต่างๆ รวมทั้งแปลความหมายและ
สรุปความได้อย่างดี 

1.3 การน าไปใช้ 
(Application) 

ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได ้

1.4 การวิเคราะห์ 
(Analysis)  

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เพ่ือแยกส่วนต่างๆ ออกเป็นองค์ประกอบที่เป็น
ส่วนย่อย ทาให้เห็นและเข้าใจโครงสร้างส่วนรวมได้อย่างลึกซึ้ง 

1.5 การสังเคราะห์ 
(Synthesis) 

ผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ รวบรวมส่วนต่างๆ มาสัมพันธ์กัน ท าให้เกิดเป็นสิ่ง
ใหม่ข้ึน เป็นขั้นของความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ 

1.6 การประเมินค่า 
(Evaluation) 

ผู้เรียนสามารถประเมิน หรือจัดระดับคุณค่า และความส าคัญของสิ่งต่างๆ ได้ 
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2.0 ด้านจิตพิสัย (affective domain) 
 พฤติกรรมด้านนี้จะแสดงออกมาทางความรู้สึก (Feeling) ท่าที จิตใจ ได้แก่ ความรู้สึกและอารมณ์ 
ค่านิยม ความสนใจ พฤติกรรมด้านนี้ต้องใช้เวลาในการปลูกฝัง การวัดผลค่อนข้างท าได้ยาก 

พฤติกรรมด้านจิตพิสัยของผู้เรียนอาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ  
 
ตาราง 2 พฤติกรรมด้านจิตพิสัย 

ด้าน พฤติกรรม 
2.1 การรับรู้  
(Receiving) 

ผู้เรียนรับรู้ปรากฏการณ์ แสดงความสนใจ จ าได้ นึกถึงได้ เป็นไปในลักษณะ
ของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูป
ของความรู้สึกที่เกิดขึ้น โดยไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้น  

2.2 การตอบสนอง  
(Responding) 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมและตอบสนองกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ เป็นการกระท า
ที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็น
การตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว 

2.3 การเห็นคุณค่า  
(Valuing) 

ผู้เรียนเห็นคุณค่าของข้อมูล แนวคิด ความรู้ หรือปรากฏการณ์ สามารถให้
คุณค่าแก่สิ่งเหล่านั้น การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม การ
ยอมรับนับถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็น
ความเชื่อ แล้วจึงเกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น 

2.4 การจัดระบบ  
(Organizing) 

ผู้เรียนจัดระบบข้อมูล แนวคิด ค่านิยมที่แตกต่างกันให้อยู่ในกรอบแนวคิดของ
ตนเอง โดยอาศัยการเปรียบเทียบ เชื่อมโยง หรือขยาย  ถ้าขัดกันอาจไม่
ยอมรับค่านิยมใหม่ หรืออาจยอมรับค่านิยมใหม่โดยยกเลิกค่านิยมเก่า  

2.5 การสร้างนิสัย 
(Characterizing) 

ผู้ เรียนสร้างค่านิยมหรือความเชื่อของตนเองซึ่ งส่งผลต่อพฤติกรรมการ
แสดงออกของเขาจนกลายเป็นลักษณะนิสัยประจ าตัว 

 
3.0 ด้านทักษะพิสัย (affective domain) 

เป็นพฤติกรรมด้านการปฏิบัติ หรือการกระท า (Doing)   ซึ่งเป็นการน าความรู้สู่ด้านการปฏิบัติจนเกิด
ความช านาญ พฤติกรรมด้านนี้เรามองในแง่การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวในการใช้ประสาท กล้ามเนื้อ 
อวัยวะต่างๆ ในการเคลื่อนไหว  

Bloom et al. (1956) ไม่ได้ก าหนดระดับของพฤติกรรมในด้านทักษะพิสัยไว้ แต่มีนักการศึกษา อาทิ  
Simpson (1966) ก าหนดระดับของพฤติกรรมในด้านทักษะพิสัยไว้ดังนี้ 
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ตาราง 3 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย 
ด้าน พฤติกรรม 

3.1 รับรู้ (Perception) ผู้เรียนสามารถใช้อวัยวะรับสัมผัสเพ่ือเตรียมตัวในการตอบสนอง 
3.2 การลงมือท าตามแบบ 
(Set)  

ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในการระท า 

3.3 การยอมรับค าแนะน า 
(Guided response) 

ผู้เรียนเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ทักษะขั้นซับซ้อน 

3.4 การกระท าเองโดย
ธรรมชาติ (Mechanism) 

ผู้เรียนแสดงให้เห็นความช านาญ 

3.5 สามารถปฏิบัติต่อสิ่งที่
ซับซ้อนได้ (Complex overt 
response) 

ผู้เรียนแสดงให้เห็นความช านาญและเป็นผู้มีประสบการณ์ 

3.6 ใช้ทักษะเพ่ือปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ (Adaptation) 

ผู้เรียนสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์โดยใช้ทักษะที่มีอยู่ในตัว 

3.7 สามารถคิดหรือประดิษฐ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ (Origination) 

เป็นการสร้างสรรค์ทักษะใหม่ขั้นสูงสุด คือ ผู้เรียนสามารถคิดขึ้นเองได้ 

 
องค์ที ่2  ประสบการณ์การเรียนรู้  (Learning experience: L)   

 ผู้สอนเลือกกระบวนการที่จะท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การศึกษา ซึ่งกระบวนการนั้นประกอบด้วย  
 สาระการเรียนรู้  
 เนื้อหาวิชา  
 กิจกรรมการเรียนการสอน  
 สื่อการเรียนการสอน  

 
องค์ที่ 3  การประเมินผล (Evaluation: E)  

 ผู้สอนเลือกวิธีวัดผลและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การศึกษาที่ตั้งไว้หรือไม่ 
บรรลุในระดับใด ซึ่งการวัดและประเมินผลควรควรประกอบด้วย 

 วิธีการวัด 
 เครื่องมือวัด 
 เกณฑ์การประเมิน 

ทั้งหมดอาจสรุปเป็นค าสั้นๆ ว่า 

O-L-E 
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ความสัมพันธ์ของไตรยางค์การศึกษานั้นมีดังนี้  
ในการวางแผนการสอน ผู้สอนต้องก าหนดไตรยางค์องค์แรก คือ วัตถุประสงค์การศึกษา 

(Educational objective: O) ก่อนจากนั้นผู้สอนจะเลือกว่า จะจัดประสบการณ์การเรียนรู้  (Learning 
experience: L) แบบใดเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การศึกษาที่ตั้งไว้ และเมื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เสร็จสิ้นแล้วจะประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation: E) ของผู้ เรียนอย่างไรเพ่ือวัดว่า ผู้ เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์การศึกษาที่ตั้งไว้แต่แรกหรือไม่ ในระดับใด การประเมินผลผู้เรียนต้องประเมินโดยเทียบกับ
วัตถุประสงค์การศึกษาเสมอ กระบวนการตามไตรยางค์การศึกษานี้ไม่มีที่สิ้นสุด เพราะเมื่อประเมินแล้วพบว่า 
ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาตามข้อที่ 1 ก็จะผ่านไปเรียนวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 2 ต่อไปเรื่อยๆ  
เกิดเป็นวัฏจักรของไตรยางค์การศึกษาดังแผนผัง 1 
                               
 
 
 
 
 
 
 
       แผนผัง 1 วัฏจักรไตรยางค์การศึกษา 

   
การเขียนวัตถุประสงค์การศึกษา 
อาจใช้วิธี ABCD (A.B.C.D. method) ซึ่งแนะน าโดย Heinich et al. (1996) โดยมีความหมาย

ของแต่ละค าดังนี้  
 

 A (Audience) ผู้เรียน  
(ใครคือผู้เรียน) 

 B (Behavior) พฤติกรรมที่แสดงผลของการเรียนรู้  
(ต้องการให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรได้ พฤติกรรมนั้น
ควรสังเกตได้ วัดได้) 

 C (Condition)  เงื่อนไขหรือสภาพการณ์ที่ก าหนดการเรียนรู้ 
(การแสดงพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึนภายใต้เงื่อนไขอะไรหรือ
สภาพการณ์อย่างไรจึงจะแสดงว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว) 

 D (Degree of acceptable 
performance) 

ขีดหรือเกณฑ์ความสามารถ 
(ผู้เรียนควรจะสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นด้วยความสามารถ
ระดับใด ดีแค่ไหน) 

  
 
 

O1 O2     O4, 5, 6... 

L1 L2 L3 

O3 

E1 E2 E3 
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ตัวอย่างการใช้วิธี ABCD ในการเขียนวัตถุประสงค์การศึกษามีดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ด้านพุทธิพิสัย 
A 

(Audience) 
B 

(Behavior) 
C 

(Condition) 
D 

(Degree of acceptable 
performance) 

นักศึกษา สามารถบอกนิยาม ของวัตถุประสงค์
การศึกษา 

ได้อย่างถูกต้อง 

 วัตถุประสงค์ด้านทักษะพิสัย 
A 

(Audience) 
B 

(Behavior) 
C 

(Condition) 
D 

(Degree of acceptable 
performance) 

นักศึกษา เลือกใช้  เครื่องมือในการทดลอง ได้อย่างเหมาะสม 

 วัตถุประสงค์ด้านจิตพิสัย 
A 

(Audience) 
B 

(Behavior) 
C 

(Condition) 
D 

(Degree of acceptable 
performance) 

นักศึกษา ให้ความร่วมมือ ในการท างานกลุ่ม ได้อย่างเหมาะสม 
 

ตัวอย่างค ากริยาที่ใช้ในการเขียนวัตถุประสงค์ด้านพฤตกิรรมมีดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ด้านพุทธิพิสัย 
ระดับความสามารถ ค ากริยาที่ใช้ 
1.1 ความรู้ความจ า 
(Knowledge) 

บอก บอกชื่อ บรรยาย อธิบาย กล่าวข้อความ จ า ท่องจ า เขียน เขียน
รายการ เขียนรายงาน เขียนชื่อกากับ เขียนโครงร่าง เลือก จับคู ่ขีดเส้นใต้ 
สร้างข้ึนใหม่ ฯลฯ 

1.2 ความเข้าใจ 
(Comprehension) 

จับใจความ เข้าใจแจ่มชัด คาดการณ์ แปล บอกความหมาย ยกตัวอย่าง 
เขียนภาพ รวมเข้าด้วยกัน ประมาณการณ์ ฯลฯ 

1.3 การน าไปใช้ 
(Application) 

เชื่อมโยง ถ่ายโยง สัมพันธ์ ค านวณ สรุปจากเหตุผล แสดงความสามารถ 
ปรับปรุง ประยุกต์ ผลิต สาธติ แสดง เปลี่ยน พัฒนา สร้าง ท า ฯลฯ 

1.4 การวิเคราะห์ 
(Analysis)  

ก าหนด จ าแนก แยกแยะ แสดงความแตกต่าง แจกแจงรายละเอียด เขียน
ไดอะแกรม วิเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ จัดประเภท ตรวจสอบ ฯลฯ 

1.5 การสังเคราะห์ 
(Synthesis) 

ย่อ สรุป สรุปความ สรุปกฎ จัด จัดกระทา จัดประเภท รวม เขียนใหม่ กล่าว
เสียใหม่ ออกแบบ สร้าง ประพันธ์ น าไปสู่การสรุปเหตุผล ฯลฯ 

1.6 การประเมินค่า 
(Evaluation) 

คัดเลือก เปรียบเทียบ หาความแตกต่าง วิจารณ์ บอกได้ อภิปราย ให้เหตุผล 
สนับสนุน คัดค้าน หลีกเลี่ยง เลือก ประเมินผลได้ พิจารณาตัดสิน ก าหนด
คุณค่า ฯลฯ 
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 วัตถุประสงค์ด้านจิตพิสัย 
ระดับความสามารถ ค ากริยาที่ใช้ 
2.1 การรับรู้  
(Receiving) 

ชอบ ยอมรับ รับรู้ ฟัง ตั้งใจ ถาม เลือก บ่งชี้ ควบคุม สะสม แสดง ฯลฯ 

2.2 การตอบสนอง  
(Responding) 

กล่าววาจา ประกาศ ยอมรับ ติดตาม ตอบคาถาม ตอบรับ ช่วยเหลือ ทา
รายการ บันทึก พัฒนา ฯลฯ 

2.3 การเห็นคุณค่า  
(Valuing) 

ปกป้อง ให้เกียรติ ร่วมมือ เพ่ิม ปรับปรุง พัฒนา บรรล ุบ่งชี้ ตัดสินใจ 
เปรียบเทียบ ผลักดัน สนับสนุน คัดค้าน ถกเถียง ซาบซึ้ง ฯลฯ 

2.4 การจัดระบบ  
(Organizing) 

นิยาม ก าหนด ให้น้ าหนัก ท าให้สมดุล อภิปราย จัดระเบียบ รวบรวม สร้าง
ความสัมพันธ์ เปรียบเทียบ ฯลฯ 

2.5 การสร้างนิสัย 
(Characterizing) 

เผชิญ ปฏิเสธ เปลี่ยน ทบทวน เปรียบเทียบ ต้องการแก้ปัญหา พัฒนา เสนอ
วิธีการ ฯลฯ  

 
 วัตถุประสงค์ด้านทักษะพิสัย 
ระดับความสามารถ ค ากริยาที่ใช้ 
3.1 รับรู้ (Perception) รับฟัง แยกแยะ แสดงความสัมพันธ์ ตรวจปรับ ท าให้ผ่อนคลาย ฯลฯ 
3.2 การลงมือท าตามแบบ 
(Set)  

เริ่มต้น เคลื่อนไหวร่างกายเพ่ือเตรียมตัว (คลาน เดิน กระโดด) เคลื่อนย้าย
อุปกรณ์ (จัด เอ้ือม ยก จับถือ) ฯลฯ 

3.3 การยอมรับค าแนะน า 
(Guided response) 

เตรียม แสดงกริยากระทา (จับ เขียน สัมผัส ส ารวจ) ประกอบ ฯลฯ 

3.4 การกระท าเองโดย
ธรรมชาติ (Mechanism) 

เคลื่อนไหวเฉพาะส่วน หยุด และเริ่มต้น จัดการ (เพ่ิม ปรับปรุง) แสดง สร้าง 
ฯลฯ 

3.5 สามารถปฏิบัติต่อสิ่งที่
ซับซ้อนได้ (Complex overt 
response) 

สร้าง ทา วัด ประกอบ ฯลฯ 

3.6 ใช้ทักษะเพ่ือปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ (Adaptation) 

ปรับเปลี่ยน ประยุกต์ จัดใหม่ ฯลฯ 

3.7 สามารถคิด/ ประดิษฐ์สิ่งใด
สิ่งหนึ่งได้ (Origination) 

สร้าง แต่ง คิดทา ฯลฯ (คิดและท าได้เอง) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 แผนการจัดการเรียนรู้ (Lesson Plan) เป็นเครื่องมือของผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่
ผู้เรียน ผู้สอนที่ดีควรมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอน พยายามด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ และเมื่อสอนเสร็จแล้วควรมีการสะท้อนคิด (reflection) เพ่ือปรับปรุงส่วนต่างๆ ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ดียิ่งๆ ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การสอนครั้งต่อๆ ไปของผู้สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 โดยทั่วไป แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญหลายประการ และเมื่อน าไตรยางค์การศึกษา
มาประยุกต์ใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง.......................................................................... ...... 
 ส าหรับผู้เรียนระดับ..................................................................................... ....... 
 ภาคการศึกษาที่..............   ปีการศึกษา..................  เวลาที่ใช้....................นาที 
 ค าอธิบายรายวิชา 

............................................................................................................................  
 สาระการเรียนรู้/ แนวคิดหลัก 

............................................................................................................................  
Objective จุดประสงค์การเรียนรู้

............................................................................................................................  
Learning Experience กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นส ารวจความรู้เดิม 
 ขั้นสอน 
 ขั้นสรุป 
 สื่อ/ อุปกรณ์/ แหล่งเรียนรู้ 

Evaluation การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 วิธีการวัด 
 เครื่องมือวัด 
 เกณฑ์การประเมิน 

 บันทึกการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 
 ปัญหาอุปสรรค 
 แนวทางแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ  
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การวัดและประเมินผล 

ความหมายของค าศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล 
 
 1. การวัด (measurement) หรือ การวัดผล หมายถึง กระบวนการก าหนดตัวเลข (assignment 
of numerical) ให้แก่สิ่งต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์ การวัดจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ  

1.1 จุดมุ่งหมายของการวัดต้องมีความชัดเจนว่า ต้องการวัดอะไร ในสถานการณ์เช่นไร 
และวัดไปท าไม  

1.2 เครื่องมือที่ใช้วัด เช่น ข้อสอบ แบบสอบถาม แบบตรวจรายการ แบบสัมภาษณ์ มาตรา
ประเมินค่า การสังเกตโดยตรงฯ โดยเครื่องมือต้องมีหน่วยที่ใช้ในการวัด มาตราเปรียบเทียบระหว่างหน่วยที่ได้
จากการวัด 

1.3 การแปลผลและน าผลไปใช้ 
2. การทดสอบ (test) เป็นวิธีการวัดชนิดหนึ่งที่ใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือวัด 
3. การประเมินผล (evaluation) เป็นกระบวนการที่ท าต่อจากการวัด ดังนั้นการวัดและการ

ประเมินผลจึงมีความสัมพันธ์กัน โดยการประเมินผลเป็นการตัดสินใจลงสรุปคุณค่า (value judgment) 
อย่างมีกฎเกณฑ์ การประเมินผลจึงเป็นผลการตัดสินใจจากผู้ประเมิน ไม่ใช่ผลจากการวัดโดยตรง ซึ่งการ
ประเมินผลจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลจากการวัด 2) การตีความหมาย และ 3) การ
ก าหนดคุณค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 4. การประเมิน (assessment) มีความหมายกว้างขวางกว่าค าอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นค าที่
ที่ใช้ในความหมายของการประเมินแนวใหม่เพ่ือให้ต่างจากการวัดแบบเก่าที่เป็นการวัดและการทดสอบด้วย
แบบทดสอบเลือกตอบ โดยการประเมิน หมายถึง กระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อ 1) ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เรียน 2) ให้ข้อมูลย้อนกลับ
ไปยังผู้เรียนเกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่น และจุดด้อย 3) ใช้ตัดสินประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และความพอเพียงของหลักสูตร และ 4) ใช้ชี้แนะนโยบาย 
 
การวางแผนการวัดและประเมินผล 

ในการวางแผนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีค าถาม 4 ข้อที่ครูผู้สอนต้องตอบ ดังนี้ 

ค าถามข้อที่ 1 วัดและประเมินไปท าไม  
ครูผู้สอนต้องตอบค าถามก่อนว่า ท าไมต้องวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการวัดและ

ประเมินนั้นจะท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเอาไปใช้ประโยชน์อะไร ยกตัวอย่างเช่น  
- การวัดและประเมินก่อนเรียน เพ่ือจัดต าแหน่งผู้เรียนหรือประเมินความรอบรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในล าดับต่อไป 

- การวัดและประเมินผลระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือตรวจสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียน
ขณะที่การเรียนการสอนยังคงด าเนินอยู่  อันจะเป็นประโยชน์ ในการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและจุดที่ควรปรับปรุงในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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- การวัดและประเมินหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน เพ่ือสรุปการเรียนรู้ของผู้เรียนอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

ค าถามข้อที่ 2 วัดและประเมินอะไร  
ครูผู้สอนต้องถามตัวเองว่า ต้องการวัดและประเมินอะไรของผู้เรียน หรือต้องการเน้นผลการเรียนรู้

ด้านใดเป็นส าคัญ เช่น  
- การเรียนรู้ด้านสติปัญญาเกี่ยวกับความรู้ ความจ า ความคิด การแก้ปัญหาต่าง ๆ 
- การเรียนรู้ด้านอารมณ์และความรู้สึก เช่น ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม เป็นต้น 
- การเรียนรู้ทางด้านทักษะและการปฏิบัติ เช่น การเคลื่อนไหวของอวัยวะและกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ 

เป็นต้น   
โดยในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์นั้น ต้องวัดและประเมินผลทั้งความรู้ 

ความคิด ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ค าถามข้อที่ 3 วัดและประเมินอย่างไร  
ครูผู้สอนต้องคิดถึงวิธีการว่า จะด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไร โดยต้อง

ค านึงถึงชนิดของข้อมูลที่ต้องการ ประเภทเครื่องมือที่ใช้ แหล่งข้อมูล ตลอดจนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

โดยในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์นั้น มีข้อควรค านึงดังนี้ 
1) วิธีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
2) ต้องเก็บข้อมูลเพื่อการวัดและประเมินผลอย่างตรงไปตรงมา และต้องประเมินภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ 
3) ผลจากการวัดและประเมินผลต้องน าไปสู่การแปลผล และลงข้อสรุปที่สมเหตุสมผล  
4) การวัดและประเมินผลต้องมีความตรงและเป็นธรรม ทั้งด้านวิธีวัดและการประเมิน 

ค าถามข้อที่ 4 ตัดสินผลด้วยวิธีใด  
ครูผู้สอนจะต้องตัดสินใจว่า จะเลือกใช้เกณฑ์อะไรในการลงสรุปข้อมูลเพ่ือจ าแนกระดับคุณภาพของ

การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเกณฑ์ที่ใช้อาจเป็นเกณฑ์ด้านปริมาณหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพ หรืออาจเป็นเกณฑ์
รวมที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้แบบภาพรวมและสรุปผลส่วนที่เป็นประเด็นส าคัญหรือเกณฑ์ย่อยที่ใช้
ประเมินผลการเรียนรู้แบบแยกองค์ประกอบย่อย  
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ขั้นตอนส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผล 
 

จากการตอบค าถาม 4 ข้อข้างต้น ได้แก่ วัดและประเมินท าไม อะไร อย่างไร และตัดสินผลด้วยวิธีใด 
จะช่วยก าหนดทิศทางและกรอบของกระบวนการวัดและประเมินผลให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถ
แบ่งข้ันตอนส าคัญได้ 7 ขั้นตอน ดังตาราง 1  

ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างค าถาม 4 ข้อและขั้นตอนส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผล 
ค าถาม 4 ข้อ ขั้นตอนส าคัญ 

วัดและประเมินไปท าไม 1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล 
วัดและประเมินอะไร 2. วิเคราะห์เป้าหมายของการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
วัดและประเมินอย่างไร  3. สร้างเครื่องมือ 

       3.1 ออกแบบการสร้างเครื่องมือ 
       3.2 ลงมือสร้างเครื่องมือ 
       3.3 ทดลองใช้ และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
4. เก็บรวบรวมข้อมูล 
5. วิเคราะห์ข้อมูล 
6. ตัดสินคุณค่าของผลการเรียนรู้ 

ตัดสินผลด้วยวิธีใด 7. รายงานผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนรู้ 
 
 
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพควรเป็นดังนี้  
1. ระบุให้ชัดเจนถึงสิ่งที่ มุ่งประเมิน ว่าอะไรคือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ต้องการประเมิน 

ประกอบด้วยคุณลักษณะ (trait) ที่ส าคัญอะไรบ้าง เพ่ือที่จะเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสม 
2. เลือกเทคนิคการวัดและเครื่องมือวัดให้เหมาะสมสอดคล้องกับคุณลักษณะส าคัญที่มุ่งประเมิน 

ทั้งในแง่การให้ผลที่ถูกต้อง ความเป็นปรนัย (objectivity) และความสะดวกต่อการน าไปใช้ 
3. ควรใช้เทคนิคการวัดและเครื่องมือวัดที่หลากหลาย เพราะเทคนิคการวัดและเครื่องมือวัดแต่ละ

ชนิดมีทั้งข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้เทคนิคการวัดและเครื่องมือวัดหลาย ๆ อย่างให้
ครอบคลุมคุณลักษณะส าคัญที่มุ่งประเมิน และวัดหลาย ๆ ครั้ง 

4. เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวัดและประเมินผลอย่างตรงไปตรงมาและต้องประเมินภายใต้ข้อมูล
ที่มีอยู ่

5. ควบคุมความคลาดเคลื่อนจากการวัดให้เกิดน้อยที่สุด ในการวัดคุณลักษณะใดก็ตามย่อมมีความ
คลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้เสมอ ครูผู้สอนควรศึกษาแหล่งของความคลาดเคลื่อนเหล่านั้นและพยายามขจัดให้เหลือ
น้อยที่สุด 

6. ใช้สารสนเทศจากการประเมินส าหรับตัดสินใจ การประเมินเป็นกระบวนการเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น การประเมินไม่ได้สิ้นสุดลงตรงที่การรับรู้หรือการรายงานผลการประเมินเท่านั้น แต่
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ความส าคัญอยู่ที่การน าผลการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่ง ๆ 
ขึ้น 

7. ผลจากการวัดและประเมินผลต้องน าไปสู่การแปลผลและลงข้อสรุปที่สมเหตุสมผล 
8. การวัดและประเมินผลต้องมีความตรงและเป็นธรรม ทั้งด้านวิธีวัดและการประเมินผล 

 
 

การวัดและประเมินผลด้วยข้อสอบ 
 Bloom et al. (1956) ได้แบ่งย่อยพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยหรือความรู้ความคิดออกเป็น 6 ด้าน โดยมี
รายละเอียดดังตาราง 
 
ตาราง 5 พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย (ความรู้ความคิด) 

ด้าน พฤติกรรม 
1.00 ความรู้ความจ า 
(Knowledge) 

1.10 ความรู้ในเนื้อหา 1.11 ความรู้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม 
1.12 ความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริง 

 1.20 ความรู้ในวิธีด าเนินการ 1.21 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน 
1.22 ความรู้เกี่ยวกับล าดับขั้นและแนวโน้ม 
1.23 ความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภท 
1.24 ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ 
1.25 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ 

 1.30 ความรู้รวบยอดใน
เนื้อหา 

1.31 ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยาย 
1.32 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง 

2.00 ความเข้าใจ 
(Comprehension) 

2.10 การแปลความ 
2.20 การตีความ 
2.30 การขยายความ 

3.00 การน าไปใช้ 
(Application) 

(ไม่มีการแบ่งย่อย) 

4.00 การวิเคราะห์ 
(Analysis)  

4.10 การวิเคราะห์ความส าคัญ 
4.20 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

 4.30 การวิเคราะห์หลักการ 
5.00 การสังเคราะห์ 
(Synthesis) 

5.10 การสังเคราะห์ข้อความ 
5.20 การสังเคราะห์แผนงาน 

 5.30 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ 
6.00 การประเมินค่า 
(Evaluation) 

6.10 การประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริงภายใน 
6.20 การประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก 
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การเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบเพื่อวัดความรู้ความคิด 

 ค าถาม ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
- ใช้ประโยคค าถามท่ีสมบูรณ์ 
- สั้น ชัดเจน ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 
- ถามในเรื่องที่มีคุณค่าหรือมีประโยชน์ต่อการวัด 
- เขียนเป็นประโยคบอกเล่า หลีกเลี่ยงค าถามปฏิเสธ ถ้าจ าเป็นต้องใช้ประโยคปฏิเสธก็ควรเน้น

ข้อความโดยใช้ตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ 
- ค าถามแต่ละข้อควรเป็นอิสระจากกัน การตอบค าถามข้อหนึ่งต้องไม่ชี้น าค าตอบของอีกข้อหนึ่ง 
- หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาท่ีชี้น าหรือสื่อความไปถึงค าตอบถูกหรือค าตอบผิด 
- แต่ละค าถามต้องมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว (ยกเว้นข้อสอบเพ่ือวินิจฉัยหรือวิเคราะห์

ประสิทธิภาพการเรียนรู้หรือแนวคิดหลักที่คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจมีค าตอบที่ถูกต้องได้มากกว่าหนึ่ง
ค าตอบโดยมีการอธิบายเหตุผลประกอบด้วย) 

ตัวเลือก ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
- ตัวเลือกควรเป็นเรื่องหรือประเด็นเดียวกัน มีความยาวใกล้เคียงกัน 
- ต้องกระจายค าตอบของข้อสอบทั้งฉบับให้มีสัดส่วนของแต่ละตัวเลือกใกล้เคียงกัน 
- เรียงล าดับตัวเลขในตัวเลือกต่าง ๆ 
- ใช้ค าให้สั้นที่สุดเท่าที่จะท าได้และหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์หรือข้อความท่ีเข้าใจยาก 
- ใช้ตัวเลือกปลายเปิด (เช่น สรุปแน่นอนไม่ได้ หรือ ผิดหมดทุกข้อ) เพ่ือถามเก่ียวกับเหตุการณ์ที่ยัง

ไม่มีข้อยุติหรือแสดงว่าอาจมีค าตอบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากตัวเลือกดังกล่าว และตัวเลือกปลายปิด 
(เช่น ถูกทุกข้อ) เพ่ือแสดงว่าตัวเลือกถูกต้องทั้งหมดให้เหมาะสม 

- ไม่เขียนตัวถูกหรือตัวลวงซึ่งถูกหรือผิดอย่างเด่นชัดเกินไป 
 ลักษณะของข้อสอบแบบเลือกตอบเพ่ือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
1.00 พฤติกรรมด้านความรู้ความจ า (Knowledge)  
 
 ความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถของสมองที่เก็บสะสมเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้รับรู้มาและสามารถ
ระลึกเรื่องราวเหล่านั้นได้ แบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้ 
 
 1.10 ความรู้ในเนื้อเรื่อง หมายถึง การถามเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเนื้อหาสาระ แยกออกเป็น  2 
ประเภท คือ  
  1.11 ความรู้ เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม  หมายถึง การถามเกี่ยวกับนิยาม ค าแปลและ
ความหมายของค าศัพท์  ชื่อ อักษรย่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพ  

1.12 ความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริง หมายถึง การถามเกี่ยวกับกฎ สูตร ความจริงเกี่ยวกับ
ขนาด ทิศทาง ปริมาณ เวลา ระยะทาง คุณสมบัติ คุณโทษ วัตถุประสงค์ สาเหตุ   
ตัวอย่างค าถามเพ่ือถามความรู้ในเนื้อเรื่อง 

- ………….. แปลว่าอะไร หรือ หมายถึงอะไร 
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- ………….. เรียกว่าอะไร หรือ คืออะไร 
- นิยามของ………….. มีว่าอย่างไร  
- ………….. มีความหมายตรงกับข้อใด 
- ………….. เป็นของใคร 

1.20 ความรู้ในวิธีด าเนินการ หมายถึง การถามเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีด าเนินการกิจกรรมแยกเป็น 
5 ประเภท คือ 

 1.21 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน หมายถึง การถามเกี่ยวกับแบบฟอร์ม ระเบียบ แบบ
แผน วัฒนธรรม ประเพณี ตัวอย่างค าถามเช่น  

- ………….. ในทางวิทยาศาสตร์นิยมเขียนหรืออ่านอย่างไร  
1.22 ความรู้เกี่ยวกับล าดับขั้นและแนวโน้ม หมายถึง การถามล าดับเหตุการณ์ก่อนหลัง หรือ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ที่แสดงให้เห็นแนวโน้มในอนาคต ส่วนใหญ่ใช้ค าว่า “มักจะ” ตัวอย่างค าถามเช่น 
- เหตุการณ์ใดเกิด (แรกสุด, หลังสุด, เป็นล าดับที่…………) ในกระบวนการ……….. 
- …………..มักจะเป็นอย่างไร 
1.23 ความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภท หมายถึง การถามให้จ าแนก แจกแจง จัดประเภท 

ตัวอย่างค าถามเช่น 
- …………..เป็นพวกเดียวกับอะไร หรือ คล้ายกับอะไร 
- …………..จัดเป็นกระบวนการประเภทใด 
- อะไรไม่เข้าพวกสิ่งใด หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับ………….. 
1.24 ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ หมายถึง การถามเกี่ยวกับเกณฑ์ในการที่ยึดเป็นหลักในการ

เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ลักษณะค าถามมี 2 ประเด็น คือ ถามเอกลักษณ์ และถามให้เปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์ 
ตัวอย่างค าถามเช่น 

- …………..ที่ดีมีลักษณะอย่างไร 
- การจัดให้…………..อยู่ใน…………..ถือว่าใช้เกณฑ์ใดเป็นส าคัญ 
- ข้อใดเป็นข้อแตกต่างระหว่าง…………..และ………….. 
- ข้อใดเป็นลักษณะส าคัญของ………….. 
1.25 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ หมายถึง การถามวิธีปฏิบัติหรือการท ากิจกรรม ขั้นตอน การ

ท างาน ค าถามมักอยู่ในรูปที่ว่า “ปฏิบัติอย่างไร” “ควรท าวิธีใด” จึงจะมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างค าถามเช่น 
- ควรขยายพันธุ์…………..ด้วยวิธีใดจะเหมาะสม 
- ท าอย่างไรกับ…………..จึงจะถูกวิธี 
- วิธีใดไม่สามารถหา…………..ของ…………..ได ้

1.30 ความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง หมายถึง ความสามารถในการค้นหาหลักการหรือหัวใจของเรื่อง
เพ่ือสร้างเป็นทฤษฎีหรือโครงสร้าง แยกออกเป็น  2 ประเภท คือ  

 1.31 ความรู้เกี่ยวกับหลักการหรือการขยาย  
 หลักการ (Principle) หมายถึง หัวใจของเรื่องที่เกิดจากหลาย ๆ ความคิดรวบยอดมา

รวมกัน 
 ความคิดรวบยอด (Concept) หมายถึง ลักษณะร่วมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง 

ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียวไม่เป็นความคิดรวบยอด เช่น “ระบบสุริยะมีดวงอาทิตย์ดวงเดียว” เป็น
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ข้อเท็จจริง (Fact) แต่ถ้าบอกว่า “ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโคจรรอบดวงอาทิตย์” หรือ “ดาวเคราะห์ไม่มี
แสงสว่างในตัวเอง” ถือว่าเป็นความคิดรวบยอดเพราะมีลักษณะบางสิ่งบางอย่างเหมือนกัน 

 การขยาย (Generalized) หมายถึง การขยายความต่อออกไปจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รู้จักหรือ
เป็นการสรุปออกนอกเรื่องนั้น ๆ เช่น บทสรุปตอนท้ายของนิทานอีสป ตัวอย่างค าถามเช่น 

- สมการใดเป็นปฏิกิริยาที่ท าให้เกิด………….. 
- การสร้าง…………..โดยใช้…………..มีหลักการอย่างไร 
- ………….., ………….. และ………….. มีลักษณะใดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน 
1.32 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง ค าถามในประเภทนี้จะถามเกี่ยวกับแนวคิดหรือ

หลักการจากหลายเนื้อหาที่สัมพันธ์กันเป็นพวกเดียวกัน เพ่ือค้นหาทฤษฎีและโครงสร้างที่เป็นตัวร่วม ตัวอย่าง
ค าถามเช่น 

- คุณสมบัติที่เหมือนกันของ………….., ………….. และ………….. คือข้อใด 
- ………….., ………….. และ………….. เป็นปรากฏการณ์ใดของไอน้ า 
- ………….., ………….. และ………….. มีหลักการใดร่วมกัน 
 

2.00 พฤติกรรมด้านความเข้าใจ (Comprehension)  
  
 ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ความจ าไปดัดแปลงปรับปรุงเพ่ือจับใจความ 
เปรียบเทียบ สรุปความคิดหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งยังสามารถอธิบายและเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน บุคคลที่มีความเข้าใจในสิ่งใดจะสามารถแปลความ ตีความ หรือขยายความเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ 
ค าถามท่ีใช้วัดความเข้าใจมี 3 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

2.10 การแปลความ หมายถึง ความสามารถแปลสิ่งซึ่งอยู่ในระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งได้ (ถ้าแปล
ในระดับเดียวกันเป็นพฤติกรรม 1.11 เช่น Science แปลว่า ความรู้) ตัวอย่างค าถามเช่น 

- ………….. มีความหมายตรงกับข้อใด 
- ………….. หมายความว่าอย่างไร 
- จากรูปหรือแผนภูมิ………….. แสดงถึงอะไร 

2.20 การตีความ หมายถึง การจับใจความส าคัญของเรื่อง หรือการเอาเรื่องราวเดิมมาคิดในแง่ใหม่ 
การแปลความสัมพันธ์เพื่อให้ได้ความหมายใหม่ ถ้าแปลความผิดจะตีความผิดไปด้วย ตัวอย่างค าถามเช่น 

- จากรูปหรือแผนภูมิ………….. แสดงว่า………….. มีลักษณะเช่นใด 
- จากกราฟหรือแผนผัง………….. ข้อใดสรุปถูกต้อง 

2.30 การขยายความ หมายถึง การคาดคะเนหรือคาดหวังว่า จะมีสิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีต
หรืออนาคต โดยอาศัยแนวโน้มที่ทราบมาเป็นหลัก รูปแบบค าถามมักจะใช้ค าว่า “ถ้า” น าหน้า โดยเหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจะไม่เป็นการขยายความ เช่น อีก 10 ปี ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศไหน เป็นต้น 
ตัวอย่างค าถามเช่น 

- ถ้า………….. ลดลง หรือเพ่ิมข้ึน หรือขาดไป อะไรจะเกิดขึ้น 
- ถ้าเหตุการณ์…………..เกิดข้ึน แล้วเหตุการณ์อะไรน่าจะเกิดข้ึนตามมา 
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3.00 พฤติกรรมด้านการน าไปใช้ (Application)  
  

การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้  ความเข้าใจ ในเรื่องราวใด ๆ ไปใช้ใน
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวันหรือในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ได้ หรือสามารถ
หาสิ่งของมาแทนสิ่งที่ขาดหายไป ตัวอย่างค าถามเช่น 

- หากเกิดเหตุการณ์…………..ขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร 
- ถ้าไม่มี………….. จะใช้อะไรแทน 
- จากรูป………….. เพราะเหตุใดต้องท าเช่นนั้น 

 
4.00 พฤติกรรมด้านการวิเคราะห์ (Analysis)  
  

การวิเคราะห์ หมายถึง การแยกแยะพิจารณาดูรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ว่ามีสิ่ง
ใดส าคัญที่สุด มีสองสิ่งใดสัมพันธ์กันที่สุด และหลายสิ่งเหล่านั้นอยู่ร่วมกันได้หรือท างานได้เพราะใช้หลักการ
ใด การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 4.10 การวิเคราะห์ความส าคัญ หมายถึง การพิจารณาหรือจ าแนกว่า สิ่งใดหรือเหตุการณ์
ใดมีความส าคัญที่สุดหรือหาจุดเด่น จุดประสงค์ส าคัญ หรือสิ่งที่ซ่อนเร้น เป็นต้น การถามมักจะลงท้ายด้วยค า
ว่า “ส าคัญท่ีสุด” หรือ “ส าคัญมาก/น้อยท่ีสุด” ตัวอย่างค าถามเช่น สิ่งใดมีความส าคัญท่ีสุดต่อ………….. 

 4.20 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาความเกี่ยวข้องระหว่างคุณลักษณะ
ส าคัญของเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ว่าสองสิ่งใดสัมพันธ์กัน รวมถึงการอุปมาอุปมัย ตัวอย่างค าถามเช่น  

- สองสิ่งใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกันมากที่สุด 
- …………..เปรียบได้กับข้อใด 
- สองสิ่งใดไม่สัมพันธ์กัน 
4.30 การวิเคราะห์หลักการ หมายถึง การให้พิจารณาส่วนปลีกย่อยต่าง ๆ ว่าท างานหรือคง

สภาพเช่นนั้นได้เพราะใช้หลักการใดเป็นแกนกลาง ตัวอย่างค าถามเช่น  
- การสร้าง………….. ยึดอะไรเป็นหลัก 
- …………..ท างานได้เพราะใช้หลักการใด 

 
5.00 พฤติกรรมด้านการสังเคราะห์ (Synthesis)  
  

การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
เข้าด้วยกัน เพ่ือสร้างเป็นเรื่องราวใหม่หรือสิ่งใหม่ที่แปลกไปจากเดิม  

การสังเคราะห์ตรงข้ามกับการวิเคราะห์ เพราะการวิเคราะห์ คือ การแยกแยะพิจารณารายละเอียด
หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ส่วนการสังเคราะห์ คือ การน าชิ้นส่วนย่อยต่าง ๆ มาผสมปรุงแต่งข้ึนใหม่  

พฤติกรรมด้านการสังเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ การสังเคราะห์ข้อความ การสังเคราะห์
แผนงาน และการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ แต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 

5.10 การสังเคราะห์ข้อความ หมายถึง การน าเอาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มาผสมหรือปรุง
แต่งขึ้นใหม่ เกิดเป็นข้อความหรือเรื่องราวใหม่ ๆ เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนต ารา การวาดภาพตาม
ความคิดอิสระ การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านนี้ควรเป็นข้อสอบแบบอัตนัย เพราะต้องอธิบายขยายปรุง
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แต่งขึ้นใหม่ หรืออาจใช้ค าถาม เช่น หากต้องการท าให้กระบวนการ………….. มีคุณภาพมากขึ้น ควรจะแก้ไข
อย่างไร 

5.20 การสังเคราะห์แผนงาน เป็นการวัดความสามารถในการเขียนโครงการ แผนปฏิบัติกิจกรรมต่าง 
ๆ ว่าจะต้องท าอย่างไร ต้องตระเตรียมสิ่งใด มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร จะเตรียมแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ดังนั้นค าถามชนิดนี้จึงนิยมให้ผู้เรียนเขียนโครงการต่าง ๆ หรือแผนการต่าง ๆ 
ตัวอย่างค าถามเช่น   

- ถ้าท่านเป็น………….. ท่านจะมีวิธีป้องกัน…………..อย่างไร  
- การหา…………..โดยวิธี…………..จะต้องใช้เครื่องมือตามข้อใดเป็นอย่างน้อย 
- จะใช้วิธีใดเพ่ือตรวจสอบ………….. 
5.30 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การเอาความส าคัญและหลักการต่าง ๆ มาผสมให้เป็น

เรื่องเดียวกัน ท าให้เกิดสิ่งส าเร็จรูปหน่วยใหม่ที่มีความสัมพันธ์แปลกไปจากเดิม รวมไปถึงงานที่ต้องใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และการสรุปความด้วย ตัวอย่างค าถามเช่น 

- วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีคือ………….. แต่จะให้ได้ผลจะต้องเปลี่ยนลักษณะนิสัยเกี่ยวกับ
อะไร 

- จากค ากล่าวนี้………….. อาจสรุปความสัมพันธ์ได้ว่าอย่างไร 
 
6.00 พฤติกรรมด้านการประเมินค่า (Evaluation)  
  

การประเมินค่า หมายถึง การวินิจฉัย ตัดสิน หรือตีราคาเรื่องราว ความคิด เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยการ
สรุปเป็นคุณค่า ดี-เลว เหมาะสม-ไม่เหมาะสม อย่างมีหลักเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

6.10 การประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริงภายใน หมายถึง การประเมินค่าโดยใช้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
ตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ใช้เป็นหลักในการพิจารณาตัดสิน ตัวอย่างค าถามเช่น 

- การกระท าในข้อใดส่งผลดีที่สุดต่ออัตรา………….. 
- เหตุผลใดเหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยนวัสดุ………..เป็นวัสดุ………..เพ่ือท าให้กระบวนการ……..มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 
6.20 การประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก หมายถึง การประเมินค่าโดยใช้เกณฑ์จากสิ่งภายนอก

เรื่องราวนั้น ๆ เป็นหลักในการพิจารณาตัดสิน ตัวอย่างค าถามเช่น 
- ในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ ถือว่า………….. เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่  
- ตามหลักการ………….. การกระท าเช่นนี้ถือว่าเหมาะสมหรือไม่ 

 
ลักษณะของข้อสอบที่ดี 
 
 ข้อสอบที่ดีพิจารณาตามเกณฑ์ 10 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ความตรง  
 ความตรง (Validity) หมายถึง การที่ข้อสอบสามารถวัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการ หรือวัดในสิ่งที่
ต้องการวัดได้อย่างถูกต้องแม่นย า ความตรงจึงเปรียบเสมือนหัวใจของการทดสอบ เช่น ต้องการวัดว่าผู้เรียนมี
ความสามารถในการค านวณหรือไม่ ก็ถามให้ค านวณ คะแนนที่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในเชิงค านวณ มิใช่มา
จากความสะอาด การใช้ภาษา หรือลายมือ ความตรงเปรียบได้กับเครื่องชั่งที่สามารถชั่งได้ถูกต้อง ไม่โกง
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น้ าหนัก หรือเปรียบได้กับนาฬิกาที่บอกเวลาได้ตรงไม่คลาดเคลื่อน ลักษณะความตรงของข้อสอบแบ่งเป็น 4 
ชนิด คือ 
  1.1  ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบที่วัดได้
ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือตรงกับเนื้อหาที่สอน กล่าวคือ เมื่อสอนเนื้อหาใดก็ออกข้อสอบวัดให้
ตรงกับเนื้อหานั้น และต้องเขียนค าถามให้สอดคล้องกับน้ าหนักความส าคัญของเนื้อหาด้วย 
  1.2  ความตรงตามโครงสร้าง (Construction validity) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบ  
ที่วัดได้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือวัดได้ตรงกับพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน  
กล่าวคือ เมื่อจะสอนเนื้อหาใด ครูจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ล่วงหน้าว่า จะให้ผู้เรียนเกิดสมรรถภาพสมอง
ด้านใด แล้วจึงสอนและเขียนข้อสอบให้ตรงกับพฤติกรรมที่ต้องการ เช่น ต้องการสอนให้ ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์ชนิดของดินที่ควรใช้ในการเพาะปลูกได้ ก็ต้องสอนให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์ดิน และออกข้อสอบถาม
พฤติกรรมด้านการวิเคราะห์ มิใช่ถามความรู้ความจ า และต้องเขียนค าถามให้สอดคล้องกับน้ าหนักความส าคัญ
ของพฤติกรรมด้วย 
  1.3  ความตรงตามสภาพ (Concurrent validity) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบที่วัด
ได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของผู้เรียน เช่น นายแดงเก่งวิชาคณิตศาสตร์ ปรากฏว่าในชีวิตจริงก็มี
ทักษะด้านการค านวณ หรือนายด าสอบได้คะแนนมากเรื่องอนามัยส่วนบุคคล ปรากฏว่าในชีวิตจริงก็เป็นคนที่
รักษาอนามยัส่วนบุคคลได้ดี เป็นต้น 
  1.4 ความตรงตามการพยากรณ์ (Predictive validity) หมายถึง ความสามารถของข้อสอบ  
ที่วัดได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงของผู้เรียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กล่าวคือ คะแนนผลสอบที่เกิดจากข้อสอบ
สอดคล้องกับผลการเรียนหรือความส าเร็จในอนาคตของผู้เรียน เช่น ข้อสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าเรียนสามารถ
ท านายได้ว่า คนที่สอบคัดเลือกผ่าน น่าจะเรียนได้ส าเร็จ หรือคนที่สอบได้ที่สุดท้าย ผลการเรียนก็ได้ที่สุดท้าย
หรืออยู่ในกลุ่มอ่อน ความตรงตามการพยากรณ์นี้นับว่าเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของข้อสอบคัดเลือก ข้อสอบ
ความถนัด หรือข้อสอบวัดเชาว์ปัญญา 
 ความตรงตามสภาพและความตรงตามการพยากรณ์นั้นบางครั้งเรียกรวมว่า ความตรงตามเกณฑ์
สัมพันธ์ (Criterion referenced validity) เพราะเป็นเรื่องของความสอดคล้องของข้อสอบกับเกณฑ์ภายนอก
ที่น ามาพิจารณา กล่าวคือ ถ้าเกณฑ์ที่ใช้เป็นปัจจุบันก็จะเป็นความตรงตามสภาพ แต่ถ้าเกณฑ์ที่ใช้เป็นเรื่องใน
อนาคตก็จะเป็นความตรงตามการพยากรณ ์
 2.  ความเชื่อม่ัน  
 ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ลักษณะของข้อสอบทั้งฉบับที่สามารถวัดได้คงที่คงวา ไม่ว่าจะ
สอบใหม่กี่ครั้งก็ตาม เช่น ข้อสอบชุดหนึ่งน าไปสอบผู้เรียนกลุ่มเดียวกันจ านวน 2 ครั้ง โดยให้มีระยะเวลาห่าง
กันพอประมาณ ถ้าพบว่าผู้เรียนแต่ละคนท าคะแนนได้เท่าเดิมทั้งสองครั้ง แสดงว่าข้อสอบชุดนี้มีความเชื่อมั่น
สูง ความเชื่อมั่นของข้อสอบเปรียบได้กับเครื่องชั่ง กล่าวคือ ถ้าน าเอาวัตถุชิ้นหนึ่งไปชั่งหลายๆ ครั้ง  หากพบว่า 
เครื่องชั่งบอกน้ าหนักของวัตถุได้เท่าเดิมทุกครั้ง แสดงว่าเครื่องชั่งนั้นมีความเชื่อมั่นสูง (อาจชั่งได้ไม่ถูกต้อง
แม่นย าก็ได้) หรือเปรียบได้กับนาฬิกาท่ีเดินด้วยความเร็วคงท่ีสม่ าเสมอตลอดเวลา (อาจจะเดินเร็วหรือช้าก็ได้) 
 3.  ความยุติธรรม  
 ความยุติธรรม (Fair) หมายถึง ลักษณะของข้อสอบที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบในกลุ่ม
ผู้เข้าสอบด้วยกัน ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนท าข้อสอบได้ด้วยการเดา ไม่ ให้ผู้เรียนที่ขี้เกียจหรือไม่สนใจเรียนท า
ข้อสอบได้ดี ผู้ที่ท าข้อสอบได้ควรจะเป็นผู้เรียนที่เรียนเก่งและขยันเท่านั้น วิธีการที่จะช่วยให้เกิดความยุติธรรม  
ได้แก่ การออกข้อสอบให้ครอบคลุมหลักสูตรและมีจ านวนมากเพียงพอ ข้อสอบที่ใช้สอบกับผู้เรียนทุกคนต้อง
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เป็นชุดเดียวกันและเป็นเรื่องที่ผู้เรียนเรียนจบแล้ว และหากออกข้อสอบยากเกินไปจะท าให้ผู้เรียนเก่ง
เสียเปรียบเพราะทุกคนต้องท าข้อสอบโดยการเดา 
 4.  ความลึกของค าถาม  
 ความลึกของค าถาม (Searching) หมายถึง ลักษณะของข้อสอบที่ไม่ถามผิวเผินหรือถามเฉพาะความรู้
ความจ า แต่ต้องถามให้ผู้เรียนน าความรู้ความเข้าใจไปคิดดัดแปลงแก้ปัญหาจึงจะตอบได้ เช่น แทนที่จะถามว่า 
“โลกมีดวงจันทร์กี่ดวง” ก็ควรถามว่า “ถ้าโลกมีดวงจันทร์ 2 ดวง (หรือไม่มีเลย) จะเกิดอะไรขึ้น” เป็นต้น 
 5.  ความย่ัวย ุ
 ความยั่วยุ (Exemplary) หมายถึง ลักษณะของข้อสอบที่ผู้เรียนท าด้วยความสนุกเพลิดเพลิน ไม่ควร
ใช้ค าถามซ้ าซากน่าเบื่อ วิธีการที่จะให้ข้อสอบมีความยั่วยุ ก็โดยการเรียงจากข้อง่ายไปหาข้อยาก ไม่ถามหลาย
ประเด็นในข้อเดียวกัน การใช้รูปภาพประกอบ การจัดรูปแบบของข้อสอบให้น่าสนใจ ถ้าเป็นข้อสอบแบบ
อัตนัยก็ให้การบรรยายมีความยาวพอเหมาะ  
 6.  ความจ าเพาะเจาะจง 
 ความจ าเพาะเจาะจง (Definition) หมายถึง ลักษณะของข้อสอบที่มีแนวทางหรือทิศทางการถามหรือ
การตอบชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่ท าผู้เรียนตอบผิดเนื่องจากไม่เข้าใจค าถาม ความไม่จ าเพาเจาะจงของข้อสอบ
นี้อาจเกิดขึ้นได้กับข้อสอบทุกชนิด  
 7.  ความเป็นปรนัย  
 ความเป็นปรนัย (Objective)  ไม่ได้หมายถึงชนิดของข้อสอบแบบปรนัย แต่ข้อสอบทุกชนิดสามารถมี
ความเป็นปรนัยได้โดยต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 
 1) ตั้งค าถามชัดเจน ท าให้ผู้สอบทุกคนเข้าใจความหมายตรงกัน       

2) ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน แม้ว่าจะตรวจหลายครั้งหรือตรวจหลายคนก็ตาม 
 3) แปลความหมายของคะแนนได้เหมือนกัน ในกรณีนี้ถ้าเป็นข้อสอบที่ผู้เรียนได้คะแนนแต่ละข้อไม่
เท่ากัน ได้แก่ ข้อสอบอัตนัย ตอบสั้น หรือเติมค า ก็ไม่สามารถแปลความหมายของคะแนนได้ เช่น ข้อสอบ
อัตนัย 5 ข้อ เต็ม 50 คะแนน นายขาวท าได้ 32 คะแนน จะให้แปลความหมายว่าอย่ างไร แต่ถ้าเป็นข้อสอบ
แบบเลือกตอบ ถูกผิด หรือจับคู่ จะสามารถแปลความหมายของคะแนนได้ เช่น ข้อสอบแบบเลือกตอบ 50 ข้อ 
เต็ม 50 คะแนน นายแดงท าได้ 32 คะแนน หมายความว่า นายแดงท าถูก 32 ข้อ และสามารถแปล
ความหมายต่อไปได้ว่า ข้อสอบแต่ละข้อยากหรือง่ายหรือมีอ านาจจ าแนกสูงหรือต่ า  
 8.  ประสิทธิภาพ   
 ประสิทธิภาพ (Efficiency)  หมายถึง ลักษณะของข้อสอบที่มีจ านวนข้อมากพอประมาณ มี
เวลาท าพอเหมาะ ประหยัดค่าใช้จ่าย ตรวจให้คะแนนได้เร็ว รวมถึงสถานการณ์ในการสอบที่ดี ได้แก่ สภาพ
ห้องสอบเรียบร้อยไม่มีสิ่งรบกวน กรรมการคุมสอบรัดกุม เป็นต้น นอกจากนี้หากสร้างข้อสอบไว้อย่างดีและ
สามารถน าไปใช้ได้หลายครั้งอย่างเหมาะสมโดยไม่เกิดความเสียหาย ก็ถือได้ว่าข้อสอบนั้นมีประสิทธิภาพ 
 9.  อ านาจจ าแนก  
 อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง  ความสามารถของข้อสอบในการจ าแนกผู้สอบที่มี
คุณลักษณะหรือความสามารถแตกต่างกันออกจากกันได้  ข้อสอบที่มีอ านาจจ าแนกสูงต้องสามารถจ าแนก
ผู้สอบกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนหรือกลุ่มรอบรู้และกลุ่มไม่รอบรู้ออกจากกันได้ 

อ านาจจ าแนกของข้อสอบ (Discrimination) หมายถึง ผลต่างระหว่างอัตราส่วนของจ านวนคนใน
กลุ่มสูงตอบถูก กับอัตราส่วนของจ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก 
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 เมื่อ  r  คือ  ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
  H  คือ  จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
  L  คือ  จ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก 
  n  คือ  จ านวนคนในกลุ่มต่ าหรือกลุ่มสูง 

 

วิธีวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
ขั้นที่ 1 น าข้อสอบมาตรวจให้คะแนน 
ขั้นที่ 2 เรียงล าดับคะแนนจากสูงสุดไปหาต่ าสุด 
ขั้นที่ 3 นับกระดาษค าตอบจากข้างบนลงมาจ านวนหนึ่ง เรียกว่า กลุ่มสูง (High group) ใช้อักษร

ย่อว่า H และนับกระดาษค าตอบจากข้างล่างขึ้นมาให้มีจ านวนเท่ากับกลุ่มสูง เรียกว่า กลุ่มต่ า (Low group) 
ใช้อักษรย่อว่า L ส่วนที่เหลือ(ถ้ามี) เรียกว่า กลุ่มกลาง ซ่ึงไมต่้องน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบ  

จ านวนผู้ตอบในกลุ่มต่ าหรือกลุ่มสูงอาจจะใช้กลุ่มละ 25%, 27%, 33%, 40% หรือ 50% ของ
จ านวนผู้ตอบทั้งหมดก็ได้ โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 

ถ้าจ านวนผู้ตอบมีมากเป็นร้อยหรือพันก็ควรให้กลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ ามีจ านวนน้อยเปอร์เซ็นต์ เช่น 
25% หรือ 27%  

ถ้าจ านวนผู้เรียนมีน้อยเพียงหนึ่งห้องเรียนหรือ 30-50 คน ก็ควรให้กลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ ามีจ านวน
มากเปอร์เซ็นต์ เช่น 33%, 40% หรือ 50% 

10. ความยาก  
ความยาก (Difficulty) หมายถึง จ านวนคนตอบข้อสอบได้ถูกมากน้อยเพียงใด หรืออัตราส่วนของ

จ านวนคนตอบถูกกับจ านวนคนทั้งหมดที่เข้าสอบ ข้อสอบที่ไม่ยากหรือง่ายเกินไปจะช่วยจ าแนกผู้สอบได้ว่า 
ใครเก่งใครอ่อน ส่วนข้อสอบข้อใดที่ทุกคนท าถูกหมดหรือผิดหมด ต่างก็ไม่สามารถจ าแนกได้ว่า ใครเก่งใคร
อ่อน จึงไม่มีคุณค่าในการจ าแนก  

วิธีวิเคราะห์หาค่าความยากของข้อสอบ 
 ความยากของข้อสอบ (Difficulty) หมายถึง อัตราส่วนหรือร้อยละระหว่างจ านวนคนตอบถูกกับ
จ านวนคนทั้งหมด 

  
 เมื่อ  P  คือ  ค่าความยากของข้อสอบ 
  R  คือ  จ านวนคนตอบถูก 
  N  คือ  จ านวนคนทั้งหมด 

N

R
P 

n

LH
r
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ข้อสอบแบบเลือกตอบมีทั้งข้อดีและข้อด้อยซึ่งแสดงได้ดังตาราง 
 
ตาราง 6 ข้อดีและข้อจ ากัดของข้อสอบแบบเลือกตอบ 

ข้อดี ข้อจ ากัด 
1. มีความตรงเพราะสามารถเขียนค าถามวัดได้

ครอบคลุมทุกเนื้อหาและทุกพฤติกรรมด้าน
ความรู้ความคิด  

2. มีความเป็นปรนัย ตรวจให้คะแนนได้ตรงกัน 
3. ตรวจง่าย รวดเร็ว ยุติธรรม 
4. สามารถน ามาปรับปรุงให้เป็นข้อสอบมาตรฐาน

ได้ 
5. วัดความรู้ความคิดได้หลายระดับตั้งแต่ความรู้

ความจ าจนถึงการประเมินค่า 
6. วินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียนจากตัวลวง 
7. ใช้แผนผัง รูปภาพ กราฟ ประกอบได้ 
8. ตัดปัญหาเรื่องการอ่านเนื่องจากลายมือของ

ผู้ตอบอ่านยาก 
 

1. ใช้เวลาสร้างนาน เพราะต้องคิดตัวเลือกให้
เหมาะสม โดยเฉพาะการเขียนตัวลวงให้มี
คุณภาพ 

2. ผู้เรียนที่เรียนเก่งมีแนวโน้มท าคะแนนได้มาก 
3. ไม่สามารถวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4. เดาค าตอบได้ 
5. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง 
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เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การวิจัยการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน” 

 
โดย  

อาจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม 
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 การเรยีนการสอนส าหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น 1                                     สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหดิล 

การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  

แนวทางการท าวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีกระบวนการโดยสรุปดังแผนภาพข้างล่างนี้  

การส ารวจและก าหนดปญัหาเพื่อเตรียมเรื่องวิจัย 
↕ 

การทบทวนบริบท 
↓ 

การสร้างและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 
↓ 

การก าหนดตัวแปร 
↓ 

การเลือกแบบวิจยัและก าหนดกลุม่ตัวอย่าง (ถ้ามี) 
↓ 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล 
↓ 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
↓ 

การเขียนรายงานการวิจัย 
 
การก าหนดปัญหาหรือหัวข้อการวิจัย 
 แหล่งปัญหาหรือหัวข้อวิจัยทางการศึกษา จะได้โดยตรงจากประสบการณ์ในชั้นเรียน ในการก าหนด
ปัญหาวิจัยเน้นใช้วิธีพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างสภาพที่ควรจะเป็นกับสภาพที่เกิดข้ึนจริงว่ามีช่องว่าง (gap) 
มากน้อยเพียงใด ถ้าแตกต่างกันมากก็แสดงว่ามีปัญหามาก หรือในกรณีไม่เกิดปัญหาอาจหาทางป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาหรือพัฒนาให้ดีขึ้นก็ได้  

 การเลือกปัญหาวิจัย ควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
1. เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนและบุคคลอ่ืนๆ หลายฝ่าย 
2. เป็นปัญหาที่ถ้าได้รับการแก้ไขแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนเองหลายประการต่อเนื่องกันไป 
3. เป็นปัญหาที่ถ้าได้รับการแก้ไขแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนที่เก่ียวข้องได้ด้วย 
4. เป็นปัญหาที่หาวิธีการแก้ไขได้โดยวิธีการควรจะใหม่หรือแตกต่างจากวิธีการเดิม หรือต่างจากที่คน

อ่ืนเคยแก้ได้ในทางที่ดีข้ึน 
5. ลงทุนหรือใช้ทรัพยากรน้อย คุ้มค่ากับปัญหาที่แก้ได้ 
6. ต้องเป็นปัญหาที่คิดว่าแก้ได้  

ในการหาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหา หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จ าเป็นต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา อันจะ
น ามาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกจุด ซึ่งการวิจัยดังกล่าวนี้มักมีการคิดค้นหาวิธีหรือนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและ
ทดลองใช้ควบคู่กันไป เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยมีกระบวนการสรุปดัง
แผนภาพ 
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สาเหตุ 1 
สาเหตุ 2 
สาเหตุ 3 
 
สาเหตุ n 

 
 

ปัญหา → วิธีแก ้ → ทดลองใช้ → ผลที่ได ้
 

 
 โดยทั่วไปแล้ว การวางแผนวิจัยในชั้นเรียนมีประเด็นส าคัญ คือ การตั้งชื่อเรื่อง และวัตถุประสงค์ ให้
ชัดเจน ซึ่งควรจะด าเนินการเมื่อได้ศึกษาค้นคว้าทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องครอบคลุม  

การตั้งชื่อเรื่องเบื้องต้น 
ชื่อเรื่องมีหน้าที่ดึงดูดผู้อ่าน สื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างชัดเจนทันทีว่านักวิจัยท าอะไร ดังนั้นควรตั้งชื่อ

เรื่องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ใช้ชื่อที่ดึงดูดความสนใจ ด้วยชื่อที่มีความชัดเจน กะทัดรัด ไม่ใช้ค า
ฟุ่มเฟือย  

การตั้งชื่อเรื่องมีหลายลักษณะ มีองค์ประกอบหลักแยกตามระดับการวิจัย ดังนี้ 
1. ระดับเพื่อรู้  

มีองค์ประกอบหลัก คือ สิ่งที่ต้องการศึกษา และผู้เข้าร่วมการวิจัย 
- การศึกษา/ส ารวจ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้เรียนชั้น………… 
- ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของผู้เรียนชั้น………… 
- ปัญหาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้น………… 
- ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา……....ของผู้เรียนชั้น………… 

2. ระดับเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
มีองค์ประกอบหลัก คือ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และผู้เข้าร่วมวิจัย 
- ผลของ (ชื่อนวัตกรรม) ที่มีต่อ (พฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือต้องการพัฒนา) ของนักศึกษา

สาขา……….........ชั้นปีที่…… 
- การใช้ (ชื่อนวัตกรรม) เพ่ิม/เสริมสร้าง/แก้ปัญหา (พฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือต้องการ

พัฒนา) ของผู้เรียนชั้น………… 
- การพัฒนา (ชื่อนวัตกรรม) ส าหรับ/เพ่ือเสริมสร้าง (พฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือต้องการ

พัฒนา) ของผู้เรียนชั้น………… 

การก าหนดวัตถุประสงค์เบื้องต้น 
 วัตถุประสงค์การวิจัยจะสอดคล้องกับปัญหาค าถามวิจัยและชื่อเรื่องเสมอ ซึ่งถ้าปัญหา ค าถามวิจัย
เปลี่ยน ชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ในที่นี่จะยกตัวอย่างการก าหนดวัตถุประสงค์ 2 ระดับ 
ดังนี้ 

1. ระดับเพื่อรู้  
- เพ่ือส ารวจ…………………………….. 
- เพ่ือศึกษา………………………………. 
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2. ระดับเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 
อาจมีหลายแบบตั้งแต่ตั้งวัตถุประสงค์ข้อเดียว จนกระท่ังหลายข้อ เช่น 
- เพ่ือพัฒนา (ชื่อนวัตกรรม) ส าหรับเพ่ิม/เสริมสร้าง/แก้ปัญหา (พฤติกรรม) ของผู้เรียนชั้น…… 
- เพ่ือศึกษาผลของ (ชื่อนวัตกรรม) ที่มีต่อ (พฤติกรรม) ของผู้เรียนชั้น….. 
- 1) เพ่ือพัฒนา (นวัตกรรม) ส าหรับผู้เรียนชั้น 

2) เพ่ือประเมิน (นวัตกรรม) ที่พัฒนาขึ้น  

การศึกษาและทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 จุดมุ่งหมายในการศึกษาและทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง 

1. หลีกเลี่ยงการท าซ้ ากับผู้ที่เคยวิจัยไว้ก่อน 
2. ทราบแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแปรต่างๆ ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพ่ือเป็น

แนวทางในการก าหนดกรอบคิด 
3. ตั้งสมมุติฐานได้อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยข้อมูลจากผลงานวิจัยและเอกสารที่ค้นคว้า 
4. ทราบถึงวิธีการต่างๆ เช่น กลุ่มประชากรและการสุ่ม หรือเลือกตัวอย่าง การวัดค่าตัวแปร 

เทคนิคการวิเคราะห์ และสถิติท่ีใช้ 
5. ช่วยในการตีความและสรุปผลวิจัย 
6. ทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการวิจัยที่ผ่านมา และเตรียมหาแนวทางแก้ไข 
7. ทราบว่ามีข้อมูลอยู่ท่ีได้และไม่มีข้อมูลที่ใดบ้าง 
8. เพ่ิมความรู้และช่องทางที่จะเพ่ิมความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นเรื่อยๆ จากเอกสารหรือ

แหล่งอ้างอิงของเรื่องที่ค้นคว้า 
9. ช่วยให้วางแผนได้รัดกุม 
10. ช่วยให้งานวิจัยมีคุณค่าน่าเชื่อถือ ถ้ามีการค้นคว้าอย่างครอบคลุม และทบทวนอย่างรอบคอบ 

 การพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางดังนี้ 
1. เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา 
2. ทันสมัย ไม่เกิน 5 ปี (เว้นแต่หนังสือเก่าที่ยังมีคุณค่า หรือยังไม่มีผู้แต่งใหม่) 
3. มีมาตรฐาน (ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล) 
4. ครอบคลุมทั้งจากในและต่างประเทศ 

 การน าเสนอผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางดังนี ้
1. น าเสนอโดยควรยึดตัวแปรที่ศึกษาเป็นหลัก ไม่ควรน าเสนอเรียงตามตัวอักษรของผู้ที่ได้ค้นคว้ามา 

หรือตามช่วงเวลา  
2. ควรน าเสนอในรูปของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปให้เป็นความคิดของตนเพื่อแสดงถึงความ

เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

การก าหนดตัวแปร 
 การวิจัยชั้นเรียนซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง จะแบ่งตัวแปรเป็น 4 ประเภท คือ ตัวแปรต้นหรือตัวแปร
จัดกระท า ตัวแปรตาม ตัวแปรเกิน และตัวแปรแทรก  
 ตัวอย่างของตัวแปรทั้ง 4 ประเภท แสดงดังแผนภาพข้างล่าง 
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        ตัวแปรเกิน (ไอคิว เพศ ความรู้เดิม ฯลฯ) 
 

    ตัวแปรต้น                      ตัวแปรตาม  
     (วิธีสอน)                          (คะแนน) 

 
ตัวแปรแทรก 

(ความสนใจ เหนื่อย ฯลฯ) 

 ตัวแปรที่จะศึกษาหรือทดลอง คือ ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม แต่จากภาพข้างต้นจะเห็นว่ามีตัวแปร
อ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คือ ตัวแปรเกินและตัวแปรแทรก ซึ่งมีอิทธิพลต่อคะแนนของผู้เรียน ท าให้ผลการวิจัย
ไม่ชัด 
 ตัวแปรที่เข้ามาเกี่ยวข้องประเภทแรก คือ ตัวแปรเกิน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคะแนน นั่นคือคะแนนที่
นักเรียนได้อาจไม่ใช่พราะวิธีสอน แต่เป็นเพราะไอคิวเด็กสูงอยู่แล้ว หรือเป็นเพราะเนื้อหาที่สอนเอ้ือหรือเป็น
อุปสรรคต่อเพศหนึ่งเพศใด ไม่ใช่เป็นเพราะวิธีสอนที่ผู้วิจัยทดลองแต่อย่างใด  
 ตัวแปรประเภทต่อมา คือ ตัวแปรแทรก เป็นตัวแปรที่ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อตัวแปรตาม ถ้าไม่ได้รับ
อิทธิพลจากตัวแปรต้น เช่น จะสอนคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน ด้วยการใช้ของจริงโดยน าแตงโมมาผ่าเป็น
ส่วนๆ แล้วบอกผู้เรียนว่าเมื่อเรียนจบจะให้กินแตงโม ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเป็นพิเศษ เรียนได้คะแนนสูง 
อาจไม่ใช่เพราะครูสอนดีแต่เพราะอยากกินแตงโม 
 การที่มีตัวแปรเกินและตัวแปรแทรกจะท าให้ผลการวิจัยขาดความชัดเจนสรุปผลผิดพลาดได้ ดังนั้น 
ในทางปฏิบัติผู้วิจัยต้องควบคุมไม่ให้ตัวแปรนอกกรอบสี่เหลี่ยมเกิดข้ึน  
 ส่วนใหญ่แล้วการวิจัยในชั้นเรียนจะก าหนดให้นวัตกรรมที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นเป็นตัวแปรต้น และ
พฤติกรรมของผู้เรียนด้านต่างๆ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นตัวแปรตาม การวัดตัวแปรเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญ ซึ่งมีเครี่องมือวัดหลายชนิด เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต การจะใช้
เครื่องมือชนิดใด หรือหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยมีจุดเน้นที่ต้องให้ได้ข้อมูล
ตรงกับความเป็นจริงและให้ผลน่าเชื่อถือมากที่สุด 

การออกแบบวิจัย 
 การวิจัยในชั้นเรียนส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ที่นิยมใช้กันมาก มีดังนี้ 

1. แบบวิจัยกรณีทดลองกลุ่มเดียว มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1.1 ใส่ Treatment → Observe (post) 
1.2 Observe1 (pre)  → ใส่ Treatment → Observe2 (post) 
1.3 Observe1 (pre)  → ใส่ Treatment → Observe2 (post) → Observe3 (delay) 

2. แบบวิจัยกรณีทดลอง 2 กลุ่ม มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 

2.1 Nonequivalent Control Group Design 
กลุ่มทดลอง Observe1 (pre) ใส่ Treatment Observe2 (post) 
กลุ่มควบคุม Observe1 (pre)  Observe2 (post) 
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2.2 Pretest-Posttest Control Group Design 
กลุ่มทดลอง สุ่ม Observe1 (pre) ใส่ Treatment Observe2 (post) 
กลุ่มควบคุม สุ่ม Observe1 (pre)  Observe2 (post) 

2.3 Posttest-Only Control Group Design 
กลุ่มทดลอง สุ่ม ใส่ Treatment Observe2 (post) 
กลุ่มควบคุม สุ่ม  Observe2 (post) 

เครื่องมือเก็บข้อมูล 
  เครื่องมือที่นิยมใช้กันในการวิจัยชั้นเรียน มีดังนี้ 

(1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
(2) แบบสอบถามวัดความคิดเห็น 
(3) แบบสังเกตวัดพฤติกรรม   
(4) แบบสัมภาษณ์วัดความเห็นอย่างอิสระ 
(5) แบบบันทึกใช้สรุปสาระส าคัญจากเอกสาร 

การจะได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง สมบูรณ์ ต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ดังนั้น เครื่องมือวิจัยจะต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพเสียก่อน ซึ่งมี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ วิธีที่ไม่ใช้สถิติกับวิธีที่ใช้สถิติ ดังนี้ 

การตรวจสอบเครื่องมือโดยวิธีที่ไม่ใช้สถิติ  
(1) การตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ประเด็น หรือนิยาม โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งควรท าเป็น

ตารางวิเคราะห์โดยมีประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ให้ครบถ้วน 
(2) การตรวจความถูกต้องของภาษาความเข้าใจของผู้ตอบ โดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมือนผู้ตอบจริง

สัก 2-3 คน ทดลองตอบดูว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่เพียงใด มีความราบรื่นเพียงใดในการตอบค าถาม 

การตรวจสอบเครื่องมือโดยวิธีที่ใช้สถิติ  
(1) ความตรง – ใช้ผู้ เชี่ยวชาญแล้วน ามาค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์หรือนิยาม (Item of Object Congruence Index, IOC) โดยในการตรวจจะเป็นการพิจารณา 3 
ประเด็น คือ เหมาะสม ไม่เหมาะสม และไม่แน่ใจ โดยก าหนดคะแนนเป็น 1=เห็นด้วย –1=ไม่แน่ใจ 0=ไม่เห็น
ด้วย ค่า IOC ที่ได้ควร  0.50 ขึ้นไป 

(2) ความเที่ยง – น าเครื่องมือที่จะตรวจสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่
จะให้ข้อมูลในการวิจัย ประมาณ 30-40 คน โดยจะไม่ใช้กลุ่มนี้มาเป็นกลุ่มตัวอย่างอีกในขั้นตอนเก็บข้อมูลจริง 
แล้วน าผลการวัดมาใช้กับสูตรต่างๆ (เช่น Slit-Half, Kuder & Richardson, Alpha Coefficient) ตามความ
เหมาะสมของเครื่องมือนั้น ค่าท่ีใช้ได้ควร  0.50 ขึ้นไป 

(3) ความยาก – เป็นการค านวณหาค่าของแบบทดสอบที่มีการตอบถูกตอบผิด ข้อค าถามที่ใช้ได้มีค่า
ความยากระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ข้อที่มีค่าความยากสูงถึง 1 แสดงว่าง่ายมาก ผู้สอบตอบถูกทุกคน ถ้าค่าความ
ยากมีค่าเป็น 0 แสดงว่าข้อนั้นตอบผิดทุกคน 

(4) อ านาจจ าแนก – เป็นค่าที่แสดงถึงการจ าแนกคนกลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อนออกจากกัน ข้อค าถามที่
เหมาะสมต้องมีค่านี้ระหว่าง 0.2 ถึง 1  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลมีเป้าหมายเพ่ือตอบประเด็นปัญหาวิจัยหรือทดสอบสมมติฐานการวิจัยให้ครบทุก
ข้อ ทั้งนี้ ก่อนจะเริ่มท าการวิเคราะห์ข้อมูล ให้กลับไปอ่านประเด็นปัญหาวิจัย เพ่ือที่จะไม่ถูกข้อมูลพาไป  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลข จะใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้กันมากในการวิจัยชั้น
เรียน มีดังนี้ 
 สถิติบรรยาย – ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และการวัดการกระจาย 
 สถิติเปรียบเทียบ – นิยมใช้ t-test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 ชุด ซึ่งในทางปฏิบัติในการวิจัย
ในชั้นเรียนมักจะใช้สถิติที่ในกรณีกลุ่มตัวอย่าง  30 คน และข้อมูลมีการกระจายเป็นโค้งปกติ แต่ถ้ากลุ่ม
ตัวอย่างน้อยกว่า 30 คน จะต้องใช้สถิตินอนพาราเมตริค (เช่น Rank test, U-test) หรือถ้ามีกลุ่มตัวอย่างน้อย
มาก อาจใช้ตัวเลขเปรียบเทียบด้วยกราฟ  

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  มีข้ันตอนดังนี ้

1. เตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมต่อการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การถอดเทปบันทึกเสียงการ
สัมภาษณ์ การถอดเทปวิดิทัศน์การสังเกต เป็นต้น 

2. น าข้อมูลมาจัดระบบ โดยแตกเป็นหน่วยย่อยๆ ตามความหมายของแต่ละหน่วย โดยอาศัย
ลักษณะร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง 

3. ให้รหัสข้อมูล หรือที่เรียกว่า coding เพ่ือแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ โดยการติดป้ายชื่อก ากับไว้เป็น
เพ่ือให้สามารถจ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มได้อย่างสะดวก ซึ่งเป็นการลดทอดข้อมูลขนาดใหญ่ให้เล็กลง ทั้งนี้ 
ก่อนที่จะให้รหัสข้อมูล ควรอ่านข้อมูลทั้งหมดก่อนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาพกว้างๆ และบันทึกความรู้สึก
นึกคิดที่ได้จากการอ่าน เพ่ือช่วยให้กระบวนการให้รหัสข้อมูลกระท าได้ง่ายขึ้น 

4. จัดหมวดหมู่ข้อมูล ตามลักษณะความสัมพันธ์  
5. การหาประเด็นหลัก (theme) ของข้อมูล  

การเขียนรายงานวิจัยในรูปแบบของบทความวิชาการ 
 โดยทั่วไปบทความวิชาการ มีองค์ประกอบหลัก คือ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ วิธีการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ ซึ่งแต่ละหัวข้อ “มีหน้าที่” ดังนั้น ต้องเขียนให้ตรงตามท าหน้าที่ของมัน กล
ยุทธ์ในการเขียนแต่ละหัวข้อ สรุปได้ดังนี้ 
 ชื่อเรื่อง 

หน้าที่ ให้คนอ่านเกิดความสนใจอ่าน 
กลยุทธ์  

1. ตั้งชื่อให้ดึงดูดความสนใจ ด้วยชื่อที่มีความชัดเจน กะทัดรัด ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 
2. ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
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 บทคัดย่อ 
หน้าที่ บอกภาพรวมของงานวิจัยทั้งฉบับ เพ่ือให้คนตัดสินใจว่าจะอ่านละเอียดหรือไม่ 
กลยุทธ์ 

1. ย่อเรื่องทั้งหมด (ไม่มีรูป ไม่มีตาราง ไม่มี discussion ไม่มี reference)  
2. ต้องอ่านรู้เรื่องโดยไม่ต้องอ่านเรื่องราวทั้งหมด 
3. เขียนให้ครบใน 3 ประเด็น คือ ท าท าไม (วัตถุประสงค์) ท าอย่างไร (วิธีการวิจัย) ได้ผลอย่าง

(ผลการวิจัยโดยสรุป) 
4. เป็นข้อมความท่ีมีค าส าคัญทั้งหมดในบทความวิจัย สั้น กะทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อ 

 บทน า 
หน้าที่  ให้ผู้อ่านทราบสถานกรณ์ปัจจุบัน โน้มน้าวให้ผู้อ่านคาดหวังว่า งานนี้จะมีข้อค้นพบที่เป็นประ

โยบน์ มีความก้าวหน้าทางวิชาการ 
กลยุทธ์ 

1. ย่อหน้าแรกให้กระทบความสนใจ เกริ่นน าจากขอบข่ายที่กว้างมาสู่ปัญหาวิจัย (เริ่มจากเรื่องที่
ใกล้ตัวปัญหา ไม่ควรเริ่มจากเรื่องที่ไกลตัวปัญหา) 

2. แสดงให้เห็นว่าเรื่องที่ท าวิจัย เป็นสภาพที่เป็นปัญหา หรืออุปสรรคที่ควรแก้ไข 
3. แสดงหลักฐานว่างานวิจัยในอดีตยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ review ให้คนอ่านทราบว่า “เราก็รู้

ว่ามีใครท าอะไรบ้างแล้ว” (เอามาเฉพาะเรื่องที่ตรงกับเรา) แล้วชี้ให้เห็นช่องว่างของงานที่ยัง
ขาดอยู่ ที่จะพบได้จากงานเรา 

4. ปิดท้ายด้วยการบอกว่าเราจะท าอะไร จะบอกอะไร (เป็นปัญหาวิ จัยของเรา ซึ่งแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร หรือแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างประเด็นท่ีศึกษา)  

 วิธีการ 
หน้าที่ บอกให้คนทราบว่าผู้วิจัยใช้ยุทธวิธีใดในการตอบปัญหาวิจัย วิธีด าเนินการวิจัยนั้นจะให้ผล

เที่ยงตรงมากน้อยอย่างไร และมีคุณค่าเพียงไร 
กลยุทธ์ 

1. บอกขอบเขตการวิจัย (ท าวิจัยกับใคร-ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เรื่องอะไร-ตัวแปรทั้งหมด ที่
ไหน เมื่อใด  

2. บอกขอบเขตการวิจัย (ตัวแปรทั้งหมด  
3. บอกวิธีการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม  
4. ระบุรูปแบบการวิจัย 
5. ระบุเครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือให้ครอบคลุม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย และคุณภาพพ้ืนฐานของเครื่องมือ 
6. อธิบายขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลว่าท าอย่างไร  
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 ผลการวิจัย 
หน้าที่  น าเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าเสนอหลักฐานและข้อมูลที่เป็นระบบ  
กลยุทธ์ 

1. น าเสนอให้เห็นภาพรวมเป็นตอนๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยก่อน จึงค่อยน าเสนอ
รายละเอียดของแต่ละตอนต่อไป 

2. น าเสนอตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. น าเสนออย่างกระชับ ในลักษณะที่สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย อาจน าเสนอในรูปของ

ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ประกอบค าบรรยาย โดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย 
4. น าเสนอผลการวิจัยตามข้อมูลที่ปรากฎ ไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัว  

 สรุปผลการวิจัย 
หน้าที่  บอกคนอ่านให้ทราบความหมายของข้อค้นพบที่สัมพันธ์กับปัญหา 
กลยุทธ์ 

1. น าเสนอข้อสรุปให้ครบถ้วนทุกประเด็น ในรูปแบบของการตอบวัตถุประสงค์หรือค าถามวิจัย 
2. น าประเด็นเด่นที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาสนับสนุนข้อสรุป 
3. ไม่สรุปเกินขอบเขตของการวิจัย 
4. ไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของนักวิจัย รวมทั้งแนวคิดหรือข้อสรุปของคนอ่ืนที่ review มา

สนับสนุนข้อค้นพบของตน 
5. จัดเรียงล าดับนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือให้คนอ่านเข้าใจง่าย  

 การอภิปรายผล 
หน้าที่ ให้คนอ่าน “บรรลุ” ถึงความรู้โดยใช้ตรรกะมาอภิปรายผล ซึ่งการอภิปรายผลที่ดีจะน าไปสู่

ข้อเสนอแนะที่เป็นไปได้ และน่าเชื่อถือ  
กลยุทธ์ 

1. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และบริบท โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอ้างอิง 
แล้วอภิปรายเชื่อมโยงด้วยตรรกะหรือทฤษฎีทางการศึกษา 

2. เปรียบเทียบ ความเหมือน ความต่าง ความสอดคล้อง ความขัดแย้ง ระหว่างผลที่ได้รับจากการ
วิจัย กับทฤษฎี หลักการ งานวิจัยที่ review  

3. บรรยายว่าผลการวิจัย “สอดคล้อง (หรือขัดแย้ง)” กับงานของผู้ใดบ้าง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเหตุ
ใด พร้อมอ้างอิงหลักฐาน 

4. ใส่ความคิดเห็นเข้าไปได้ แต่ต้องไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัว แต่เป็นความคิดเห็นที่อยู่บนฐานของ
การมีหลักฐานอ้างอิง 

 ข้อเสนอแนะ 
หน้าที่ บอกคนอ่านว่าจะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ต้องระวังอะไรบ้าง 
กลยุทธ์ 

1. ต้องน าเสนอใน 2 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งต่อไป 

2. เป็นข้อเสนอแนะที่มาจากผลการวิจัย 
3. เป็นข้อเสนอแนะทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
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แนวทางการเขียนข้อเสนอแนะในการน าผลการิจัยไปใช้ 
1. ระบุว่ามีประโยชน์ต่อกลุ่มใด น าไปใช้งานตรงไหนได้บ้าง  
2. อธิบายว่าจะน าไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  
3. ระบุว่างานวิจัยเรายังมีข้อที่ต้องเพ่ิมเติมในด้านใดบ้าง  
4. ยังมีข้อที่ต้องระวังในการน าไปใช้ในทางปฏิบัติหรืออ้างอิงอย่างไรบ้าง 
5. ในกรณีที่ต้องน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ หรือต้องน าไปใช้ทั้งกระบวนการ หากน าไปใช้เพียง

บางส่วนอาจให้ผลไม่เป็นไปตามที่ได้ค้นพบ ในกรณีนี้ ต้องมีการระบุให้ชัดเจน  

แนวทางการเขียนข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
เสนอประเด็นข้อบกพร่องจากการวิจัย หรือจากการได้ข้อค้นพบที่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น ที่ยังไม่

แน่ใจและไม่สามารถหาหลักฐานที่สมบูรณ์น่าเชื่อถือจากการวิจัยของตน (เนื่องจากการการวิจัยไม่ได้ออกแบบ
เพ่ือตอบค าถามนั้น แต่มีแนวโน้มจากผลวิจัยที่ชวนให้เชื่อได้ว่า การออกแบบและการศึกษาตัวแปรที่เสนอแนะ
เพ่ิมเติม จะท าให้ได้ค าตอบที่ชัดเจน) 
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Abstract: We present two new instructional learning units for an undergraduate life science laboratory.
The novelty is in applying the results of our scientific research to the teaching of a student laboratory
class in which one part involves actual manipulation and the other handling of data provided by the
researcher. In this way, the researcher or the researcher cum lab instructor with superior pedagogical
content knowledge was better at responding to unexpected results because of the broad hands-on ex-
perience previously acquired from the conventional research. To gain manipulative skills in science,
our students participated actively in an inquiry-based learning session. They had to perform learning
cycle activities from which they were expected to achieve high levels of learning. The laboratory
activities for the students were of two topics i.e., seaweed enzyme and the Siamese fighting fish DNA.
Results from this study revealed that the seaweed enzyme learning (SSL) unit helps students to acquire
concepts on enzyme-catalyzed reaction. Also the fighting fish learning (FFL) unit enables students to
conceptualize about species and natural selection. Additionally, these learning units promote students’
positive perception of science learning. The newly developed learning units may provide useful
learning models for teaching and learning in the life science course.

Keywords: Enzyme, Siamese Fighting Fish, Learning Cycle, Natural Selection, Seaweed, Species

Introduction

LABORATORY ACTIVITIES HAVE been given a central and distinctive role in
the science curriculum, and science educators have recognized rich benefits in
learning from such activities (Hofstein & Lunetta, 2004). Laboratory activities not
only provide experience with the physical world, but also offer students opportunities

to gain knowledge in the same way as scientists (Nakhleh, Polles & Malina, 2002). Laboratory
activities have been recognized to be also an important medium for enhancing attitudes,
stimulating interest and enjoyment, and motivating students to learn science (Hofstein &
Lunetta, 2004).

Because of the benefits of laboratory activities, the undergraduate science courses have
been designed to allow students to actively participate in lectures after discovery-based
laboratories (Handelsman et al., 2004). However, most introductory science courses rely on
transmission of information from lectures and strictly directed (cookbook type) laboratory
exercises (Handelsman et al., 2004). Although the cookbook type laboratory exercises can
teach some scientific techniques and skills (Hart, Mulhall, Berry, Loughran & Gunstone,
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2000) or serve as visual aids for concepts already studied (Millar, 1998; Phornphisutthimas,
Panijpan, Wood & Booth, 2007), many science educators consider them as ineffective in
developing students’ understanding of scientific concepts (Lord & Orkwiszewski, 2006;
Wallace, Tsoi, Calkin & Darley, 2003). Following lab directions strictly also presents a
misleading way of depicting how scientists actually develop scientific knowledge (McGuiness,
Roth & Gilmer, 2002).

Many science educators have suggested that laboratory activities need to involve inquiry-
based learning, where students use the scientific method to investigate phenomena and solve
problems (Kipnis & Hosfstein, 2008). However, involving students in inquiry is much more
difficult than simply asking them to follow a recipe (Lord & Orkwiszewski, 2006). One di-
lemma reported by Smith and Anderson (1999) is how to engage students in learning through
inquiry. Teachers facing problems in implementing the inquiry approach in the elementary
university science class also have to confront limitations of time, class size, student motiva-
tion, and student ability (Brown, Abell & Demir, 2006). Additionally, hands-on teaching
and learning involved in a laboratory activity requires materials, some of which are expensive
or difficult to obtain (Ndirangu, Kathuri & Mungai, 2003). The challenge is to find teaching
strategies that promote successful inquiry for students (German, Haskins & Auls, 1996) and
are also suitable for the science course with limited budgets.

Thai science teachers are currently encouraged by the Ministry of Education to emphasize
local materials in their teaching, especially in laboratory classes. In this undergraduate
laboratory study, two innovative instructional units were developed from our scientific re-
search on locally available materials (red seaweed and fighting fish) and used by students
taking biology/biochemistry courses. The teaching-learning activities were based on the
learning cycle, outlined in detail below.

Learning Cycle Approach
The learning cycle approach is an inquiry approach to instruction that has continued to
demonstrate significant effectiveness in the science classrooms (Ates, 2005; Lawson, 2001;
Gilis & MacDougall, 2007). This approach is based on constructivism and was first developed
by Robert Karplus (Karplus, 1977, 1980) following major steps in the intellectual development
proposed by Jean Piaget. As rooted in Piaget’ intellectual development, the learning cycle
provides a structured means for students to construct concepts from direct experiences with
science phenomena (Renner & Lawson, 1973).

The learning cycle approach consists of three distinct phases: exploration, concept intro-
duction, and concept application. This approach begins with an exploration phase where
students are charged with collecting data that can be done in the form of open or guided in-
quiry (Lawson, 1986; Maier & Marek, 2006). Following the exploration is the concept intro-
duction phase where the data gathered from the exploration are shared and discussed to
generalize a concept (Allard & Barman, 1994). The concept introduction phase may be more
teacher-centered, however, this phase is preceded by the exploration phase in which the
students become familiar with the material first hand. Direct teaching of a concept by lecturing
is not attempted until the student has had a chance to explore the materials and develop some
familiarity with them (DeBore, 1991). The third phase of the learning cycle, known as concept
application, provides students with a further strengthening of the concept through the applic-
ation of what they have learned to a new context. This idea is in keeping with Ausubel’s
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idea of networks of concepts that increase in meaningfulness as they appear in more and
more new contexts (DeBore, 1991).

The learning cycle is a robust instructional approach benefiting from extensive research
and moves science teaching and learning beyond a simply hands-on, discovery (Settlage,
2000). It was first formally used in a primary school science program called the Science
Curriculum Improvement Study (SCIS) and demonstrated the better student’s outcomes over
the non-SCIS programs (Abraham, 1998). As a result of the success of the SCIS program,
many science educators considered the learning cycle to be potentially useful model for in-
struction and curriculum development (Abraham, 1998). Regarding the curricula developed
based on the learning cycle, improvements among students were found in terms of process
skill development, attitude toward science and scientific inquiry (Bevevino, Dengel & Adams,
1999, Marek & Methven, 1991). Content learning attainment and reduction of misconceptions
were found in the learning cycle class (Lawson, 2001). The learning cycle approach can
bring about growth in reasoning abilities greater than those of other instructional strategies
(Lawson, 2001; Marek & Methven, 1991). Additionally using the learning cycle in the
classroom can actively engage students in thinking, talking, reading, and writing about science
(Gillis & MacDougall, 2007; Lawson, Drake, Jonson, Kwon & Scapone, 2000, Musheno &
Lawson, 1999). The learning cycle approach, therefore, appears to be a potential means to
promote university student’s understanding of the difficult scientific concepts as enzyme-
catalyzed reaction, species and natural selection.

Objectives of the Study
This study exploits our scientific research results on the seaweed enzyme (Jittam et al., 2009)
as well as data on fighting fish DNA to provide effective instruction units as part of the
biology/biochemistry course based on the learning cycle approach. This study attempts to
answer two research questions:

1. How do the newly developed instructions enhance the undergraduate students’ under-
standing of scientific concepts on enzyme-catalyzed reaction, and species and natural
selection?

2. How do the undergraduate students perceive the newly developed instructions based
on the learning cycle approach?

Methods
To answer the two research questions posed above, two instructional learning units derived
from our research on local materials – red seaweeds and fighting fish – were developed
based on the Lawson’s learning cycle approach (1986, 2001). The study was carried out in
a fundamental life science course i.e., biology and biochemistry of a Thai university for a
total of two periods (six hours each). The second year undergraduates participated in this
study. Because in rigidly imposed curricula, quite typical of Thai universities, this course
and its laboratory has to be taken by second year undergraduates who passed all the first
year courses. A group of 72 students taking the biochemistry course participated in the
learning unit on seaweeds’ enzyme whereas another group of 80 students taking the biology
course were involved in the learning unit on fighting fish. All participants were assessed by
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conceptual testing, concept mapping, and interviewing to examine the students’ knowledge
and understanding both before and after instructional implementation. Additionally, a Con-
structivist Learning Environment Survey (CLES) questionnaire (Salish I Research Project,
1997) and semi-structured interviews were used to investigate student’s perceptions and
their preferences on the learning environment before and after the implementation of the
new instructional units. The significant difference of pre- and post-conceptual test scores
and six CLES scales were determined using t-test analysis. A thematic approach was used
to analyze transcripts of student interviews.

Instructional Learning Unit Design
Two instructional learning units – Seaweeds’ Enzyme Learning (SEL) unit and Fighting
Fish Learning (FFL) unit – were designed based on the learning cycle approach. SEL unit
was a wet lab where the students did the experiment in the laboratory. FFL unit was a dry
lab where the students learned and practiced from the secondary data using the computer.
Each unit was divided into two parts: a three-hour laboratory and a three-hour lecture. Im-
portantly, these learning units gave students experiences in the laboratory before attending
the lecture. The overall activities of each unit are as follows:

Seaweeds’ Enzyme Learning (SEL) Unit

Student ActivityObjectivePhase
A dramatic color development of enzyme-cata-
lyzed reaction on agar slide was used to engage

Exploration I 1. To identify enzyme,
substrate, and products
of reaction students to the enzyme experiment. Upon insert-

ing the seaweed into an agar slide containing2. To predict enzyme
activity the substrate of the seaweed enzyme, the color

of an agar around the seaweed changed from3. To study colorimetric
method for measuring
the enzyme activity

pink to blue. Students were asked to explain
why the color of an agar changed. In addition,
the different intensity of blue color around the
seaweed was used to motivate students to dis-
cuss the amount enzyme activity. Then the stu-
dents measured the increase of the colored
product quantitatively by following the proced-
ure in their laboratory manual.
From the data gathered from the Exploration I,
students were asked to explain what was going

Concept
Introduction
I

1. To explain what is go-
ing on in the particular
reaction on in the reaction, and to calculate the rate of

color development. They were introduced to
the term “rate of enzyme-catalyzed reaction”.

2. To calculate the rate of
enzyme-catalyzed reac-
tion
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The students were asked to predict the rate of
enzyme-catalyzed reaction upon changing the

Concept
Application I

1. To predict the rate of
enzyme-catalyzed reac-

physical and chemical environments of the en-tion upon changing
zyme reaction. Then they were given the oppor-the reaction environ-

ment tunity to apply knowledge learned from previ-
ous phase to the design of the experiment for
testing their predictions.

2. To design the experi-
mental procedure to
test the effect of the
physical and chemical
environment on the
rate of enzyme-cata-
lyzed reaction

Each group of students was allowed to conduct
the proposed experiments to collect data. To

Exploration II 1. To investigate effects
of the physical and

save time and promote teamwork, each groupchemical environment
was responsible for testing only one or twoon the rate of enzyme-

catalyzed reaction factors (pH, enzyme or substrate concentration,
and inhibitor) influencing the rate of reaction.
The groups that investigated similar factors but
might be using different designs were encour-

Concepts
Introduction II

1. To interpret results
and draw conclusions

aged to share data and to interpret the results.based on empirical
data Then they were asked to prepare a group poster

to present their findings and discuss with class-2. To explain the effects
of the physical and mates at the end of the 3-h laboratory period.
chemical environment Following this they were taught in-depth con-
on the rate of enzyme-
catalyzed reaction

cepts related to their enzyme experiences in the
lecture.

3. To learn in-depth con-
cepts and link the new
knowledge with the
experience in explora-
tion

The students were given a takehome assignment
in which they were asked to answer the ques-

Concepts
Application II

1. To apply or use know-
ledge they have

tions related to enzyme-catalyzed reaction
learned earlier in this unit.

learned in new situ-
ation
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Fighting Fish Learning (FFL) Unit

Student ActivityObjectivePhase
A scavenger hunt game was used to engage
and introduce students into the DNA se-

1. To compare and identify
the DNA sequences and

Exploration

quences analysis. The game is composed ofDNA barcodes
5 pictures. The first 2 pictures were used to2. To use computer
activate students’ focusing within an activityprograms for DNA
whereas the rest were used to assist students’sequences comparison
with DNA sequences analysis. One pictureand alignment
was from DNA sequences within Gen Bank
database while the others (barcode images)
originated from real DNA sequences of the
fighting fish within the Barcode of Life
database.
Fighting fish photos were used to engage
students into the DNA-based phylogenetic

3. To ascertain students’
prior knowledge about

tree construction. Students were firstly askedthe species concept
to address their prior knowledge of a work-4. To identify the
ing definition of the species. They weredifferent species of
asked to predict and draw a fighting fishfighting fish by using
phylogeny from their prior understandingsthe computational method
of species. Students’ group work was com-
piled and each member in the new group
was asked to share his/her ideas about
fighting fish phylogeny. They then were
challenged to evaluate their predictions by
using the secondary data prepared by re-
searcher.
Each group was asked to present their find-
ing, compare the findings to original predic-

1. To explain the species’
concept in relation to the

Concept
introduction

tions, discuss the phylogenetic tree resultphylogenetic tree
and answer the questions related to the spe-2. To explain the process
cies concept and natural selection. The extraof evolution
reading resources both on websites and
academic paper were provided to help stu-
dents discuss and answer the questions.
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Each student group was given homework to
write an essay describing how one type of

1. To apply or use the
knowledge they have

Concept
application

fighting fish can develop into a new variety,learned to create the
and reproduce offspring with the vari-new fighting fish varieties
ation(s). They were asked to trace these
variations back to the DNA sequence
changes.
The examples of novel fighting fish

• With white dots on golden background
• With wing-shaped pectoral fins
• Marine fighting fish
• Capacity to live as a colony

Results and Discussion

Conceptual Understandings
The results from this study revealed that students had a better conceptual understanding
about enzymes and species, after they participated in the two laboratory activities (SEL and
FFL) which were developed from the results of our scientific research. Even though students
in the SEL unit carried out experiments of their own design while students in the FFL unit
used only secondary data, all students actively learned through these learning cycle activities.

Before undertaking the SEL activity, most students had a partial understanding of the
nature of enzymes, enzyme function and the influence of physical and chemical environment
on enzyme function. They also had alternative conceptions of enzyme activity, for example,
students stated that the rate of an enzyme catalyzed reaction is constant over time since en-
zymes are never used up. The results from teaching and learning through the SEL unit revealed
that all students developed conceptual understanding in three related topics mentioned. This
result was confirmed by the post-test scores in conceptual test, as these latter scores were
higher than those in the pre-test (Table 1 and Figure 1). The students showed the complexity
of knowledge and were able to explain scientifically their own concept mapping of these
related topics. From interview data, students’ explanation of their understanding of the
concepts had improved. They learned from the agar slide enzyme testing about the nature
of substrate changes produced by the seaweed enzyme. Their experimental design also
showed that they had explored the effects of physical and chemical environment. They were
able to work with other students to obtain correct conclusions. They felt confident and proud
as they constructed knowledge from experiments of their own design. Also students felt that
the teachers (including teaching assistants) helped them in learning, motivating them to learn,
and training them in the proper thinking process. The teacher did not give answers but rather
guidance or asked questions, and otherwise left students to make experimental decisions on
their own.
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Table 1: Pre-test, Post-test and Retention-test of Students’ Scores in the Enzyme
Conceptual test before and after SEL Implementation

Mean scores ± SDConcepts
Retention-testPost-testPre-test
(two months after
SEL implementation)

(end of SEL
implementation)

(before SEL
implementation)

11.64 ± 2.0312.92 ± 2.339.52 ± 2.69Nature of enzyme
14.31 ± 5.0815.42 ± 5.189.51 ± 5.08Enzyme function
7.79 ± 4.768.08 ± 1.645.57 ± 1.81Factors affecting

enzyme function

Figure 1: Comparison of Pre-test, Post-test and Retention-test of Students’ Scores in the
Enzyme Conceptual test before and after SEL Implementation

Similar results were found in the FFL unit in which the secondary data were given. Before
undergoing the FFL, the students had both partial and alternative conceptual understanding
of species meaning, how environment affects fish characteristics and evolution. For example,
they stated that fish is a species. However, their alternative concepts were corrected upon
learning through the FFL unit, even though the students did not have opportunity to perform
any experiment. Students’ presentation and discussion during the FFL activities revealed
that they could analyze the secondary data (adapted from the real results of our scientific
research) and draw a correct conclusion together with their peers. The data from students’
interview at the end of FFL implementation also supported these findings. The students ex-
plained well what a species is and the processes and factors affecting species evolution.
These results were confirmed by the post-test scores on conceptual test which are much
higher than that of pre-test (Table 2 and Figure 2).

The findings of better student conceptual understanding after exposure to the learning
cycle approach were consistent with the claim that correct use of the learning cycle accom-
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plishes effective learning of science concepts (Lawson, Alkhoury, Benford & Falconer,
2000; Lawson, 2001; Cavallo, 1996). Possible reasons for these findings may include value
associated with alternative ways of acquiring knowledge in science and value of confirmation
of hand-on activities which are key characteristics of the learning cycle (Lawson, 2001).
According to Lawson (2001, p.166), “learning new concepts is not a purely abstractive
process. Rather, concept acquisition depends upon one’s ability to generate and test ideas
or hypotheses and reject those that lead to contradictions. Thus, concept learning can be
characterized as ‘constructive’, while new conceptual knowledge depends upon skill in
generating and testing ideas. As one gains skill in generating and testing hypotheses, concepts
construction becomes easier”.

Table 2: Pre-test, Post-test and Retention-test of Students’ Scores in the Species and
Species Evolution Conceptual test before and after FFL Implementation

Mean scores ± SDConcepts
Retention-testPost-testPre-test
(two months after FFL
implementation)

(end of FFL
implementation)

(before FFL
implementation)

15.25 ± 3.5015.5 ± 3.799.75 ± 3.85Species meaning
16.67 ± 3.2416.58 ± 3.7411.92 ± 4.34How environment

affects fish
characteristics

16.92 ± 2.7617.08 ± 3.0812.50 ± 4.31Evolution

Figure 2: Comparison of Pre-test and Post-test of Students’ Scores in the Species Conceptual
Test before and after FFL Implementation

However, the approach used in this study was opposite to most of the general practice in
several countries that the practical work was carried out before the lecture (Krontiris-
Litowitz, 2008; Rissing & Cogan, 2009). In their open-ended responses to the post-question-
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naire, the students stated that learning the lecture after the practical experience made it
easier for them to learn concepts in depth. This was because they already had some prior
knowledge. These findings support the constructivist learning theory in that learning is actively
constructed by an individual on the basis of the knowledge already held (Duit & Treagust,
1995).

The student’s retention scores on conceptual testing of both topics were not significantly
different (p < 0.05) from those of post-test scores (Tables 1, 2 and Figures 1, 2), suggesting
that the students developed the conceptual understanding by themselves so that they did not
have to try to memorize things with as much effort as usually done and thus the knowledge
was retained. The results of this study supported the previous findings that giving students
the opportunity to design their own experiment as well as draw the conclusion from the
empirical data by themselves made their learning more meaningful (Dewey, 1961). Students’
knowledge retention from this study and therefore long term memory could result from the
learning activities that allowed them to discuss, share, participate in knowledge construction
and utilize knowledge in new contexts (Edmondson & Novak, 1992).

Student’s Perception on the Learning Unit
After experiencing in the developed learning units, the students’ scores on post-CLES were
significantly higher (p < 0.05) than those of the pre-CLES score. Figure 3 shows the results
from a group of students participating in the SSL unit. Similar results were obtained from
FFL unit. These results suggested that the students perceived the intervention as more con-
structive than the traditional taught in their life science class. The students perceived that
they had more chance to negotiate in this learning unit as they had more opportunities to
explain and justify their ideas to other students and to reflect on the viability of their own
and other students’ ideas. They also perceived that they had more opportunities to question
the teacher’s pedagogical plans and methods and voice their concerns about impediments
to their learning. As supported by observation data, the students carried out their experiments
in total collaboration, analyzed their results with little prompting from the teacher. The stu-
dent-centeredness was obvious during their discussion and front-of-the-class presentations
during which the teaching assistants were virtually ignored. These results contrasted sharply
with the traditional approach in which students perceived that they had few opportunities to
share control with the teacher over the design and to manage the learning activities.

Although the students perceived the activities in the intervention class more constructively
compared with the ones in the traditional biochemistry or biology class, their responses of
post-CLES were not significantly different from those of the pre-CLES in terms of personal
relevance (Figure 3). The students perceived that the experiences in the intervention and
traditional class were both relevant to their everyday interests and activities. This type of
perception may result from the nature of the life science contents which are mostly concerned
with our life. In terms of scientific uncertainty, similar results were obtained from both the
intervention and the traditional class (Figure 3). These sophomores acknowledged that sci-
entific knowledge is evolving and provisional and that is shaped by social and cultural influ-
ences and arises from human interests and values.
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Figure 3: Comparison of Student’s Perceptions and Preferences of Learning Environment
before (pre-CLES) and after Intervention (post-CLES)

The students were very positive about the newly laboratory experiences as supported by
their attitude score on post-CLES which was significantly higher than those of the pre-CLES
(Figure 3). One of their expressions is the liberation from the bored traditional laboratory
where they work as technicians to collect the expected results without thinking. Using the
intervention, the students were satisfied with the more active role given to them. They had
shown some hesitation in the very beginning of the exercise and in several activities. Student
discussion in front-of-the-class was done with great enthusiasm, happiness, and competitive
spirit. The students paid much attention to the presentation and discussion of their friends
with some comments and questions. These findings are in accordance with those of Fouts
and Myers (1992) that the positive attitudes toward the learning are often related to
achievement and influence it in a positive direction. Such students’ achievements and their
behavior as appeared in this intervention may result from not only the effectively designed
instruction but also the learning environment. They were free to share and discuss and present
their ideas. They felt comfortable in learning because the teachers were friendly and encour-
aged their participation in the laboratory exercise. The activities were more constructive
compared with those in the traditional laboratory class. The environments of the learning
cycle class enable active learning.

Conclusion
The intervention reported here succeeded in moving a teacher-dominated science laboratory
class to a more learner-centered as judged by the post-CLES that students perceived the in-
tervention as a constructivist learning environment. The CLES results also indicated that
this intervention produced better outcomes in terms of motivation in carrying out the exper-
iment and improvement in attitude toward science and science learning.
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Also the findings clearly demonstrate that the newly developed learning cycle-based sea-
weed enzyme laboratory unit promoted student’s conceptual understanding on enzymes and
their functions, and resulted in better retention of knowledge as judged by the post-test and
retention-test scores on conceptual testing. Similarly, the developed learning cycle-based
fighting fish DNA unit promoted student’s conceptualization on species and natural selection.
Surprisingly to us, this unit of “dry laboratory” elicited enthusiasm and good attitude to the
unit among our students beyond expectation. These learning units are not only economical
and suitable examples for undergraduate science courses with limited budgets, but also in-
crease the relevance of teaching by making use of locally available materials for student
laboratories. Therefore, they can be used as alternatives to teaching life science students.

As a result of this study, the learning cycle approach was found to be effective for teaching
difficult concepts such as enzyme-catalyzed reaction, species and natural selection. It
therefore can be used as a guide for further development of inquiry teaching-learning. Efforts
to increase, for future instructions, the learning cycle approach are particular important in
that they may result in effective science instruction.

Implications of the Study
In light of the findings and conclusions of this study, it is suggested that the science teachers
or instructors who teach the topics of enzyme, species, natural selection as well as evolution
should consider the efficacies of the SEL and FFL activities into the large laboratory classes.
The teachers/instructors could provide abundant local materials on a low budget. The students
could freely design their experiments to extend investigations. Local materials also provide
students with relevancy to real-life situations which should easily engage and motivate all
of them. Some may even pursue more complex activities and concepts further. For the more
advanced undergraduates, the SEL and FFL could be modified to teach more complicated
concepts or higher-level laboratory skills, for example, to test the inhibitors affecting the
enzyme function within the SEL activities, and to isolate and sequence DNA from the
fighting fish muscle before computational analysis within FFL unit. However well-trained
teaching assistants were an important key to facilitate students to learn in the SEL and FFL
unit. They should have good pedagogical content knowledge, actively respond and be helpful
during large class activities.
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Abstract:  
 
Spectrophotometry is a technique frequently used in chemical and biochemical analyses. For 
this reason, it is covered in undergraduate science course. However, many students have only 
a weak understanding of spectrophotometry principle and its application. One reason is that 
the instrument used is perceived by the students as a “black box. Therefore, a simple device 
was developed to demonstrate what is going on in the instrument. It is implemented to second 
year university in introductory biochemistry laboratory course. After learning through a 
learning-cycle based laboratory using this device, students’ conceptual understanding of 
spectrophotometry was statistically increased after completing this laboratory class. Also the 
achievement scores of students in the intervention class were significant higher than that of 
students in the conventional class. 

 
Keywords: inquiry, learning-cycle, spectrophotometry, undergraduate laboratory 
 
Introduction 
 
Spectrophotometry is a technique frequently used in chemical and biochemical analyses 
(Bacon, Mattley & DeFrece, 2004).  This technique involves the use of a spectrophotometer 
to measure the relative light intensity as a function of the colored, or more specifically, 
wavelength of light. The power of spectrophotometer is that it gives absorption spectrum light 
absorption as a function of wavelength) that is possible to identify the substance.  As the 
intensity of the absorption can be related to the concentration of the substance in the sample, 
it therefore, allows the determination of the amount of the substance in a solution.  For 
instant, undergraduate science curriculum devotes a substantial amount of lecture time on 
spectroscopy and there is a laboratory session on spectroscopy.   
 
Usually the topics relative to spectrophotometry are introduced by explaining handling and 
operation of spectrophotometers and by introducing the Beer-Lambert law (Fialho, Rocha & 
Mello, 1999; Lema, Aljinovic & Lozano, 2002).  It was found that the spectrophotometer is 
perceived by the students as “a black box”; samples are introduced into one end and the 
desired data simply appear at the other (Carbó, Adelantado & Reig, 2010; Thal & Samide, 
2011). Therefore, after year of teaching, students have a weak understanding of the basic 
spectrophotometer concepts (Otto et al., 2005).  They poorly understand the relationship 
between intensity of color and absorbance resulting in unable to use the spectroptrophotmeter 
to further quantify substances (Fialho, Rocha & Mello, 1999).  Therefore, an effective 
teaching strategy that makes students easily understand spectrophotometry principle is 
required.  
 
Research studies have shown that the learning cycle is an effective approach to engage 
students in meaningful inquiry and promote students understanding of scientific concepts as 
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well as create positive student attitudes towards laboratory (Keeraticahmroen et al., 2010; 
Sriwattanarothai et al., 2009).  This approach may be suitable for enhancing students 
understanding spectrophotomery principle.  However, not only an effective teaching strategy 
but also instruments influence students understanding of the concepts and their attitude 
toward learning (Malina & Nakhleh, 2003).  Thus, a simple device that helps students 
visualize what is going on in the spectrophotometer is also needed.   
 
In this research, we developed a simple handheld device using various colors of light to 
demonstrate absorption and transmission of light by a substance as occurs in the 
spectrophotrophotometer.  This device was integrated with the laboratory-based learning 
cycle to challenge undergraduate students to construct knowledge, conceptualize the key 
spectrophotometry concept, and be able to apply that concept to quantify other substances.   

 
Literature Review 
 
The Learning Cycle Approach 

 
The learning cycle approach was first developed by Robert Karplus (Karplus, 1977, 1980). It 
is based on constructivist epistemology of learning science in which scientific knowledge is 
seen to be actively constructed by the learner rather than discovered (Duit & Treagust, 1998), 
and is socially validated by the scientific community and goes beyond descriptive accounts of 
the natural world. Scientific knowledge cannot, therefore, be learnt from sensory experience 
alone (Leach & Scott, 2003).  Consequently, the best teaching in science is learning driven, 
and occurs when students have more time to explore and experiment with phenomena and 
hence encourages learners to develop new knowledge schemes that are better adapted to 
experience.  The experiments or practical work, according to the leaning cycle approach, are 
considered to be used as experience for new concepts and insights to interact with the 
students’ own initial conceptions, and then to apply the concepts to a new situation.  In such a 
class individuals are actively engaged with others in attempting to understand and interpret 
phenomena for themselves, and social interaction in groups provides the stimulus of differing 
perspectives for reflection.  The teacher’s role is to provide the physical experiences and act 
as facilitator for student construction of knowledge, and help students learn meaningfully, to 
achieve quality over quantity and meaning over memorization.  

 
The learning cycle is, as Lawson (1986) notes, an inquiry-based teaching approach 
comprising three distinct phases of instruction that are exploration, term or concept 
introduction, and concept application.  In Phase 1 (exploration), students are given an 
opportunity to make observations, perform experiments, collect, examine, and analyze data or 
information, and investigate relationships dealing with the topics being introduced in the 
classrooms.  In Phase 2 (term or concept introduction), students organize and analyze data 
obtained from the first phase, and the teacher introduces new terminology.  In Phase 3 
(concept application), students are encouraged to apply those concepts to solve new problems.  
A key element of the learning cycle approach is that the exploration must precede invention 
and discovery, so the students could explore and experiment in order to allow more time for 
new concepts and insights to interact with their own initial conceptions (Lindgren & Bleicher, 
2005; Renner & Lawson, 1973).   

 
The researchers believe that the learning cycle approach is best addressed to engage students 
in meaningful inquiries and to help students construct meaningful concepts.  This is because 
the learning cycle approach provides students with experiences in generating both declarative 
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and procedural knowledge (Lawson, 2001; 2003) and has been reported in science education 
research to be an effective method that promotes students understanding of scientific 
concepts, reduces misconceptions (Lawson, 2001), improves student’s thinking and reasoning 
abilities (Musheno & Lawson, 1999; Lawson, 1986; 2001), as well as creating positive 
student attitudes towards sciences and scientific inquiry (Bevevino, Dengel & Adams 1999).  
 
Research Questions 
 
This study was conducted to investigate the effectiveness of newly developed learning cycle 
on teaching spectropthotometry principle to second year undergraduate students taken 
biochemistry course.  The following research questions framed this study: 
 

1. Can the newly developed learning cycle activity promote students’ understanding 
of basic spectrophtometry concepts? 
 

2. What are the student perceptions toward the laboratory unit? 
 

Methodology and Method 
 
Development of a simple device as a part of spectrophotometry laboratory 
 
The device composed of two main parts: light source and sample holder.  Different light 
emitting diodes were used as a light source to demonstrate the relative light intensity as a 
function of the color (see Figure 1).  When a test tube containing a sample was placed in a 
sample holder of the device, and the colored light was selected.   The ray light passed through 
the sample was clearly seen. 
 

 
 

Figure 1. A device used to demonstrate the colored light  
which was absorbed by the different colored solutions. 

 
Integration of the developed simple device with a learning cycle approach 
 
A laboratory unit on spectrophotometry principle was designed for a 3-h laboratory class 
based on Lawson’s learning cycle (Lawson, 1986).  

 
The laboratory unit consisted of three phases: exploration, concept introduction, and concept 
application.  In the exploration phase, the students used a simple device to observe light 
absorption by a different colored substance and then compare the results with data 
(absorbance value at a certain colored light) obtained from the colorimeter. They were asked 
to choose an appropriate wavelength of light with their peers to measure a particular colored 
substance at different concentrations and then plot a graph to represent the relation between 
absorption and concentration.  In the second phase, concept introduction, the students were 
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asked to share and discuss their results among small groups.  Also they were challenge to 
think on the application of spectrophotometer.  After students’ discussion, the instructor 
introduced the concepts of Beer-Lambert law.  In the last phase, concept application, the 
students were allowed to design the experiment to determine the amount of substance in a 
sample.  After that they were left themselves to perform their own experiment using a 
spectrophotometer that was normally used in the laboratory.  Their results were share and 
discuss in the whole class at the end of this laboratory session. 

 
Participants and Experimental Condition 
 
One hundred and ten second year undergraduate students undertaken biochemistry course 
were volunteered to be participated in this study.  Normally, in this course, they learned 
together in the lecture class and they were separated into two sections for the laboratory class.  
Therefore, one group was randomized to be an experimental group. 

 
Research Design 

 
Experimental group 
 
The experimental group (62 students) attended a newly developed spectrophotometry-based 
learning cycle.  At the beginning, they were tested for prior knowledge (pretest). Then they 
were allowed to do the learning cycle activities as detailed above.  At the end of the 
laboratory session they were tested for conceptual understanding (posttest).  After that the 
students completed an open-ended questionnaire that sought their views on their experiences 
in the newly laboratory designed as well as their attitude toward the simple device.  
Moreover, six students were selected for interview to ascertain their views on the newly 
laboratory-based learning cycle in more depth.  These interviews were audiotaped. 
 
Control group  
  
The control group (48 students) attended a 3-h spectrophotometry laboratory class following 
the traditional way of teaching.  They were tested for prior knowledge at the beginning of the 
laboratory (pretest).  The students then performed the practical work.  First, the students 
measured the absorbance of a substance at different wavelength to obtain the spectrum by 
following the procedure in the lab manual.  Second, they used fixed wavelength that already 
identified in the lab manual to measure the absorption of a substance at different 
concentrations as well as to measure the absorption of a sample with unknown concentration.  
Then they were asked to plot a graph to represents the relation between absorption and 
concentration (this graph was a standard curve used to determine the amount of substance in a 
sample).  After that, the students were asked to determine the substance concentration in a 
sample by reading from their own prepared standard curve. After finishing these activities, the 
students were tested for conceptual understanding (posttest). 
 
Data Analysis 
 
Analysis of students’ pretest and posttest scores 
 
The difference between pretest and posttest scores was calculated to determine student’ 
knowledge gain.  The percentages of knowledge gain were then categorized into substantial 
gain (30% and above), moderate gain (20-29%), little gain (10-19%), and negligible or no 
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gain (0-9%).  The difference between knowledge gain in experimental and control students 
were compared to determine student achievement in learning for understanding of 
spectrophotometry principle.  

 
Analysis of the questionnaire responses 

 
The students’ responses on an open-ended questionnaire were categorized to identify themes 
and interpret the findings.  

 
Analysis of interview responses 
 
The interviews were transcribed, and then they were analyzed by using thematic approach to 
discover students’ perceptions toward the newly designed spectrophotometry laboratory.  
These data were used corroboratively with the findings from questionnaire. 
  
Results and Disscussion 
 
Students’ knowledge gained  
  
Table 1 shows the difference in percentage knowledge gain between pretest and posttest of 
both control and experimental students.  Knowledge scores for all concepts in both control 
and experimental groups increased from pretest to posttest.  As expected, the percentage 
knowledge gains of experimental group were higher than those of control group. 
 
Table 1. The percentage knowledge gain between pretest and posttest of students in both 
control and experimental groups 
 

Control group Experimental group  
Concepts Percentage 

knowledge gain 
Meaning Percentage 

knowledge gain 
Meaning 

Key components of a 
visible spectrophtometer 

5.83 Negligible 8.24 Negligible 

How visible 
spectrophotometer 
functions 

13.95 Little gain 22.76 Moderate 
gain 

The relations between 
absorption and 
transmission 

6.27 Negligible 33.34 Substantial 
gain 

The relations between light 
intensity (or absorbance) 
and concentration of a 
substance 

15.78 Little gain 39.93 Substantial 
gain 

Application of Beer-
Lambert Law 

11.28 Little gain 28.97 Moderate 
gain 

Quantify the amount of a 
substance by using a simple 
visible spectrophotometer 

16.56 Little gain 29.26 Moderate 
gain 

 
The percentage knowledge gains of students in control group ranged from 5.83 to 16.56.  The 
data in Table 1 reveals that they did not gain knowledge on two concepts; the key components 
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of spectrophotometer (5.83) and the relations between absorption and transmission.  They 
gained little knowledge in four concepts; how spectrophotometer functions (13.93), the 
relations between light intensity and concentration of a substance (15.78), application of Beer-
Lamber Law (11.28) and quantify the amount of a substance by using a simple 
spectrophotometer (16.56). 

 
For the students in experimental group, their percentage knowledge gains ranged from 8.24 to 
39.93.  They did not gain knowledge on the key components of spectrophotometer (8.24).  In 
contrast to the control group, the experimental students gained moderate knowledge on how 
spectropthometer functions (22.76), application of Beer-Lambert Law (28.97), and quantify 
the amount of a substance by using a simple visible spectrophotometer (29.26).  Moreover, 
the students in experimental group gained substantial concepts in these two concepts; the 
relations between absorption and transmission (33.34) and the relations between light 
intensity and concentration of a substance (39.93). 

 
Students’ perception toward the laboratory 
 
Table 2 shows the students’ perceptions toward the newly spectrophotometry laboratory-
based learning cycle.  The majority of the students in the experimental group (80-98%) were 
satisfied with the learning activity.  
 
As the students gained experience in the newly spectrophotometry principle, they expressed 
that that the activity challenged them to think (81%) and also promoted their understanding of 
spectrophotometry principle (84%).  About 98% of students liked the learning activity.  92% 
of students were eager to participate in the learning activity.  82% of students expressed that 
they were eager to participate in the learning activity.  90% of students felt that this laboratory 
work was interesting.  80% of students reflected that the learning cycle should be 
implemented in other laboratory classes.  
 
Table 2. Students’ perceptions toward the newly spectrophotometry laboratory-based learning 
cycle 

Perceptions Percentage of 
response 

This laboratory work was interesting. 90 
The activity in this class challenged them to think. 81 
Students enjoyed learning in this laboratory class. 92 
Students liked the learning activities 98 
Students were eager to participate in the learning activity. 82 
The learning activity promoted students’ understanding of 
spectrophotometry principle.    

84 

The learning cycle should be implemented in other laboratory classes 80 
 
The following is the excerpt from interviews about the students’ views on the laboratory 
activity compared with traditional laboratory activities they had experiences: 
 

 Totally different. In the previous traditional lab, we did the experiment by 
following the protocol step by step without thinking. In the present lab, we 
designed the experiment ourselves with guidance from teacher. We understood 
to use the results to support our conclusion. We were proud as we could think by 
ourselves. 
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Some students appreciated this way of learning because it was challenging and made them a 
better understanding of the concepts: 
 

These laboratory activities motivated me to learn and challenged me to think. I 
like this way of learning. 

 
Designing the experiment to determine the amount of substance made me better 
understanding the application of the spectrophotometer. 
 

Students’ perception toward the developed simple device 
 
Table 3 shows the students’ perceptions toward the developed simple device.  The majority of 
students in the experimental group (95%) preferred using the simple device to observe light 
absorption by a substance.  As they had experiences with the simple device, they realized that 
they had a better understanding the spectrophotometry concepts. 
  
About 83% of students reflected that the simple device helped them in understanding the 
concepts of absorption and transmission.  87% of students expressed that the device helped 
them understanding the relations between absorption and intensity of colored substance.  
Moreover 79% of students valued that the device promote their understanding how 
spectrophotometer functions. 
 
Table 3. Students’ perceptions toward the developed simple device 

Perceptions Percentage of 
response 

The simple device helped students’ understanding the concept of 
absorption and transmission. 

83 

The simple device students’ understanding the relations between 
absorption and intensity of colored substance. 

87 

The simple device promoted students’ understanding how 
spectrophotometer functions. 

79 

I preferred using the simple device to observe light absorption by a 
substance.  

95 

 
The following are the excerpts from interviews about the students’ views on the simple device 
as they had experiences in the newly spectrophotometry laboratory: 

 
I could see what is going on when a visibly light travel to a colored substances. 
It made me understood how spectrophotmeter functions. 
 
The device allows me to see light change intensity when passed through a 
colored solution. So I understood the term “absorption. 
 
As a visibly light passes through a substance with different concentrations, I saw 
the transmitted-light decreased as the substance concentration decreased. It 
made more sense to me than I can only see Beer’s Lambert Law.  
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Discussion 
 
The knowledge gain as shown in table 1 clearly indicated that the newly spectrophotometry 
laboratory helped students to acquire knowledge on the basic spectrophotometry concepts 
through the learning cycle activity.  This is in agreement with several research work on the 
use of the learning cycle to enhance student’s conceptual understanding (Keeraticahmroen et 
al., 2010; Sriwattanarothai; 2009).  Even though, the students in both control and 
experimental groups did not gain knowledge on the key components of the spectrophotometer 
in the laboratory.  However, this result was not surprisingly since the student had attended the 
lecture on spectroscopy before experiencing in the laboratory. This is in agreement with 
several researchers that students have prior knowledge before entering a classroom and they 
try to fit the new knowledge to already know in order to construct new knowledge 
accordingly (Bodner, Klobuchar & Geelan, 2001).  

 
In the newly spectrophotometry laboratory-based learning cycle, the students did not follow 
directions as commonly practiced in the traditional laboratory.  By following the learning 
cycle activity, students had the opportunity to design the experiment and construct knowledge 
themselves.  Therefore, they developed a better understanding the spectrophotometry 
concepts as well as positive attitude toward the laboratory.  This claim is supported by their 
knowledge gain as well as their reflection toward the laboratory.  This finding corroborated 
many research studies, e.g. of Keeraticahmroen et al. (2010) who implemented the learning 
cycle approach to enhance students understanding of scientific concepts.  Similarly, 
Sriwattanarothai (2009) found that the laboratory design based on the learning cycle increased 
students’ attitude toward the laboratory.  The findings of Archavarangson et al. (2011) also 
supported that hands-on activity that gave students’ opportunity to design the experiment 
increased students’ achievement and attitude toward science.   

 
Not only the learning cycle approach but also the instrument was the key success factors in 
this study.  In the newly laboratory design based on the learning cycle approach, the 
developed simple device is of interest to students of experimental group.  This was confirmed 
by the results from students’ reflection toward the simple device.  The students preferred 
using the device since it help them a better understanding the basic spectrophotometry 
concepts such as apsorption and transmission, the relations between absorption and intensity 
of colored substance, and how spectrophotometer function.  The students believed that they 
had a better understanding of these concepts because the device allowed them to visualize 
what is going on in the spectrophotometer.  This is in agreement with Limniou, Papadopoulos 
and Roberts (2007) that the students understood how the instrument functions science they 
were not face it like a “black box”.  

 
Conclusion and Implementation 
 
The findings from this study clearly indicated that the developed simple device promoted 
students understanding key basic spectrophotometry principle.  The finding showed that 
integration of the device with the learning cycle approach enhanced students’ conceptual 
understanding of spectrophotometry concepts and also created students’ positive attitude 
toward the laboratory.  This study, however, has some limitations in that the newly 
spectrophotometry based on the learning cycle activity was implemented to only one group of 
students.  A larger trail in a different context using the learning cycle and the developed 
simple device with different students together with other instructors is needed.  Also a variety 
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of data collection is needed for triangulation and clarification of the findings.  Nevertheless, 
the results from this study can be used as a guideline for instructor for development of an 
effective instructional unit to promote students’ understanding in various science topics.  
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Laboratory Exercises

Red Seaweed Enzyme-catalyzed Bromination of Bromophenol Red:
An Inquiry-based Kinetics Laboratory Experiment for Undergraduates*
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Haloperoxidase enzymes are of interest for basic and applied bioscientists because of their increasing
importance in pharmaceutical industry and environmental cleanups. In a guided inquiry-based laboratory
experiment for life-science, agricultural science, and health science undergraduates, the bromoperoxi-
dase from a red seaweed was used to brominate bromophenol red, a novel starting substrate. Substrate
and enzyme concentration dependence of this enzyme-catalyzed reaction as followed colorimetrically
yielded initial rates of reaction that the students compared with those of their peers. The students
worked as collaborative groups partially designing their own experiments and carrying them out. In per-
forming the laboratory experiment, they were minimally guided by the instructor and teaching assistants.
To engage the students before the laboratory, a short activity involving the enzyme-induced color change
was carried out. At the end of the laboratory session, student groups discussed their results in front of
the class and reached their own conclusions. Most students had better understanding of important
concepts in enzyme kinetics and showed good attitude toward the overall student-centered laboratory
exercise.

Keywords: Bromoperoxidase, bromophenol red, guided inquiry, enzyme kinetics.

INTRODUCTION

The bromoperoxidase enzyme (BPO)1 of some sea-
weeds, neutrophil myeloperoxidase (MPO) and eosinophil
peroxidase (EPO) enzymes of polymorphonuclear granu-
locytic leukocytes belong to a class of peroxidatic
enzymes called the haloperoxidases. The haloperoxi-
dases require both H2O2 (or an organic peroxide) and a
halide ion to transform the third substrate (organic or
inorganic) peroxidatically accompanied generally by the
latter’s product having covalently-bonded halogen
atom(s). The specific name of chloro- or bromo- or iodo-
peroxidase is given to an enzyme based on its capacity
to use the halide of the lowest atomic number and those
of higher number(s). Thus, MPO and EPO are chloroper-
oxidases (CPO) because they use chloride, bromide, and

iodide. The red seaweed haloperoxidases are bromoper-
oxidases because the suitable halide substrates are bro-
mide and iodide, and thus thyroperoxidase (TPO) is an
iodoperoxidase because it uses only iodide [1].

Haloperoxidases from different sources have different
cofactors/prosthetic groups: MPO and EPO from white
blood cells contain a heme group, whereas BPO from
some seaweeds contains vanadium [1]. In vanadium-
containing haloperoxidases, the transition metal does not
change its redox state as the iron in heme-containing
haloperoxidases. Vanadium-containing haloperoxidases
not only possess a very high stability but also resist high
concentrations of H2O2 and the product (HOX) that
would readily inactivate the heme-containing haloperoxi-
dases [2–4]. These enzymes have been shown to cata-
lyze the halogenation of a variety of natural substrates to
give products that are potential drugs and environmental
agents, for example, b-ketoacids, cyclic b-diketones,
steroids, substituted phenols, alkenes, alkynes, a-b-un-
saturated acids, and heterocycles [4]. The functions of
halogenated products vary and they can have distinct
biological roles. For example, the lone star tick uses 2,
6-dichlorophenol as a sex-pheromone, whereas 4-chloro-
indolyl-3-acetic acid is a plant growth hormone. Several
halogenated compounds, particularly those of marine ori-
gin, appear to have a defensive role and a number of
halogenated compounds isolated from bacteria and fungi
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have antibiotic activity, for example, chloramphenicol and
chlortetracycline [1, 5–7]. Besides their abilities to make
halogenated compounds of potentially pharmaceutical
and commercial importance, the haloperoxidases have
also been tried in lessening the toxicity of chemical (or-
ganic and inorganic) wastes [1].

Phenol red (PR) is a one of the well-known dyes of the
sulfonphthalein family (the phenol reds) used as common
pH indicators. It is structurally related to the other two
indicators, the dibrominated phenol red (Br2PR) called
bromophenol red, and the tetrabrominated phenol red
(Br4PR) called bromophenol blue. In a stepwise bromo-
peroxidatic bromination of PR to Br4PR, the intermedi-
ates are expected to be Br1PR, Br2PR, and Br3PR. These
indicators have different pKas, in other words, distinctly
different colors at the same pH over a certain range.
Thus in the presence of the enzymes (BPO, MPO, and
EPO) and the substrates, H2O2, Br2, and Br2PR at pH
6.5, the color of Br2PR changes to a deeper blue, which
can be followed visually and colorimetrically.

H2O2 þ X� þ Hþ þ AH� �! AXþ 2H2O

AH� organic or inorganic substrate; e:g:;Br2PR

X� � halide ion; e:g:;Br�

One step of the general haloperoxidatic

reaction catalyzed by the haloperoxidase

General formula for the phenol reds

Phenol red ðPRÞ R1 ¼ R2 ¼ R3 ¼ R4 ¼ H

Bromophenol red ðBr2PRÞ R1 ¼ R2 ¼ H; R3 ¼ R4 ¼ Br

Bromophenol blue ðBr4PRÞ R1 ¼ R2 ¼ R3 ¼ R4 ¼ Br

Marine organisms, particularly seaweeds, produce
large quantities of halo-compounds. Here, we report the
use of a crude extract of the bromoperoxidases from the
red seaweed to catalyze Br2PR and PR to more colorful
products in an undergraduate chemical biology experi-
ment for life science, biotechnology, agricultural science,
and health science students. In addition to the acquisi-
tion of manipulative skills that they generally lack, the
students were expected to see enzyme-substrate reac-
tion and its kinetics as being more tangible. The reaction
can be easily followed semiquantitatively with the naked
eye or more quantitatively with a simple colorimeter. To

engage our students, the laboratory began by the sci-
ence students seeing dramatic bromophenol red color
change on a specially designed test slide to show bro-
moperoxidase activity of the seaweed fronds or preclini-
cal medical students microscopically witnessing specific
color change of granules in neutrophils and eosinophils
due to EPO and MPO activity.

The laboratory experiment reported here was adapted
from a cookbook type to an inquiry-based activity. The
experiment is used as a vehicle to develop concepts or
as a means to enhance concept development rather than
to demonstrate and reinforce the concepts students
have learned in lecture. It is meant for second year
undergraduate university science students enrolled in the
basic biochemistry course. This 3-hour laboratory class
schedule is divided into three phases: exploration, con-
cepts introduction, and concepts application (Table I).

Laboratory Activities

At the beginning of the laboratory briefing students
were given a short talk on the importance of the halo-
peroxidatic enzymes in biotechnology, pharmaceutics,
health, and agriculture. For the latter group, it was men-
tioned in passing that the particular red seaweed is used
for human consumption and as feed for cultured fish.

The laboratory exercise was designed to last 3 hours.
To engage the students’ interest in the enzyme experi-
ment, they were given the agar slide and the marine red
alga (Gracilaria tangi) for testing bromoperoxidase activity
of the seaweed. The agar slide was coated by a gel
(commercial food agar) solidified after cooling from a
heated solution containing 0.7% agar, 70 mM acetate
buffer pH 6.5, and the substrates: 35.7 lM Br2PR
(Sigma), 35.7 mM KBr (Merck), and 1.7 mM H2O2

(Merck). Cut seaweeds or fronds were then placed into
the agar gel. The preclinical medical students prepared
slides having air-dried, aged, and discarded blood cells.
Then they performed MPO and EPO specific staining by
Br2PR on the microslides, which were incubated for
6 min in the staining mixture (18 mL of 0.2 M sodium ac-
etate buffer pH 4.8, 8 mg Br2PR, 0.25 mL of 3 M KBr,
1 mL of 0.5% CuSO4, 0.05 mL of 3% H2O2, and 0.20 mg
safranin). The solution was removed by wrist action
before the slides were blotted dry. The time for staining
by Br2PR, diaminobenzidine (DAB), and Sudan Black
was 6, 7, and 10 minutes, respectively: DAB and Sudan
Black are the conventional stains for the granulocytic
cells [8, 9].

For the enzyme kinetic assays of seaweed bromoper-
oxidases, the students were divided into groups of three
or four: each group was provided with a time counter
and graduated pipettes and they shared a simple color-
imeter, the spectronic 20, 1 instrument/two groups. Also
provided was a crude extract of enzyme solution previ-
ously filtered and centrifuged to remove the algal debris
and gel (1:1 w/v of the homogenized Gracilaria in 20 mM
pH 7.0 Tris-HCl buffer) and acetate buffers (pH 5.5,
6.5 and 7.5), a solution of Br2PR at 76.9 mM, KBr at 46.1
mM, and H2O2 at 2.3 mM. Equipped with the relevant
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scientific background information on their observed color
change in the engagement step, each group of students
could choose freely the concentration of enzyme and
Br2PR (at fixed KBr and H2O2 concentration) and pH for
their assay. They were expected to predict the outcome
of their choice. They were given minimum guidance dur-
ing work. However, they were asked to work collabora-
tively and compared their results with those of other
groups. Boiled seaweed extract was used as control. So-
dium azide (3.85 mM) was kept by the teaching assis-
tants and was dispensed to specific students judiciously
upon request. Students were warned about the toxicity
of azide (oral LD50: Acute: 27 mg/kg for rats and mice)
[10] and told to exercise extreme care to avoid contact-
ing it. Waste water contaminated with the azide was
returned to the teaching assistants for eventual waste
disposal by a chemical safety company.

The laboratory was taught as a guided inquiry. Stu-
dents’ learning outcomes were assessed from pre/post
tests based on Enzyme Conceptual Achievement Test
and Enzyme Laboratory Achievement Test constructed
by us and other educational instruments such as pre/
post concept map drawing and analysis of the laboratory
reports. In addition, the data from analysis of assign-
ments and poster presentations were also collected. Stu-
dents’ perceptions and preferences for the laboratory ac-
tivity were derived from pre/post questionnaires and
interviews. Video records of the class were also made to
obtain information on body language, attitude as well as
comments on both the general and specific aspects of
the experiment.

RESULTS

Agar Gel Staining for Bromoperoxidatic
Activity of Seaweeds

Within a few minutes, the gel showed the presence of
bromoperoxidatic activity of the red seaweed well in

terms of a dark blue fringe developed in the gel around
each ‘‘frond’’ against a pink background for Br2PR (Fig.
1a and 1b). Prolonged immersion of the alga in the gel
turned the whole slide blue (Fig. 1c). Gracilaria boiled for
30 min did not cause color change in the agar gel around
it (Fig. 1d).

Staining for Granulocytic MPO and EPO
Bromoperoxidatic Activity

For staining of the granules in neutrophils (Fig. 1e) and
eosinophils (Fig. 1f), both PR and Br2PR gave similar
results. The granules stained dark blue for both although
the cytosolic background was of purple to light blue hue
depending on time for staining before drying (Figs. 1e
and 1f). Monocytes and other granulocytic cells also
stained well but with fewer dark granules.

BPO Kinetics

The majority of students could follow the initial rate of
color change of the substrate (Br2PR) by monitoring the
absorbance change at 590 nm. The initial rates of reac-
tion were linear for 2–3 minutes, be it vs. Br2PR substrate
concentration (at fixed enzyme concentration) or vs.
enzyme concentration (at fixed substrate concentration).
The plot of initial rate vs. dilution of supplied enzyme is
shown in Fig. 2(a). The initial rate, expressed as DOD590/
min was plotted against Br2PR concentration, full and
partial Michaelis-Menten plots were obtained for the sub-
strate (Fig. 2b). Their Km for Br2PR were of the correct
order, i.e., 1026 M. The Km for all three substrates
obtained by instructors are given in the Table AII.

Some students started with too low concentrations of
Br2PR substrate leading to uncertain and variable
kinetics plots. With Br2PR as substrate, we witnessed lit-
tle apparent inhibition at high concentration. No lag time
was seen.

TABLE I
Instructional steps for the bromoperoxidase experiment designed for second year undergraduate science students enrolled in the basic

biochemistry course

Phase Student activity Objective

Exploration (2 hours) Investigate the enzyme activity in seaweeds
using agar gel staining for bromoperoxidase
activity, or stain for MPO and EPO activities in
granulocytic white blood cells

To identify enzyme, substrate, and products of
the reaction

To explain what is going on in the particular
reaction

To predict the enzyme activity
Measure bromoperoxidase activity using a simple

spectrophotometer
To study the colorimetric method for measuring

the enzyme activity
To measure the initial rate of enzyme catalyzed

reaction
To compare the rate of the reaction with or

without enzyme
Design and perform the experiment with minimal

guidance to investigate the factor(s) affecting
rate of enzyme catalyzed reaction

To investigate the influence of enzyme
concentration, substrate concentration, pH and
sodium azide on the rate of enzyme catalyzed
reaction

Concept introduction
(1 hour)

Compare results with those of other groups and
draw a conclusion about the experiment

To interpret results and draw conclusions based
on the empirical data

Prepare a group poster to present the findings
and discuss in front of the whole class

To explain the influence of enzyme concentration,
substrate concentration, pH and sodium azide
on the rate of enzyme catalyzed reaction

To communicate the scientific knowledge
Concept application

(homework)
Solve problems related to enzyme kinetics

experiment
To apply or use knowledge they have learned in

new situations
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Students also varied the pH to compare the initial rate
difference at the same enzyme and other substrate con-
centration. A pH optimum of 6.5 was obtained for Br2PR
as substrate (Fig. 2c).

Inhibition of the enzyme activity by sodium azide was
observed but with 5% activity remaining even at 0.5 mM
final concentration.

DISCUSSION

General

It is appropriate to point out here that Thailand follows
more closely the European universities’ science and
medicine curricula; thus, our science major and preclini-
cal medical students are undergraduates taking bio-
chemistry mostly in their second year. However, none of
these students had done kinetics experiments even in
their previous chemistry laboratory classes. They also
had never carried out an experiment as collaboratively or
with as much emphasis on their own inquiry ability
before. In our laboratory experiment, they had to predict,
observe, and explain more.

Agar Gel Screening for Seaweed Bromoperoxidase

In our survey for bromoperoxidatic activity of sea-
weeds in remote places, we have successfully exploited
the agar gel plates that keep very well. The Br2PR con-
taining gel is handy in detecting seaweeds for the
enzyme activity where its presence, absence, and rela-

tive activity are easily determined. It is suggested that
students who study near the sea may go on a field trip
to survey seaweeds for this enzyme activity. We would
like to point out here that not all seaweed haloperoxi-
dases add bromine atoms to their substrates [9].

We found that in the laboratory exercise students were
easily engaged by the agar plate activity because they all
saw the dramatic color development. PR and Br2PR are
indicators well known to them.

Leukocyte Staining

Preclinical medical students carried out the more
enzyme-specific staining of the neutrophil and eosinophil
granules successfully. However, they were equally
impressed by the less specific peroxidase staining by
DAB and Sudan Black.

BPO Enzyme Kinetics

Because the students were given solutions of appro-
priate concentrations and pH, their initial rate vs. sub-
strate or enzyme concentration results were generally fair
to good. The initial rate measurements with Br2PR gave
linear DOD590 vs. time. Our preliminary studies using PR
generally gave linear kinetics too. However, working with
PR sometimes showed OD change only after a relatively
long lag time. Using higher total enzyme activity in our
present conditions for the final solution containing Br2PR
seemed to have eliminated this problem. Thus not only

FIG. 1. Gracilaria tangi in agar-kit slide showing (a) no blue color development at time 0, (b) deep blue color expanding
fringes due to product(s) of bromoperoxidatic activity on Br2PR, (c) total coverage of blue colored product(s), (d) boiled
seaweed in agar-kit slide for 30 minutes generating no blue color around it, (e and f) eosinophil and neutrophil granules
stained by EPO and MPO activity on Br2PR, the granules (arrows) stained dark blue but the cytosolic background is of pur-
ple to light blue depending on staining time.
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does Br2PR give intense color and shade, it also
presents no problem with lag time as with PR.

The rate vs. [E] plot was linear up to a certain concen-
tration of the crude extract. The plateau was probably
caused by higher concentrations of impurities in the
more concentrated extract which act as substrate or
reduce the concentration of at least one substrate.

All groups obtained a pH optimum of 6.5 as expected.
Inhibition by 0.5 mM azide was not complete even at this
relatively high concentration.

Effects of Guided Inquiry

As mentioned earlier students designed their experi-
ments with regards to enzyme and substrate concentration
and pH. They were encouraged to predict, observe, and
explain while planning and doing their experiment. After
some hesitation they carried out their experiments in total
collaboration, plotted their results with little prompting
from the teaching assistants. The student-centeredness
was obvious during their discussion and front-of-the-class
presentations during which the teaching assistants were
virtually ignored. Our video and audio recordings showed
the body language and verbal exchanges indicating enthu-
siasm, which was never observed in any of our previous
laboratory experiment where they were asked to follow
preset steps. Generally, in the cookbook type laboratory
experiment students divide their tasks without seeing the
overall picture and generally can neither discuss nor pres-
ent their work. In this guided inquiry class they competed,
disputed, and discussed with intensity.

Students were asked to write their own concept maps
before the experiment, after the experiment and after the
lecture, which took place after the laboratory in this case. It
was found that their concept maps generally improved in
terms of more relevant details, better interconnections,
and descriptions of the links. However, there was some
indirect information pertaining more to gene expression
and protein synthesis than that of the fully functional
enzyme indicating the lack of a certain degree of cogency.

In terms of Bloom’s taxonomy about their degree of
learning, data from analysis of student documents and
recorded observations in the teaching laboratory informed
us that our students could better compare and contrast
and discuss their results. Their interactions before and dur-
ing presentations at the end of the class also support
higher learning [11–13]. Their submitted assignments also
revealed their ability to use the knowledge they had
learned to better solve problems or answer the questions
related to the concepts of enzyme kinetics. They could
explain how enzymes were useful in their daily lives.

For the attitude questions, students scored on the 1–5
Likert scale for degree of responses and were found to be
generally very positive about their new experiences, espe-
cially, the liberation from boring (their own words) pre-
scribed routine of some directed laboratory experiments.
As mentioned earlier, their front-of-the-class discussions
were done with great enthusiasm and competitiveness.
Responses to our questionnaire showed their overall satis-
faction with the more active role given to them.

We were surprised by the much higher scores of post-
tests over pretests for the Enzyme Conceptual Achieve-
ment Test. Most importantly, a follow-up test 8 weeks af-
ter the laboratory significantly showed the same degree
of retention. The scores (the Enzyme Laboratory Achieve-
ment Test) for the posttest were also higher than the pre-
test. These results suggest that students appeared not
only to have developed an understanding of the impor-
tant concepts of enzyme kinetics but also improved the
abilities in setting hypotheses, designing experiments,
interpreting, and drawing conclusions. Students were
able to explain what was going on in the enzyme cata-

FIG. 2. A typical student group’s results (a) initial rates plot-
ted against various dilutions of the supplied enzyme, (b) initial
rate vs. Br2PR substrate concentration, (c) pH optimum of
rate vs. pH using Br2PR as substrate. Error bars in each graph
show standard deviation of a typical group’s triplicate results.
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lyzed reaction, to measure, and calculate the initial rate
of the enzyme reaction, to analyze, and discuss the
effects of chemical and physical environments on
enzyme-catalyzed reactions.

For emphasis, we have to mention here that this labo-
ratory exercise was a part of an inquiry-based learning
cycle approach in which three main phases were
involved: exploration, concept introduction, and concept
application [11]. Also contrary to the general practice in
Thailand, the laboratory experiment was carried out
before the lecture. Giving students opportunity to design
the experiment by themselves seemed to help them gain
a better understanding the objectives of the experiment.
They had a better understanding what they had done in
the experiment and they were able to draw conclusions
based on their data. They were able to construct knowl-
edge from group discussion after completing the experi-
ments. This way of learning seemed also to help
students gain a better thinking ability. In addition, giving
students laboratory experience before introducing the
concepts to them made subsequent teaching of in depth
concepts easier due to students’ prior knowledge and
the teacher’s knowledge of what misconceptions
students had.

For the first time undergraduate students previously
exposed only to the textbook concepts and parameters
of chemical or enzyme kinetics understood how to carry
out experiments to obtain results by their own efforts
and learned to see them quantitatively, e.g., order of
magnitude and unit, and, best of all, to conceptualize the
more microscopic processes in enzymatic catalysis. Plot-
ting of real data also gave them a sense of how a
graph(s) is made from experiments.

As to the applicability of this laboratory for the general
audiences, it is well known that algae with haloperoxi-
datic activity can be found in tropical and temperate
countries as well and these can also be used for such a
laboratory experiment [14–16]. MPO and EPO can be
prepared or purchased.

To see the differences between haloperoxidatic stain-
ing and ordinary peroxidatic staining, one can consult
ref. 15 in which identical electrophoretic protein bands
stained by the two methods may or may not correspond
showing the importance of differentiating peroxidases
from true haloperoxidases because the latter also have
peroxidatic activity.

For the more advanced students, it should be pointed
out that the enzyme specificities for halides and perox-
ides are much stricter than that for the organic or inor-
ganic substrates. Moreover, these enzyme-catalyzed
reactions for some organic substrates may not be stereo-
selective [2, 17]. These haloperoxidases are not typical
textbook enzymes.

We fully acknowledge the work carried out by the
Jervises et al., published in this journal, which has an
extensive and broadbrush description of multicourse
experiments involving several aspects of haloperoxidase

catalysis, especially, by the C. corallina red algal enzyme
[18]. Our work, albeit less comprehensive, includes
detailed biochemical (a new starting substrate Br2PR)
and elaborate pedagogical aspects (engagement step,
guided inquiry-based collaborative learning, attitude test)
to concretely augment the laboratory teaching/learning
based on seaweed bromoperoxidases. The data given in
the Appendix, derived from our own preliminary experi-
ments, should provide useful data (some are also
available publicly) for readers wishing to pursue this labo-
ratory experiment for their future teaching/learning on the
bromoperoxidase using the phenol reds as substrate.
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APPENDIX

The Tables AI, AII, and AIII given below are useful data
obtained from our preliminary experiments to support
this laboratory.

TABLE AI

Results from spectrophotometric titrations using a Shimadzu UV-240
spectrophotometer

Dye kmax of base (nm) pKa

PR 528 7.8
Br2PR 540 6.1
Br4PR 590 4.1

TABLE AII
Km values (M) of substrates of the haloperoxidases

Enzyme Phenol red (M) H2O2 (M) KBr (M)

BPO (crude) 1.54 3 1025

(PR) (pH 5.8)
3.68 3 1025 3.67 3 1024

BPO (crude) 3.10 3 1025

(Br2PR) (pH 6.5)
1.54 3 1024 2.86 3 1024

MPO
(commercial)

8.0 3 1026

(PR) (pH 5.8)
3.5 3 1024 4.5 3 1023

MPO
(commercial)

2.3 3 1025

(Cl2PR) (pH 5.8)
3.5 3 1025 2.7 3 1023

TABLE AIII
Rf values of sulfonphthalein dyes by TLC on silica gel GF254

Dye Rf Color of spot

Phenol red (authentic PR) 0.33 Orange
Bromophenol red (authentic Br2PR) 0.50 Orange
Bromophenol blue (authentic Br4PR) 0.54 Purple
Phenol red final brominated product 0.54 Purple

The solvent system was amyl alcohol-ethanol-concentrated
NH4OH (50:45:5).
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Abstract
We have found it an effective way of teaching symmetry in the context of stereoselectivity, 
to use common everyday objects with the same point groups as the substrates involved. 
This has helped students to distinguish between those symmetry elements which allow for 
stereospecificity and those which preclude it. Two symmetry elements, the simple rotation 
axis and the mirror plane, are needed to explain the equivalence (or its absence) between 
atoms or groups in the substrate while interacting with the chiral enzyme. We have used 
familiar objects such as blackboard erasers, scissors and purses to illustrate the point group 
symmetry of substrates such as ethanol, citrate, succinate and fumarate and the interaction 
between the EcoRI restriction enzyme and the EcoRI-DNA palindromic complex. 

Keywords: enzyme, mirror plane, rotation axis, symmetry, symmetric substrate 

Recently bioscience is increasing popular with science undergraduates and graduates alike. 
Departmental mergers have created multidisciplinary bioscience courses where students less 
well equipped in chemistry have to tackle molecular aspects of the science. Since 1994 our 
molecular bioscience course has been the first that biological science postgraduates have 
to take. As the first topic of the course we offer symmetry concepts and their applications to 
biomolecules, especially, in explaining the stereoselectivity for atoms and groups of some 
apparently symmetric substrates such as ethanol, citrate, succinate and fumarate.  We have 
found that students generally could not grasp the concepts and remained so even when shown 
moveable computer graphics of substrates and products. The situation became better, if only 
slightly, when hand-held molecular models were given to them. Thus we had to resort to using 
common items first for illustrating symmetry elements and the resulting point groups before using 
the molecular models.  After this pedagogical engagement step, the subsequent applications 
to models of substrates became less challenging, the fact attributable to their perceiving the 
topic as more real or down-to-earth. It was relatively easy to convince students that natural 
enzymes and enantiomeric biomolecules are chiral by virtue of their being analogous to one 
of our hands. Therefore to show why one enantiomeric substrate is exclusively preferred to 
its non-identical mirror image was usually without problem.  However it was more difficult to 
make them understand selective bond making or bond breaking in a substrate with (a) only 
one plane of symmetry (σ) and/or (b) a simple rotation axis(es) of symmetry (Cn). The reason 
for this is that parts of these biomolecules appear to be very similar or even identical to some 
students. Why then would there be region- and enantio-selectivity?

To engage students to the importance of stereoselectivity, the teacher can cite the notorious 
case of thalidomide where the S-enantiomer is teratogenic to the developing foetus whereas 
the R-enantiomer is not (Gordon and Goggin, 2003; Schoffers et al., 1996). Carvone is 
another example worth mentioning because the S-enantiomer smells like spearmint while the 
R-enantiomer smells like caraway (Sugawara et al., 2000). Thus in many pharmaceutical, food 
and cosmetic industries, enantiopure synthesis and/or enantioselective purification of materials 
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is key. However, the mirror plane in a biomolecule is not the only symmetry element to consider 
in teaching this topic in molecular bioscience. The simple rotation axis and its implications is 
also important in understanding of the result of interaction(s) between a small biomolecule(s) 
with an enzyme, a receptor, DNA, etc.

To our knowledge there are excellent biochemistry textbooks (Metzler, 2001; Voet and Voet, 
2004) that describe exact molecular positions which atoms and/or groups are removed from or 
added to. However, perhaps for lack of space or because of the desire to cater to the majority 
of the readership, the symmetry principles are not discussed sufficiently for students to grasp 
the symmetry concepts and to apply them. From our teaching, we have found that for students 
to apply what they have learned takes more than just knowing the outcome of each reaction 
involving the apparently symmetric substrates. There are also monographs (Alworth, 1972; 
Mislow, 1966; Rétey and Robinson, 1982) treating symmetry principles more extensively with 
many examples of regio- and enantio-selectivity including concepts of chirality and prochirality 
in biomolecular reactions. We propose here that these academic works should incorporate 
common object analogs to enable better learning. 

(a)        (b)

Figure 1 The distinction between the mirror plane and the simple rotation axis (a) the right and the left 
fan blades are chiral and related by a mirror plane (dotted line) and the two blades are non-identical. The 
whole picture, the two blades plus the mirror plane, belongs to the Cs point group as citrate (see Figure 
4a)  (b) The three fan blades are related by a simple three-fold rotation axis ( )(perpendicular to the 
page at the central point) because they are equivalent

To help the students further, we ask our students to keep in mind two simple rules (a) that  
a mirror plane relationship between similar or even identical molecular parts makes them 
potentially enantiomeric (non-identical) (Figure 1a) and (b) that the axis of symmetry (Cn) 
equates (makes identical) these related parts (Figure 1b). Put in another way, although the 
presence of a plane of symmetry always renders the whole molecule achiral, only the simple 
rotation axis can equate the related atoms and groups in the eye of the enzyme. Equivalent 
sites of a rapidly tumbling substrate have an equal chance of being acted upon by the active 
site of the enzyme.  For example, in ethanol (Figure 2) which is achiral because of the mirror 
plane, HB and HB1 are related by the σ making them potentially enantiomeric but a local three-
fold rotation axis of symmetry equates HB, HB1 and HB2. HA and HA1 are then mirror images with 
no simple rotation axis of symmetry to equate them, thus the two hydrogen atoms behave 



Volume 12: December 2008
www.bioscience.heacademy.ac.uk/journal/vol12/beej-12-6.pdf

differently to the enzyme alcohol dehydrogenase which converts it to acetaldehyde (CH3CHO) 
by removing only one particular hydrogen (Metzler, 2001, p.479; Voet and Voet, 2004, p.463). 

Figure 2 Fisher projection of the ethanol molecule. The dotted line represents the mirror plane relating the two 
hydrogens (HA and HA1) bonded directly to carbon 1 as mirror images. The curved arrow indicates free rotation 
around the single bond acting as a local three-fold rotation axis along the C1−C2 bond equating the three hydrogen 
atoms (HB, HB1 and HB2) of the carbon 2. Because of the absence of a local two-fold rotation axis perpendicular to 
carbon 1, HA and HA1 are non-equivalent for the enzyme alcohol dehydrogenase.

In this article we recount our experiences from teaching enzymatic stereoselectivitiy for 
apparently symmetric substrates (with σ and/or Cn symmetry elements) using objects which are 
symmetry-equivalents of three substrates in the Krebs Cycle and the EcoRI-DNA palindromic 
complex.

I. Citric acid.  The common coffee cup with one handle (Figure 3a) belongs to the Cs point 
group because it has only one plane of symmetry and no other symmetry elements. The mirror 
plane makes the two similar parts non-identical (one cannot be converted into the other). 
Thus the chiral enzyme, aconitase (Lloyd et al., 1999; Metzler, 2001, p.688; Voet and Voet, 
2004, p.784), can tell the top half from the bottom half of the citrate substrate (see Figure 4a) 
because the latter belongs to the Cs point group also. The top side of the citrate molecule would 
have the 3-D arrangement of groups around the central C as —CH2COO– to —COO– to OH 
clockwise and the bottom anticlockwise.  Thus the HO-group is moved downward to give the 
only isomer of isocitrate (Figure 4b). A right hand holding the cup by the handle would leave an 
oblique thumb print on one side and never the other side. If a transparent planar liquid crystal 
timepiece with opaque hour and minute hands shows 10 o’clock on one side the other side will 
show 2 o’clock. The liquid crystal watch has only one plane of symmetry.

II. Succinic acid.  The standard blackboard eraser (Figure 3b) has a hard part for holding by 
the hand and a soft part for erasing. The object belongs to C2v point group because it has two 
planes of symmetry and one simple rotation axis of symmetry formed by the two symmetry 
planes which are perpendicular to the broad flat part of the hard and soft surfaces. A right-
handed person would leave the thumb mark on A or A1 only.  Here the C2 axis equates A with 
A1 and B with B1. The two mirror planes make positions A(A1) and B, and positions A(A1) and 
B1 non-equivalent. The succinate molecule (Figure 4c) thus belongs to the C2V point group 
and should behave like the eraser to the thumb. Therefore for the chiral active site of the 
enzyme succinate dehydrogenase (Metzler, 2001, p.785; Rétey et al., 1970; Voet and Voet, 
2004, p.786) HA and HB1 are indistinguishable and HA1 and HB are indistinguishable also. Thus 
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if HA is removed, HB1 has an equal chance of being removed also and likewise with HA1 and 
HB. A molecular model of succinate in fully staggered conformation belongs to C2h point group 
in which HA and HB1, and HA1 and HB are also equivalent. Please be reminded that small 
molecules tumble very fast in solution. A comb without the handle and the letters A and B are 
also symmetry equivalents of the Fischer projection of succinate.

Figure 3 (a) Cup with one handle showing the only symmetry element (the mirror plane) making it belonging to the 
Cs point group   (b) Eraser with 2 intersecting planes of symmetry and the C2  (c) The official Union Jack ensign 
with the broad white band at top left, the central filled oval shows the position of the perpendicular C2, a mirror plane 
is in the plane of the page  (d) A version of the Star of David, the filled oval showing the position of the rotation 
axis perpendicular to the page

III. Fumaric acid.  The British Union Jack ensign (Figure 3c) and a version of the Star of David 
(Figure 3d), embedded in a sheet of transparent plastic, belong to C2h point group having the 
plane of symmetry along the central plane of the plastic sheets and the 2-fold simple rotation 
axis perpendicular to the plane. Thus rotating the plastic sheets 180° on the table top gives 
identical pictures. The flip sides are the non-identical mirror images of the top sides and become 
identical upon rotating 180° around the C2 axis.  Fumarate (Figure 4d) is a flat molecule with 
the 2 carboxylic groups trans across the double bond, thus it belongs to C2h point group. We 
can conclude therefore that the top parts as seen here are not equivalent to the bottom parts, 
these two parts are non-superimposable mirror images and should behave differently at the 
enzyme fumarate hydratase active site (Metzler, 2001, pp.683-684; Mohrig et al., 1995; Voet 
and Voet, 2004, p.788). However the atoms and groups related by the C2 axis, be it at the top 
or bottom, are equivalent. If the bottom carbon 2 can be hydroxylated to give Ls-malate (Figure 
4e), the bottom carbon 3 can also be equally hydroxylated to give the other possible Ls-malate 

(a) (b)

(c) (d)
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     (a)       (b)

                      

(d)    (c) 

 

           
  
                                                         (e)

Figure 4 (a) Citrate showing the only symmetry element, the σ plane perpendicular to the page  (b) Isocitrate  (c) 
Succinate with two intersecting mirror planes (σ) and a central  C2, all perpendicular to the page  (d) Fumarate has 
one plane of symmetry in the page and a C2 perpendicular to it  (e) Two possible, but identical, Ls-malate products 
from fumarate of (d)
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(Figure 4e). To show the front of the Union Jack ensign with the right hand one touches the top 
right hand corner having the red slanting stripe farther from the top right blue triangle, whereas 
to show the top of the flip side the right hand has to hold the top side with the slanting red line 
nearer the top right blue triangle. 

It is not immediately obvious to most of our students that the official ensign of the British 
Union Jack (Figure 3c) has a front and a back that are different.  And upon rotating 180° on 
the page the ensign looks the same as before for both the front and back.  The students in 
our molecular bioscience course find it even more difficult to see such subtle differences in 
parts of some substrate molecules with one or more symmetry elements. Thus they fail to 
grasp the regio- and enantio-selectivity particularly for those apparently symmetric substrates 
in enzyme-catalyzed reactions.

Figure 5 (a) EcoRI enzyme (scissors) complexing with its DNA double helical palindrome (GAATTC)  (b) Coin 
holder (purse). Both objects have only one symmetry element, the C2.

IV. EcoRI-DNA Palindromic Complex. The apparently “impartial” scissors in Figure 5a are 
not ambidextrous, i.e., they do not suit all people equally: the pair shown in the Figure 5a 
favours right-handers: we have proven this many times over. The right hand of a person 
holding these scissors has a diastereomeric (not enantiomeric) relationship with the left hand 
holding another pair of scissors of the same type. The enantiomeric relationship will arise with 
an enantiomeric pair of scissors, ones suitable for left handers, held in the left hand. This type 
of scissors having only one 2-fold simple rotation axis belongs to C2 point group and objects 
belonging to this group are chiral. The EcoRI palindrome of the B form DNA double helix (the 
substrate) has one C2 axis between the two adjacent TA base pairs of different strands which 
run antiparallel. Base sequence is read from 5′-end to 3′-end. The EcoRI restriction enzyme 
itself is a homodimer and also has only one C2 axis (McClarin et al., 1986; Metzler, 2001, 
pp.652–653; Voet and Voet, 2004, pp.102–103). Thus the two types of macromolecules fit very 
well and when assembled still display weak-bond interactions with a common 2-fold rotation 
symmetry throughout the palindromic region of the protein-DNA complex. Our analogous 
common objects in Figure 5a represent the DNA palindrome by a palindromic zipper having 
the right-handed scissors with the cutting edges posed at equivalent positions between G 
and A. An enantiomeric conformation of the restriction enzyme would not be able to cut the 
DNA at the correct bonds on both DNA strands. As a reminder, the enantiomeric equivalent of 
the above complex has to be a left-hand DNA double helix with L-deoxyriboses and with the 
restriction enzyme having a mirror-image conformation and D-amino acids!  A coin purse of the 
type shown in Figure 5b also favours right-handers. Incidentally, one proposed mechanism of 

(a) (b)
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action for the S-enantiomer of thalidomide is that it can intercalate into the DNA double helix 
whereas the R-enantiomer cannot (Stephens et al., 2000).

Learning Outcomes
Since the introduction of the everyday items in addition to molecular models students have 
shown greater interest, more understanding and also better retention of concepts of enzymatic 
stereoselective reactions. However, we cannot claim complete success. It is expected that our 
graduates should be able to apply what they have learned to other examples, however there 
have been students in each class that can barely cope with examination questions different 
from or parallel to the examples taught. More active and collaborative learning by students 
themselves, e.g. searching for common items with strictly specified point groups as the given 
biomolecules, has helped a little more. By having to brainstorm and actively look for items with 
the specified symmetries, students have become more agile at applying symmetry elements 
to biomolecules. In fact the authors have benefited from their quests.

There is another minor problem, viz. configuration. Some students stubbornly cannot understand 
configuration in the Fischer projection and cannot relate it to the 3-D one in the molecular 
model. So we give them Dreiding or Dreiding-like pieces of molecular models to assemble 
molecules while looking at the Fischer projections. To ensure that they master both types 
of molecular representation they also have to write the Fischer projections from assembled 
molecules. The more adjacent chiral centres a molecule has the more challenging.

Finally, to warn teachers and students alike not to be so taken by the above examples of high 
specificity to lose sight of less specific enzyme reactions, we wish to point out that although at one 
extreme some enzymes are highly regioselective, e.g. glucose dehydrogenase is so selective 
that only the β-anomer and not the α-anomer of D-glucose is oxidized to δ-gluconolactone 
(Wohlfahrt et al., 1999), at the other extreme there are haloperoxidases which do not show 
regio- nor enantio-selectivity to certain types of organic substrate at all (Butler and Carter-
Franklin, 2004). Thus one has to consider substrate binding and the catalytic mechanism more 
closely before discussing spectificity. Finally, apart from just enzyme-substrate stereospecificity 
we should look at other interesting examples of specificity e.g., interactions between drug and 
target molecule and also hormone and receptor. The example of thyroxine (tetraiodothyronine) 
showing atropisomeric specificity in binding to its receptor is of great significance for the design 
of this small hormone’s analogs (Duggan and Craik, 1997; Wagner et al., 1995). As regards 
the Union Jack ensign in Figure 3c, the one that is tied to its flag pole by the right side (normal 
situation) can be easily distinguishable from that which is attached by its left side (distress 
sign). Here the two cases have a diastereomeric relationship.
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 การเรยีนการสอนส าหรับนักศึกษา Generation Z รุ่น 1                                     สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหดิล 

ออกแบบการจัดการเรยีนรู้และวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

สิ่งส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ คือ การออกแบบและวางแผนการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบของผู้สอนที่ค านึงถึงพ้ืนฐานและบริบทของผู้เรียนเป็นส าคัญ ส าหรับอาจารย์/ครู
หลายๆ คนการเขียนแผนการสอนนั้นเปรียบสเมือนยาขม ที่มีความยุ่งยากและสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
เริ่มต้น ด้วยเหตุนี้ จึงขอแนะน าให้รู้จักกับ กระบวนการออกแบบย้อนกลับ (Backward design) ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้สอนเห็นว่า สิ่งที่อยากจะสอน/คาดหวัง กระบวนการจัดการเรียนรู้  และการวัดประเมินผลนั้นมี
ความสัมพันธ์และเป็นไปอย่างสอดคล้องกันหรือไม่  

การออกแบบย้อนกลับ (Backward design) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้หรือการออกแบบหลักสูตร คิดค้นโดย Grant Wiggins และ Jay McTighe ซึ่งเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1998 
โดยมีขั้นตอนการออกแบบตรงข้ามกับการออกแบบการเรียนรู้เดิม (เริ่มจากการตั้งวัตถุประสงค์ การก าหนด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน และปิดท้ายด้วยการประเมินผล) การออกแบบย้อนกลับ 
ประกอบด้วย ขัน้ตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน (ดังแผนภาพ) สามารถสรุปรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนเป็นดังนี้ 

 
1. ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการ (Desired outcomes) ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ว่า ใน

หลักสูตรได้ก าหนดไว้ว่าผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องใด ต้องสามารถท าอะไรได้บ้าง ที่
เป็นความเข้าใจคงทนติดตัวผู้เรียนไปเป็นเวลานาน ในการก าหนดเป้าหมายของผู้เรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยนี้ สามารถน าข้อมูลของผลการเรียนรู้ของหลักสูตรฯ ตามกรอบของ มคอ. มาใช้ใน
การพิจารณา โดยความเข้าใจที่คงทนติดตัวที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนนั้น มีเกณฑ์ในการ
พิจารณา 4 ข้อ ดังนี้ 
- เป็นความรู้ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์ใหม่ที่หลากหลายทั้งในเรื่องเรียนหรือ

เรื่องอ่ืน 
- เป็นความรู้ที่เป็นหัวใจส าคัญของรายวิชา/หัวข้อที่เรียน โดยผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
- เป็นความรู้ที่อาจไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน หรือค่อนข้างเป็นนามธรรม ซึ่งผู้เรียนเข้าใจค่อนข้าง

ยากหรือมักเข้าใจผิด แต่ความรู้นี้เป็นหัวใจส าคัญของรายวิชา/หัวข้อที่เรียน 
- เป็นความรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ในการศึกษา/ค้นคว้า และจะต้องสอดคล้องกับ

ความสนใจของผู้เรียน 
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2. ก้าหนดการประเมินผลและหลักฐานที่แสดงว่าผู้ เรี ยนบรรลุ เป้าหมายการเรียนรู้  
(Assessment and acceptable evidence) ในการออกแบบการ เรี ยนการสอนด้วย
กระบวนการแบบย้อนกลับนี้ ผู้สอนต้องออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการออกแบบ
บทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้สอนจะต้องหาวิธีการประเมินเพ่ือหาค าตอบเหล่านี้ อาทิ 
จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่ก าหนด การ
แสดงออกของผู้เรียนเป็นอย่างไร จึงจะเป็นการยืนยันว่าผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งขึ้น  
ส าหรับวิธีการประเมินก็มีหลากหลาย อาทิ การวัดระดับการเรียนรู้ตามแนวของ Bloom’s 
Taxonomy  การน าไปใช้นั้นขึ้นอยู่กับการประเมินที่ผู้สอนออกแบบขึ้น 

3. ก้าหนดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน (Learning experience and 
instruction) ขั้นนี้เป็นขั้นตอนส าหรับการวางแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียน โดย
ต้องค านึงถึงความรู้ ทักษะ กระบวนการที่จ าเป็นในการบรรลุจุดมุ่งหมายของผู้เรียน  ต้อง
ค านึงถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมที่จะช่วยให้ความรู้และเพ่ิมทักษะให้กับผู้เรียนรวมทั้งสื่อที่เหมาะ
ต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยผู้เรียนอีกปัจจัยหนึ่ง คือ ค าถาม
ส าคัญ ที่จะช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

กระบวนการออกแบบย้อนกลับนั้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบได้หลายระดับ ตั้งแต่การ
จัดการเรียนการสอนภายในหัวข้อ บทเรียน รายวิชา ไปจนถึง การออกแบบหลักสูตร ขึ้นอยู่กับผู้น าไปใช้ ใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ นอกจากน าเสนอการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการออกแบบ
ย้อนกลับแล้ว ยังน าเสนอการประยุกต์การออกแบบย้อนกลับในการออกแบบการวิจัยทางการศึกษา มีใจความ
ส าคัญโดยสรุปของแต่ละขั้นตอนเปรียบเทียบกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ดังภาพ 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

เอกสารอ้างอิง 
Wiggins, G. & McTighe, J. (1998). Understanding by design. Alexandria, VA: Association of  
Supervision and Curriculum Development. 
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Curriculum Vitae 
1. General Information 

 

 
First Name: Wannapong    
Last Name: Triampo 
Sex:  Male 
Nationality: Thai 
Address:  7/459 Soi Taweewattana 24 Moo Bann Chaiyapreuk Taweewattana, 

Salatamsob Taweewattana, Bangkok 10170, Thailand  
Telephone:  02-441-9817 ext. 1131 
Fax:              02-889-2337 
Email:  scwtr@mahidol.ac.th , wtriampo@gmail.com 
 
2. EDUCATION  
 
1989-1993   B.Sc.with 1st class honoured (Physics), Mahidol University, Thailand 

  Senior project: Superconductivity:theories and experiments 
                              Advisors: Prof. I-Ming Tang and Assoct. Prof. Rassmeedar Hoon-Sawat 

 
1993-1995   M.Sc. (Applied Mathematics), Mahidol University, Thailand 
  Thesis: Spin Singlet Bipolaron at Finite Temperature 
  Advisor: Prof. Julian Poulter, Ph.D 
 
1995-1996   M.Sc. (Physics) Virginia Polytechnic Institute & State University, USA 
  Thesis: Non-thesis 
 
1996-2001  Ph.D. (Physics) Virginia Polytechnic Institute & State University, USA 

Thesis: Non-Equilibrium Disordering Processes in Binary Systems due 
to an Active Agent 

Advisor: Prof. Beate Schmittmann, Ph.D 
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3. EMPLOYMENT 
 
2007- Present   Mahidol University, Dept. of Physics, Faculty of Science 
                      Associate Professor 
2003- 2007       Mahidol  University, Dept. of Physics, Faculty of Science                                     

Assistant Professor 
2001-2003        Mahidol  University, Dept. of Physics, Faculty of Science                                        

Lecturer 
2001-2001        University of Virginia, Departments of Physics  
                       Research Associate (Post-doctoral fellow) 
1994-2001        Mahidol  University, Dept. of Physics, Faculty of Science                                    
                       Lecturer 
 
4. RESEARCH INTERESTS 
 

Biophysical, computational and theoretical modeling of biological and 
environmental systems using physics and mathematics based integrated approach.  
Using methods from the theory of stochastic processes and non-equilibrium systems to 
better understand open problems in life-science. Nanoscience and Nano-toxicity. 
Mathematics and science education focusing on individualized or personalized leraning 
especially on development of a diagnostic and remedial learning system based on an 
enhanced concept Effect Models.     
 
5. TEACHING INTERESTS 
 

Undergraduate and graduate courses in physics, mathematics and biophysics. 
Laboratory Course in biophysics  focusing on  protein dynamics. Mentoring students at 
all stages of their professional development, and inspiring students to engage in a broad 
understanding of the natural sciences.  
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6. COURSES TAUGHT /BSC/MSC/PHD 
 

• Physics laboratory I   

• Classical mechanics  

• Elementary physics 

• Thermodynamics   

• Statistical mechanics  

• Numerical analysis  

• Elementary physics  

• Quantum mechanics  

• Theory of many-particle system 

• Nonlinear Phenomena 

• Special topic in applied physics I (Advance statistical mechanics) 

• Special topic in applied physics II (Advance  Biophysics) 

• Computational physics 

• Computational nonlinear physics 

• Fundamental Biophysics 

• Biophysical modeling and simulations 

• Seminar I and II  

• Seminar I and II 
 
7. STUDENT MENTORING (Major Advisor or Co-Advisor) 
 

7.1 Graduate Students  
1. Suchittra Sa-nguansin, PhD (received December  2005) 

Thesis title: Stochastic Modelling of Nano-Bit Data Corruption  
2. Ankana Boondirek PhD (received May  2006) 

Thesis title: Stochastic Modelling  and Simulation of Tumor Growth 
3. Pisan Kangtang, MSC (received December  2005) 

Thesis title: The Dynamics of The Partitioning of The Bacteria : With and Without  an 
External Field 

4. Harit Pitakjakpipob, MSC (received December  2006) 
Thesis title: Effect of Nanoparticles on Biological Systems 
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5. Sudarat  Chartsuthi, MSC (received March  2006) 
Thesis title: The Effect of    Nanoparticles with and without  UVA  Radiation on : 
Leptospira Borgpetersenii  Serovar Sejroe    

6.  Udorn Chanthorn MSC (received March   2008) 
Thesis title: The single particle tracking for MinE Protein oscillations in Escheria Coli: 
Dynamics and localization 

7. Somrit Unai, MSC (received March   2008) 
Thesis title:  Study of the dynamics and localization of MinD protein through single 
particle tracking 

8. Busayamas Pimpunchat ( received April 2008) 
Thesis title:  A mathematical model for pollution in a river and its remediation by aeration 

9. Somchai Sriyab ( received April 2009) 
Thesis title: A Lattice Bolzmann Method for Modeling the Dynamic Oscillitation of Min 
Protein 

10. Krisda Sudpraserd ( Received July 2009) 
Thesis title: Stochastic studies of a non-equilibrium lattice gas model: analytic approach 
and simulations 

11.Charin Modchang ( received September 2009) 
Thesis title:  Biophysical Modeling and Monte Carlo Simulations of Receptor Dynamics in 
Signal Transduction 

12. Yaowapa saengpayap MSC ( received September 2009) 
Thesis title:  Effects of Temperature on Min-E Oscillation Periods in EscherichiaColi  
      13. Kan Sornbundit MSC ( received April 2010) 
Thesis title:  A Biophysical Model for Monolayer- Monolayer Coupling in Lipid Bilayers 
Statistical Mechanical Analysis and Monte Carlo Simulation 
     14. Patcharin Panjaburee ( received March 2010) 
Thesis title:  Using A Multi-Expert Approach for Developing A Testing and Diagnostic 
System Based on A Concept Effect Model: A Case study of A Mathematics Course for 
Thai Junior High School Students 
     15. Waipot Ngamsaad ( received March 2010) 
Thesis title:  Lattice Boltzmann Method for Biophysical System: Binary Fluid and Protein 
Flows 
     16. Jiraporn Yojina ( received March 2010) 
Thesis title:  A Lattice Boltzmann Method for The Fluid Flow in Microchannel and 
Applications 
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     17. Supan Yodyingyong ( received November 2010)  
Thesis title:  An Interdisciplinary Learning  Unit for First Year Undergraduate Students: 
Dye-Sensitized Solar Cell from Sunlight to Electricity 
 

7.2 Undergraduate students 
1. Jirasak Wong-ekkabut ; BSC (received July  2004) 

Project title:  Explicit Calculations on Small Non-equilibrium Driven Latice Gas Models 
2. Charin Modchang ; BSC (received July  2005) 

Project title:  Modeling of the dynamic pole-to-pole oscillations of the min proteins in 
bacterial cell division: The effect of an external field 

3. Titiwat Sungkaworn, (received July  2006) 
Project title:  Effect of TiO2 Nanoparticle  on Tumor Cell Colonies 

4. Jeerapond  Leelawattanachai; BSC (received July  2007) 
Project title: Modeling of   signal transduction via dynamics of G-protein-coupled receptor 

5. Apiwat Wisitsorasak, BSC (received July  2008) 
Project title: Modeling of the dynamics of G-protein mediated signal transduction process 
through a statistical physics 

6. Raywadee Amornmaneekul, BSC (received July  2008) 
Project title: Spatio-temporal patterns and mechanisms in motion of pathogenic 
spirochetes: Implications toward virulence and treatment of leptospirosis 

7. Sitta Aroonnual, BSC (Received July 2009) 
Project title: Spatial Distributions and Energy Landscape of MinE Protein Dynamics 
 via the Biophysical Spot Tracking Technique 
 

7.3 High school students 
1. Sangsan Warakkagun, Grade 11, Samsen Wittayalai School, Bangkok (2008) 

Project title:  Application of Genetic Algorithm and modeling for oil price prediction  
2. Jirawat Tangpanitanon, Grade 12, Mahidol Wittauanusorn  School (2007-2008) 

Project title: Biophysical research in Protein dynamics using tracking technique and signal 
processing 
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7.4 Visiting students 
1. Stefan Schreier, MS, one year visiting student from Department of 

Bioengineering, Faculty of engineering physics, University of Applied Science Munich,  
Germany. (2007) 
Project Title: Leptospirosis research:  fast, easy and reliable enumeration of mobile 
leptospires 

2. Tattaneewan Laksanasopin,  BSC 4th year student from Prince of Songkla 
University for summer research  training 
Project Title: How to Track Min proteins  

3. Jeongmin Shin, MUIC and KEI (Knowledge Exchange Institute, USA) Summer 
Science Research Program, California, USA, 2008 
Project Title: Biophysical studies of cytotoxic Effects of TiO2 Nanoparticles on Human 
Cervical Carcinoma In Vitro: experimental and computational comparative studies 
 
8. Academic Services 
 
1.ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ 2553 ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํานวน 2 โครงการ ไดแก 
 “การพัฒนาการทดลองดวยเทคนิคไมโครสเกล เรื่อง การไทเทรต” 

“การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 5” 
 
9. Honors and scholarships 
 
1988 Outstanding Student of the Year 1988 Award from Tepleela School, Thailand 
1989 Outstanding Student of the Year 1989 Award from Tepleela School, Thailand 
1992 Outstanding Physics Student with the highest GPA among the 2nd and 3rd Year 

Students 1992 Award from Faculty of Science, Mahidol University, Thailand 
1993 Outstanding Physics Student with the Highest GPA throughout Academic Year 

1993 Award, from Faculty of Science, Mahidol University 
1994 Outstanding Physics Student with the Highest GPA Award year 1993 from 

Professor Taeb Nilanithi Foundation 
1996    Applied Mathematics Graduate Student with the Highest GPA Award year 1996 

from Professor Taeb Nilanithi Foundation 
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10. Grants and research fundings 
 
1989-1993 B.Sc. (Physics) Scholarship from Office of the Development and 

Promotion of Science and Technology Talents (DPST) 
1993-1995 M.Sc. (Mathematics) Scholarship from Office of the Development and 

Promotion of Science and Technology Talents (DPST) 
1995-2001 Scholarship under the Project of the Development of Faculty from 

Faculty of Science, Mahidol University 
2001-2001 Stochastic Modeling in Cancer Research, Researcher Career Starting 

Grants, Mahidol  University (Head) 
2002-2004 The studies of Morphogenesis by using statistical Physics,      

Mathematical Modeling and Computer Simulations, the Thailand 
Research Fund (Head) 

2002-2005 Modeling of Nonlinear Systems in Biology and Medicine:   Theory   and 
Applications, the Thailand Research Fund (Member) 

2005-2006 The studies of  the Effects of Titanium dioxide Nanoparticles on 
Biological Systems and  Applications: Leptospira interrogans, Mid - 
career Researcher Development Grants, Mahidol University (Head) 

2005-2007 The Integrated Studies of Leptospira interrogans using Statistical  
Physics, Mathematical Modeling, Computer Simulations and Medical- 
Nanoscience: Theory and applications, the Thailand Research Fund 
(Head) 

2005-2010 Biotechnological Study for the Development of personnels and Research 
in Signal Transduction Process among Living Cells by Mathematical 
Modelling and Computational Techniques, National Center for 
Engineering and Biotechnology, Thailand (BIOTEC) (Member) 

2006-2007 The effects of TiO2 nanoparticles on biological systems: Leptospira 
Interrogans, Research Grant in Basic Science, Third World Academy of   
Sciences(TWAS) (Head) 

2006-2007 The research for development of learning and teaching processes of 
mathematics via the integrated approach of mathematics, physics, 
biology and computer driven by  applications and model based 
strategies, Institute of Innovation and Development of Learning Process, 
Mahidol University (Head) 
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2006-2007 The research and development of preparation technique of Titaniam 

dioxide ceramics films by hydrolysis method for biological research, 
Institute of Science and Technology for Research and Development, 
Mahidol University  (Member) 

2007-2008      Integrated research for the research and development of titanium dioxide 
nanoparticles and the studies of the effects of nanoparticles on biological 
systems, Institute of Science and Technology for Research and 
Development, Mahidol University. งานวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาอนุภาคนาโนไทแทเนียมไดออกไซดและศึกษาถึงผลตอระบบเชิงชวีภาพ 
(Member) 

2007-2008  โครงการพัฒนาแบบจําลองระบบ Microfluidics ดวยเทคนิค Lattice 
Boltzmann Methods โดยการคํานวนแบบขนานระบบกริดและการประยุกตใช 
, SiPA สํานักงานสงเสิรมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ  (องคการเอกชน)  
(Head) 

2008-2011       การศึกษาเชิงชีวฟสิกสและการจําลองแบบพลศาสตรของอันตรกิริยาระหวาง
ระบบภูมิคุมกันกับเชื้อเอชไอวี: กรณีศึกษาของการบําบดัโรคเอดสดวยวิธเีอช
ไอวีอเฟเรซิส (Biophysical studies and modeling  of dynamics of 
interactions between HIV and immune system: case studies of AIDS 
treatment  with HIV Apheresis ) ทุนเพิม่ขีดความสามารถดานการวิจัยของ
อาจารยรุนกลางในสถาบันอุดมศึกษา (Head) 

2004, 2007 3 scholarships from IRPUS (Industrial and research projects for 
undergraduate students)  

                        1. Deterministic and Stochastic Modeling of Mechanism for 
Compartmentalization Involved in Bacteria Division Processes: E. Coli & 
L. interrogans (2004) 

                        2. Modeling of the dynamics of G-protein mediated signal transduction 
process through a statistical physics (2007)  

                        3. Spatio-temporal patterns and mechanisms in motion of pathogenic 
spirochetes: Implications toward virulence and treatment of Leptospirosis 
(2007)  

2007-2008       Development of biophysical and modeling techniques for the studies of 
Leptospia interrogans  (Mutual funding from Mahidol University and 
Institute de Recherche pour le Development: IRD) (Head) 
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2009-2009 การทําแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือศึกษาการระบาดของโรคไขหวัดใหญ

สายพันธุใหม 2009: กรณีศึกษาการระบาดในโรงเรียนและมาตรการปด
โรงเรียน (Head) 

2009-2010 การพัฒนาเทคนิควิจัยเชิงชวีฟสิกสเพื่อการ ศึกษาสมบตัิพลวัตของโปรตีน : 
Developing biophysical techniques for investigating protein dynamics , 
ศูนยความเปนเลิศดานฟสกิส (Head) 

2010-2011 การศึกษาพลวัตของการดําเนินไปของโรคในผูปวยโรคเอดส โดยใชวธิีทางชวี
ฟสิกสและกลศาสตรสถิต ิ: Studies of  AIDS dynamics using biophysical 
and statistical mechanical approach , ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส (Head) 

 
To Update 
 
11. Experiences 
 

 
 

 

1993-1994 Physics Tutor at RAC company, Thailand 
1994-1995 Tutor and instructor at Mahidol University, Thailand 
1997-2001 Teaching Assistance at Virginia Tech. University, USA 
2001-2001 Research associate (Post-doc) at University of Virginia, USA 
1995- 2003 Lecturer at Mahidol University, Thailand 
2003- 2007 Assistant Professor of Physics at Mahidol university 
2007- Present Associate Professor of Physics at Mahidol university 
2002- Present Chairman of Physics M.Sc. Program 
2009- Present Chairman of Physics PhD. Program 
2011- Present Director of Institute for Innovative Learning 

12. List of International Publications 
1. Triampo W, and Newman TJ. Binary data corruption due to a Brownian agent II. 

Two dimensions, competing agents, generalized couplings. Phys. Rev. E. 
1999;60:1450. (No impact factor at 1999) 

2. Newman TJ, and Triampo W. Binary data corruption due to a Brownian agent. 
Phys. Rev. E. 1999;59:5172-86. (No impact factor at 1999) 

3. Schmittmann B, Zia RKP, and Triampo W. Dynamics scaling in vacancy-mediate 
disordering. Braz. J. Phys. 2000;30:139 -151. (Impact Factor 0.671 at 2000) 
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4. Triampo W, Aspelmeier T, and Schmittmann B. Universal aspects of vacancy-
mediated disordering dynamics: The effects of external fields. Phys. Rev. E. 
2000;61(3):2386. (Impact Factor 2.142 at 2000) 

5. Triampo W. Non-equilibrium Disordering in a Binary System due to a Brownian 
Agent: Exact Lattice Calculation. East-West Journal of Mathematics. 2002; 
special volume: 309-317. (No Impact Factor at 2002) 

6. Triampo W, Triampo D, Tang IM, and Lenbury Y. Random Walk on a Plane-                
Rotator   System: Continuum Theory and Monte Carlo Simulations. ScienceAsia 
2003;29:279-289. (No impact factor at 2003) 

7. Triampo W, Tang IM, Wong-ekkabut J. Explicit Calculations on Small Non-
equilibrium Driven Lattice Gas Models. Journal of the Korean Physical Society 
2003;43(2):207-214. (Impact Factor 1.293 at 2003) 

8. Wong-ekkabut J, Triampo W, Triampo D, Tang IM, and Lenbury Y. Vacancy-
mediated Disordering Process in Binary Alloys at Finite Temperatures: Monte 
Carlo Simulation. J. Korean Phys. Soc. 2004;45:310. (Impact Factor 1.383 at 
2004) 

9. Triampo W, Doungchawee G, Triampo D, Wong-ekkabut J, Tang IM. Effects of 
static magnetic fields on the growth of letpospire, Leptospira interrogans serovar 
canicola: Immunological reactivity and cell division. J. Biosci. Bioeng. 2004;98(3): 
182. (Impact Factor 0.802 at 2004) 

10. Ngamsaad W, Triampo W, Kanthang P, Modchang C, Nuttavut N, Tang IM,  and 
Lenbury Y. A  Lattice Boltzmann method for modeling the dynamic pole-to-pole 
oscillations of  min proteins for determining  the position of the mid-cell division 
plane. J. Korean Phys. Soc. 2005;46(4):1025-1030. (Impact Factor 0.828 at 
2005) 

11. Modchang C, Kanthang P, Triampo W, Ngamsaad W, Nuttavut N, Tang  IM,  
and Lenbury Y. Modeling of the dynamic pole-to-pole oscillations of the min 
proteins in bacterial cell division: The effect of an external field. J. Korean Phys. 
Soc. 2005;46(4):1031-1036. (Impact Factor 0.828 at 2005) 

12. Kaewpradit C, Triampo W, Tang IM. Limit Cycle in a Herbivore-Plant-Bee Model 
Containing a Time Delay. ScienceAsia. 2005;31:193-199. Accepted 23 March 
2005 (No Impact Factor at 2005) 
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13. Triampo W, Pongkitiwanichkul P, Triampo D, and Shobsngob S. Modified Self-
Avoiding Walk in a Polymerization Process. Journal of the Korean Physical 
Society. 2005;46(6):1429-1432. (Impact Factor 0.828 at 2005) 

14. Sa-Nguansin S, Triampo W, and Nattavut N. Simple Modeling of Stochastic 
Classical Nano-Bit Data Corruption: Probability Distribution Consideration. 
Journal of the Korean Physical Society. 2005;47(5):764-776. (Impact Factor 
0.828 at 2005) 

15. Rattanakul C, Lenbury Y, Bell J, Chatsudthipong V, Triampo W, Crooke PS. 
Spatial Turing-type Pattern Formation in a Model of Signal Transduction Involving 
Membrane-based Receptors Coupled by G Proteins. Cancer Informatics. 
2006;2:329-343. (No Impact Factor at 2006) 

16. Boondirek A, Wong-ekkabut J, Triampo W, Tang IM, Picha P, and Lenbury Y. A 
Stochastic Model of Cancer Growth with Immune Response. J. Korean Phys. 
Soc. 2006; 45(2): 310-317. (Impact Factor 1.328 at 2006) 

17. Wong-ekkabut J, Xu Z, Triampo W, Tang IM, Tieleman P, and Monticelli L. 
Effect of Lipid Peroxidation on the Properties of Lipid Bilayers: a Molecular 
Dynamics Study. Biophysical Journal. 2007;93(12):4225-4236. (Impact Factor 
4.627 at 2007) 

18. Triampo D, Triampo W, Tang IM, and Lenbury Y. The Stochastic Model of Non-
equilibrium Mutagen-induced Alterations of DNA: Implication to Genetic Instability 
in Cancer. BioSystems. 2007;90:870-880. (Impact Factor 1.646 at 2007) 

19. Sungkaworn T, Triampo W, Nalakarn P, Triampo D, Tang IM, Lenbury Y, and  
Picha P. Effect of TiO2 Nanoparticle Aggregates on Tumor Cell Colonies: Fractal 
Dimension and Morphological Properties. International Journal of Biomedical 
Sciences. 2007;2(1):67-74. (No Impact Factor at 2007) 

20. Triampo W, Baowan D, Tang IM, Nuttavut N, Wong-Ekkabut J,  Doungchawee 
G. A Simple Deterministic Model for the Spread of Leptospirosis in Thailand. 
International Journal of Biomedical Sciences. 2007;2(1):22-26. (No Impact Factor 
at 2007) 

21. Wuttisela K,  Panijpan B, Triampo W, Triampo D. Optimization of  the water 
absorption by crosslinked agar-g-Polyacrylic acid. Polymer (Korea). 2008;32(6): 
537-543. (Impact Factor 0.61 at 2008) 

22. Modchang C, Triampo W, Kanthang P, Junthorn U, Unai S, Ngamsaad W,  
Nuttavut N, Triampo D, Lenbury Y. Stochastic Modeling of External Electric Field 
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Effect on Escherichia coli Min protein dynamics. Journal of the Korean Physical 
Society. 2008;53(2):851-862. (Impact Factor 1.204 at 2007) 

23. Wuttisela K, Shobsngob S, Triampo W, Triampo D. Amylose/amylopectin simple 
determination in acid hydrolyzed tapioca starch. Journal of The Chilean Chemical 
Society. 2008;53(3):1565-1567. (Impact Factor 0.562 at 2008) 

24. Wong-ekkabut J, Baoukina S, Triampo W,  Tang IM, Tieleman DP, Monticelli L,  
Computer simulation  study of fullerene translocation through lipid membranes. 
Nature Nanotechnology. 2008;3:363-368. (Impact Factor 20.571 at 2008) 

25. Sroiraya S, Triampo W, Moralese  NP, and Triampo D. Kinetics and Mechanism 
of the hydroxyl radical of photocatalytic TiO2 nanoparticles using ESR 
spectroscopy:  Effect of particle sizes, particle concentrations, and aggregations. 
Journal of Ceramic Processing Research. 2008;9(2):146-154. (Impact Factor 
0.288 at 2008) 

26. Modchang C, Triampo W, and Lenbury Y. Mathematical Modeling and 
Application of Genetic Algorithm to Parameter Estimation in Signal Transduction: 
Trafficking and Promiscuous Coupling of G-protein coupled Receptors.  
Computers in Biology and Medicine. 2008;38:574-582. (Impact factor 1.272 at 
2008) 

27. Nalakarn P, Tang IM, and Triampo W. Fractal Studies on the Spatial Patterns of 
Tree: a Case Study of  KHAO-YAI NATIONAL PARK, THAILAND. ScienceAsia. 
2008;34:409-415. (No Impact Factor at 2008) 

28. Junthorn U, Unai S, Kanthang P, Ngamsaad W, Modchang C, Triampo W*, 
Krittanai C, Lenbury Y, Triampo D. Single Particle Tracking Method for 
Quantitative Tracking the Distribution and Dynamics of the MinE Protein. J. 
Korean Phys. Soc. 2008 Mar;52(3):639-648. (Impact Factor 1.204 at 2008) 

29. Ngamsaad W, Yojina J, Kanthang P, Modchang C, Krittanai C, Triampo D, 
Nuttawut N, Triampo W. Quantitative approach of Min protein researches and 
applications: Experiments, mathematical modeling and computer simulations. 
African Journal of Biotechnology. 2009;8(25):7350-7362. (Impact Factor 0.565 at 
2009) 

30. Triampo D ,and Triampo W. The Working of the Atomic Force Microscope for 
Chemical Mapping. The Open Materials Science Journal. 2009;3:50-55. (No 
impact factor at 2009) 
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31. Baowan D, Triampo W, Triampo D. Encapsulation of TiO2 nanoparticles into 
single-walled carbon nanotubes. New Journal of Physics. 2009;11:1-13. (Impact 
Factor 3.312 at 2009) 

32. Sriyab S, Yojina J, Ngamsaad W, Kanthang P, Modchang C, Nuttavut N, 
Lenbury Y,  Krittanai C, Triampo W. Mesoscale modeling technique for studying 
the dynamics oscillation of Min protein: Pattern formation analysis with lattice 
Boltzmann method. Computer in biology and medicine. 2009;39(5):412-424. ( 
Impact Factor 1.269 at 2009) 

33. Schreier S, Triampo W*, Doungchawee G, Triampo D, Chadsuthi S. 
Leptospirosis research: fast, easy and reliable enumeration of mobile leptospires. 
Biological Research. 2009;42(1):5-12. (Impact Factor 0.849 at 2009) 

34. Unai S, Kanthang P, Junthon U, Ngamsaad W, Triampo W, Modchang C, and 
Krittanai C. Quantitative analysis of time-series fluorescence microscopy using a 
spot tracking method: application to Min protein dynamics. Biologia. 
2009;64(1):27-42. (Impact Factor 0.617 at 2009) 

35. Leelawattanachai J, Triampo W, Modchang C, Triampo D, Lenbury Y. Modeling 
and genetic algorithm optimization of early events in signal transduction via 
dynamics of G-protein-coupled receptors: internalization consideration. Applied 
Mathematics and Computation. 2009;207:528-544. (Impact Factor 1.124 at 2009) 

36. Termnak S, Triampo W, Triampo D*. Effect of acid during synthesis on the 
agglomerated strength of TiO2  nanoparticles. Journal of Ceramic Processing 
Research. 2009; 10(4): 491-496. (Impact Factor 0.402 at 2009) 

37. Wuttisela K, Triampo W, Triampo D*. Chemical Force Mapping of Phosphate 
and Carbon on Acid-Modified Tapioca Starch Surface. International Journal of 
Biological Macromolecules. 2009; 44: 86-91. (Impact Factor 2.366 at 2009) 

38. Pimpunchat B, Sweatman WL, Wake GC, Triampo W, Parshotam A. A 
mathematical model for pollution in a river and its remediation by aeration. 
Applied Mathematics Letters. 2009;22:304-308. (Impact Factor 0.978 at 2009) 

39. Wong-ekkabut J, Chadsuthi S, Triampo W, Doungchawee G, Triampo D, and 
Krittanai C.  Leptospirosis research: Response of pathogenic spirochete to 
ultraviolet-A irradiation. African Journal of Biotechnology. 2009;8(14):3341-3352. 
(Impact Factor 0.565 at 2009) 

40. Rattanakul C, Sungkaworn T, Lenbury Y, Chudoung M, Chatsudthipong V,  
Triampo W, Novaprateep B. Nonlinear spatiotemporal analysis and modeling of 
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signal transduction pathways involving G protein coupled receptors. International 
Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 
2009;3(3):219-229. (No Impact Factor at 2009)  

41. Yodyingyong S, Panijpan B, Triampo W, Triampo D*. An Inexpensive Furnace 
for Calcination: Simple TiO2 Synthesis. Journal of Chemical Education. 
2009;86(8):950-952. (Impact Factor 0.586 at 2009)  

42. Wisitsorasak A a, Triampo W a b, Triampo D c, Modchang C d, Lenbury Y e f. 
Investigating the heterodimerization process among receptors by Monte Carlo 
cellular automaton simulation. International Journal of Mathematical Models and 
Methods in Applied Sciences. 2009;3(4):335-345. (No Impact Factor at 2009) 

43. Yojina J, Ngamsaad W, Nuttavut N, Triampo D, Lenbury Y, Kanthang P, Sriyab 
S, Triampo W. Investigating flow patterns in a channel with complex obstacles 
using the lattice Boltzmann method. Journal of Mechanical Science and 
Technology. 2010;24(10):10 pp. (Impact Factor 0.374 at 2009) 

44. Modchang C, Nadkarni S, Bartol TM, Triampo W, Sejnowski TJ, Levine H and 
Rappel1 WJ. A comparison of deterministic and stochastic simulations of 
neuronal vesicle release models. Physical Biology. 2010;7:7 pp.Published 26 
May 2010. (Impact Factor 3.086 at 2009) 

45. Baowan D, Triampo D and Triampo W. Modeling of Titania Nanoparticle 
Accumulation at the Open End of Single-Walled Carbon Nanotubes Prior to TiO2 
Encapsulation. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. 2010;7:1-
5. (Impact Factor 0.899 at 2009) 

46. Ngamsaad W, Yojina J and . Triampo W. Theoretical studies of phase 
separation kinetics in a Brinkman porous medium. Journal of Physics A: 
Mathematical and Theoretical, 2010;43:7pp. (Impact Factor 1.577 at 2009)  

47. Panjaburee P, Hwang G-J, Triampo W, Shih B-Y. A Multi-Expert Approach for 
Developing Testing and Diagnostic Systems based on the Concept Effect Model. 
Computers & Education, 2010;55:527-540. (Impact Factor 0.475 at 2009) 

48. Chadsuthi S, Wong-ekkabut J, Triampo W, Doungchawee G, and Triampo 
D. Comparison of the effects of UV-A radiation on Leptospira interrogan serovar 
Bataviae, Canicola, and Pomona. African Journal of Biotechnology, 
2010;9(21):3196-3206. (Impact Factor 0.565 at 2009) 

49. Yojina J, Ngamsaad W, Nuttavut N, Triampo D, Lenbury Y, Triampo W, 
Kanthang P and Sriyab S. More Realistic Model for Simulating Min Protein 



Curriculum Vitae of Assoc. Prof. Wannapong Triampo 
 

Dynamics: Lattice Boltzmann Method Incorporating the Role of Nucleoids. 
International Journal of Computational and Mathematidc Sciences. 2010;4(3): 
177-182. (No Impact Factor at 2009) 

50. Ngamsaad W, Kanthang P, Modchang C, Sriyab S, Triampo W. The effect of 
boundary conditions on the mesoscopic lattice Boltzmann method : Case study 
of a reaction–diffusion based model for Min-protein oscillation. Applied 
Mathematics and Computational. 2010;217:2339-2347. (Impact Factor 1.124 at 
2009) 

51. Boondirek A, Triampo W, Nuttavut N. A Review of Cellular Automata Models of 
Tumor Growth. International Mathematical Forum. 2010; 5(61): 3023-3029. (No 
Impact Factor at 2009) 

52. Rattanakul C a b, Lenbury Y a b, Kongson J a b, Triampo W c. The dynamics of a 
nonlinear model of signal transduction in human under impulsive depressant drug 
treatment. Dynamic Systems and Applications. 2010;19(3-4):651-666. (No Impact 
Factor at 2009) 

53. Moonchai S a, Lenbury Y b c, Triampo W d. Cellular automata simulation 
modeling of HIV infection in Lymph Node and peripheral blood compartments. 
International Journal of Mathematics and Computers in Simulation. 
2010;4(4):124-134. (No Impact Factor at 2009) 

54. Precharattana M a, Triampo W b f, Modchang C c f f, Triampo D d, Lenbury Y e.  
Investigation of spatial pattern formation involving CD4+ T cells in HIV/AIDS 
dynamics by a stochastic cellular automata model. International Journal of 
Mathematics and Computers in Simulation. 2010;4(4):135-143. (No Impact Factor 
at 2009) 

55. Sudprasert K, Precharattana M, Nuttavut N, Triampo D, Pattanasiri B, Lenbury Y 
and Triampo W. Non-equilibrium Statistical Mechanics of Driven Lattice Gas 
Model: Probability Function,FDT-violation,and Monte Carlo Simulations, 
International Journal of Computational and Mathematical Sciences 2011;5(2):84-
92. (No Impact Factor at 2009) 

56. Schreier S, Doungchawee G, Chadsuthi S, Triampo D and Triampo W. 
Evaluation of zero-length crosslinking method for immuno-magnetic separation of 
Leptospira. Biologia. 2011.;66(11):8-17 (Impact Factor 0.617 at 2009) 
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57. Ngamsaad W, May S, Wagner A, Triampo W. Pinning of domains for fluid-fluid 
phase separation in lipid bilayers with asymmetric dynamics. SOFT MATTER. 
2011;7(6):2848-57.(Impact Factor 4.869 at 2009) 

58. Panjaburee P, Triampo W, Chuedoung M, Triampo D, and Nokkaew A. 
Development of a Diagnostic and Remedial Learning System based on an 
Enhanced Concept Effect Model. Innovations in Education & Teaching 
International, 2011. (Accepted) (Impact Factor 0.9 at 2009) 

59. Yodyingyong S, Sae-Kung C, Panijpan B, Triampo W and Triampo D. 
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF NANOPARTICLES TITANIA FROM 
ALCOHOL BURNER CALCINATION. Bull. Chem. Soc. Ethiop. 2011;25(2):001-
010. (In revision) (Impact Factor 0.390 at 2009) 

60. Sornbundit K, Ngamsaad W, Nuttavut N, Triampo D, Triampo W.  
Coarsening of Lipid Raft Domain through Coupled Cahn-Hilliard Equation, 
Chinese Physics Letters (In revision) (Impact Factor 0.972 at 2009) 

61. Precharattana M, Triampo W, Modchang C, Triampo D, Lenbury Y, Nokkaew A. 
Stochastic cellular automata model and Monte Carlo simulations of CD4+ T cell 
dynamics with a proposedalternative leukapheresis treatment for HIV/AIDS, 
Computer in biology and medicine.  (In revision) (Impact Factor 1.269 at 2009) 

62. Modchang C, Iamsirithaworn S, Auewarakul P, Triampo W. A modeling study of 
school closure to reduce influenza transmission: a case study of an influenza A 
(H1N1) outbreak at a private Thai school, Mathematical and Computer Modelling 
(In revision) (Impact Factor 1.103 at 2009) 

63. Hwang GJ,  Panjaburee P, Shih B-Y, Triampo W, A group decision  approach to 
developing concept effect models for diagnosing student learning problems, 
British Journal of Education Technology. (In revision) (Impact Factor 1.255 at 
2009) 
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13. Research Work Presented in Conferences, Seminars and Proceedings 

Conference Presentation 
1. Triampo W, Nanotechnology in Medicine, Mahidol Summer School on 

Advanced Research(MSAR 2002) on Nanonscience and Nanotechnology, 
Faculty of Science, Mahidol University, Thailand, 25-27 March, 2002 

2. Triampo W, Stochastic Processes of Nanosystem, Mahidol Summer School on 
Advanced Research (MSAR 2002) on Nanonscience and Nanotechnology, 
Faculty of Science, Mahidol University, Thailand, 25-27 March, 2002 

3. Pongkitiwachakul P, Triampo W, and Arayasan D, New finding of scaling 
behavior of the end-to-end distance for self-avoiding walk model of 
polymerization: Monte Carlo simulation, 28th Congress on Science and 
Technology of Thailand. Bangkok, Thailand, 24-26 Oct., p 183, 2002 

4. Nirunpong K and Triampo W, Computer simulation fir dengue fever epidemic in 
Bangkok, 28th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, 
Thailand, 24-26 Oct., p 198, 2002 

5. Vachiratienchai C and Triampo W, Stochastic process of nanobit data 
corruption due to Brownian agent, 28th Congress on Science and Technology of 
Thailand. Bangkok, Thailand, 24-26 Oct., p 199, 2002 

6. Pakpinpetch S and Triampo W, Rate of flow inside latex vessel, 28th Congress 
on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand, 24-26 Oct., p 200, 
2002 

7. Wong-ekkabut J, Triampo W, Tang IM, Temperature dependent on the slope 
the disordering parameter of vacancy-mediated disordering processes in binary 
alloy systems at finite temperature : Monte Carlo simulations, 29th Congress on 
Science and Technology of Thailand, Golden Jubilee Convention Hall, Khon 
Kaen University, 20-22 Oct 2003 

8. Pitakjakpipop H, Triampo W, Kritanai C, Nuttavut N, Wongekkabut J, Tang IM, 
and Duangchawee G, Estimation the number of Leptospires in liquid media by 
using turbidity via spectrophotometer, The Second National Conference on 
Optics and Applications (NCOA-2), Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok, 
Thailand, 4 February 2005 

9. Ngamsaad W, Triampo W, Kanthang P, Tang IM, Nuttawut N and Modjung C, A 
lattice Boltzmann method for modeling the dynamic pole-to-pole oscillations of 
min proteins for determining the position of the midcell division plane 2nd 
International Conference on Mesoscopic Methods in Engineering and Science 
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(ICMMES), July 26-29, 2005, the Hong Kong Polytechnic University (HKPU), 
Hong Kong, China. 

10. Wong-ekkabut J, Monticelli L, Xu Z, Baoukina S, Triampo W, Tang IM, 
Tieleman P, Effect of perocidation on the properties of a palmitoyl-2-linoleyl-sn-
glycero-3-plosphatidylcholine bilayer . 51th Annual Meeting Biophysical Society , 
Baltimore, Maryland ,March 3-7, 2007 

11. Nalakarn P, Tang IM, Triampo W and Lenbury Y, Studies on spatial patterns of 
trees using allometric scaling and fractal dimension: A case study for Khao-Yai 
National Park, Thailand, International Conference in Mathematics and 
Application 2007, 15-17 August 2007, Bangkok, THAILAND 

12. Junthorn U, Unai S, Kanthang P, Ngamsaad W, Triampo W, Modchang 
C,  Krittanai C, and Lenbury Y, How to track MinE protein oscillations in 
Escherichia coli. 33rd Congress on Science and Technology of Thailand, 
Nakhon Si Thammarat, Thailand, 18 – 20 Oct 200731. 

13. Modchang C, Triampo W, and Lenbury Y. A Stochastic Model of Min Protein 
Oscillations in Escherichia Coli: the Effect of an External Electric Field. 33rd 
Congress on Science and Technology of Thailand, Nakhon Si Thammarat, 
Thailand, 18 – 20 Oct 2007 

14. Wisitsorasak A, Triampo W and Lenbury Y, Modeling of  the Dynamics of G-
Protein Mediated  Signal Transduction Process Through A Statistical  Physics, 
33rd Congress on Science and Technology of Thailand, Nakhon Si Thammarat, 
Thailand, 18 – 20 Oct 2007 

15. Unai S, Khantang P, Junthorn U, Ngamsaad W, Nattavut N, Triampo W,  
Krittanai C, SINGLE PARTICLE TRACKING: APPLICATION TO STUDY MinD 
PROTEIN OSCILLATION IN LIVE Escherichia coli, 33rd Congress on Science 
and Technology of Thailand 

16. Ngamsaad W, May S, Triampo W and Wagner AJ., “A lattice-Boltzmann 
simulation of Phase-separation in Lipid-bilayers” 17th International Conference 
on the Discrete Simulation of  Fluid Dynamics (DSFD 2008), August 4 - 8, 2008, 
Florianópolis, Santa Catarina State, Brazil. 

17. Precharattana M, Nokkeaw A, Triampo W, Triampo D, Lenbury Y, “The quest 
for a strategy to survive with HIV/AIDS, How could Leukocytaphaeresis as an 
alternative HIV/AIDS treatment save life?” , Physic for dynamics society (SPC 
2009), March 19-21, 2009, Petchaburi , Thailand. 
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18. Precharattana M, Nokkeaw A, Triampo W, Triampo D, Lenbury Y, “Stochastic 
Model and Simulations for an Alternative HIV/AIDS Treatment: Leukapheresis”, 
18th International Conference on the Discrete Simulation of Fluid Dynamics 
(DSFD 2009), July 6-10, 2009, Beijing , China. 

19. Ngamsaad W, May S, Triampo W and Wagner AJ., “Phase-Separation in 
Supported Lipid Bilayers and the Analysis for Arrested Length-Scale” 18th 
International Conference on the Discrete Simulation of Fluid Dynamics (DSFD 
2009), July 6-10, 2009, Beijing, China. 

20. Precharattana M, Nokkeaw A, Triampo W, Triampo D, Lenbury Y, “How could 
Leukocytapheresis as an alternative HIV/AIDS treatment save life? : Stochastic 
model and simulations”, Commission on Higher Education Congress II: 
University Staff Development Consortium (CHE-USDC Congress II), August 27-
29, 2009, Chonburi, Thailand. 

21. Modchang C, Triampo W, Triampo D, Lenbury D. Mathematical Modeling and 
Genetic Algorithm Optimization of G-Protein Coupled Receptor Signal 
Transduction. International Conference in Mathematics and Applications 2009, 
Bangkok, Thailand, 17 – 19 Dec 2009 

22. Pattanasiri B, Nattavut N, Triampo D and Triampo W, “Vacancy-mediated 
dynamics with quenched disorder in binary alloy: Monte Carlo simulations and 
dynamic scaling” 14th International Annual Symposium on Computational 
Science and Engineering (ANSCSE14), March 23-26, 2010,  Mae Fah Luang 
University, Chiang Rai, Thailand. 

23. Ngamsaad W, Yojina J and Triampo W, “Domain Coarsening in a Brinkman 
Porous Medium” Siam Physics Congress 2010, March 25-27, 2010, River Kwai 
Village Hotel, Kanchanaburi, Thailand. 

24. Precharattana M, Triampo W, Modchang C, Triampo D, Lenbury Y, Investigation 
of Spatial Pattern Formation Involving CD4+ T Cells in HIV/AIDS Dynamics by a 
Stochastic Cellular Automata Model, WSEAS conference. 

25. Wisitsorasak A, Triampo W, Triampo D, Modchang C, Lenbury Y. Monte Carlo 
Cellular Automaton Simulation in Biomedical Science: : Heterodimerization of 
Receptors. WSEAS Proceedings. (in ISI) 2010. 

26. Panjaburee P, Triampo W, Hwang GJ, Shih B-Y, “A multi-expert approach for 
developing testing and diagnostic systems ” Proceedings of 17th International 
Conference on Computers in Education 2009, 30 November – 4 December, 
2009, Asia-Pacific Society for Computers in Education, Hong Kong. 
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27. Modchang C, Triampo W, Lenbury Y, A STOCHASTIC MODEL OF MIN 
PROTEIN OSCILLATIONS IN ESCHERICHIA COLI: THE EFFECT OF AN 
EXTERNAL ELECTRIC FIELD, 33rd Congress on Science and Technology of 
Thailand 

28. Junthorn U, Unai S, Kanthang P, Ngamsaad W , Triampo W, Charin Modchang,  
Krittanai C, Lenbury Y, HOW TO TRACK MinE PROTEIN OSCILLATIONS IN 
Escherichia coli, 33rd Congress on Science and Technology of Thailand 

29. Shih B-Y, Hwang GJ,  Panjaburee P, Triampo W, “Diagnosing student learning 
problems based on concept relationship model with multi-expert approach” 
Proceedings of the International Conference on Learning Innovation  in Science 
and Technology 2010, February 24-26, 2010, Pattaya, Thailand. 

 
Proceedings 
1. Triampo W and Wangsuya S, Disordering Processes in Binary Spin System 

Caused by A Brownian Agent, 27th Congress on Science and Technology of 
Thailand. Songkla, Thailand, 16-18 Oct., 2001 

2. Triampo W and Wangsuya S, Modeling and Computer Simulation in Cancer 
Research, The First National Meeting on Biomedical Engineering, Bangkok, 
Thailand, 13-14 Sept., 2001 

3. Triampo W, Modeling and Computer Simulation in Cancer Research: On the 
Growth of Avascular Tumor Spheroids, 6th National Meeting on Cancer, 
Bangkok, Thailand, 3-4 Dec., 2001 

4. Triampo W, Arayasan D and Wong-ekkabut J, Monte Carlo Studies of Non-
Equilibrium Vacancy Mediated Dynamics in Binary Alloys, Annual National 
Computational Science and Engineering Symposium 2002(ANSCSE6), Walailak 
University, Nakonsritammarat, Thailand 3-5 April, 2002 

5. Triampo W, Non-Equilibrium Disordering Processes in a Binary System due to a 
Brownian Agent: Exact Lattice Calculation, Proceedings of the International 
Conference on Computational Mathematics and Modeling, East-West Journal of 
Mathematics, Bangkok, Thailand, May 22-24, 2002 

6. Pongkitiwachakul P, Triampo W and Arayasan D, New Finding of Scaling 
Behavior of the End-to-End Distance for Self-Avoding Walks Model of 
Polymerization :Monte Carlo Simulations, The Second Thailand Materials 
Science and Technology Conference: Materials Science and Technology for a 
Sustainable Development of Thailand, August 6-7, 2002 
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7. Wong-ekkabut, Triampo W and Arayasan D, The Non-equilibrium aspects of 
Metals: An exact Calculation on a small System, The Second Thailand Materials 
Science and Technology Conference: Materials Science and Technology for a 
Sustainable Development of Thailand, August 6-7, 2002 

8. Wong-ekkabut J, Triampo W and Triampo D, Explicit calculations on small non-
equilibrium driven lattice gas model, 28th Congress on Science and Technology 
of Thailand. Bangkok, Thailand, 24-26 Oct., p 197, 2002 

9. Sa-nguansin S and Triampo W, The Disordering processes of nanobit systems 
due to a biased active agent, 28th Congress on Science and Technology of 
Thailand. Bangkok, Thailand, 24-26 Oct., p 578, 2002 

10. Boondirek A and Triampo W, Stochastic simulation of cluster growth by mitosis, 
28th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand, 24-
26 Oct., p 579, 2002 

11. Rassmaesard A, Triampo W and Ounjai P, Monte Carlo computer simulations 
of the dynamic of cancerous cell growth induced by Epstein- Barr Virus(EBV), 
28th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand, 24-
26 Oct., p 446, 2002 

12. Ngamsaad W, Triampo W, Kanthang P, Tang IM., Nuttawut N, Modchang C 
and Lenbury Y, “A Lattice Boltzmann Method for Modeling Min Proteins 
Oscillation in Escherichia coli” Proceedings of the International Conference in 
Mathematics and Applications, December 15 - 17, 2005, Chaophaya Park Hotel, 
Bangkok, Thailand. 

13. Unai S, Khantang P, Junthorn U, Ngamsaad W, Nattavut N, Triampo W and  
Krittanai C, Biophysical Study of MinD Protein Oscillation in E. coli. SIAM 
PHYSICS CONGRESS 2007, March 22 –24, Nakorn Pathom, THAILAND 

14. Wistisorasak A, Triampo W, Monte Carlo Simulations of Signal Transduction 
Mediated By G-Protein: Spatial Distribution of Molecules. 32nd Congress on 
Science and Technology of Thailand (STT.32) October 10-12, 2006 Venue: 
Queen Sirikit National Convention Center , THAILAND 

15. Chadsuthi S, Triampo W, Doungchawee G, Wong-ekkabut J, Triampo D and 
Tang IM, Effect of TiO2 Nanoparticles on Pathogenic Spirochetes, Leptospira 
Interrogans. SIAM PHYSICS CONGRESS 2007, March 22 –24, Nakorn Pathom, 
THAILAND 

16. Pitakjakpipop H, Triampo W and Himakoun L, Environmental Effects of 
Nanoparticles: Genotoxic Effects of Titanium Dioxide on Induction of 
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Micronucleuse Formation in The Snake Head Fish Cell Line, 32nd Congress on 
Science and Technology of Thailand (STT.32) October 10-12, 2006 Venue: 
Queen Sirikit National Convention Center , THAILAND 

17. Chadsuthi S, Triampo W, Doungchawee G, Wong-ekkabut J, Antibacterial 
effects of TiO2 Nanoparticles Combine with UVA on Letospira Interrogans 
Serovar Canicola. 32nd Congress on Science and Technology of Thailand 
(STT.32) October 10-12, 2006 Venue: Queen Sirikit National Convention Center 
, THAILAND 

18. Leelawattanachai J , Triampo W, Modchang C and Lenbury Y, Modeling of 
Signal Transduction via Dynamics of G-Protein-Coupled Receptors: 
Internalization Consideration, International Conference in Mathematics and 
Application 2007, 15-17 August 2007, Bangkok, THAILAND 

19. Modchang C, Triampo W and Lenbury Y, Mathematical Model Investigations of 
Signal Transduction via G-Protein Coupled Receptors: Trafficking and 
Promiscuous Coupling of Receptors, International Conference in Mathematics 
and Application 2007, 15-17 August 2007, Bangkok, THAILAND 

20. Unai S, Khantang P, Junthorn U, Ngamsaad W, Nattavut N, Triampo W, 
Krittanai C and Lenbury Y, Single Particle Tracking: Application to Study MinD 
Protein Oscillation in Live Escherichia coli. The STT33 conference at Walailak 
University in Nakornsrithammarat Province on 18-20 Oct 2007, THAILAND 

21. Precharattana M, Triampo W, Modchang C, Triampo D, Lenbury Y. Simulation 
of a Stochastic Cellular Automata HIV/AIDS Model for Investigation of Spatial 
Pattern Formation Mediated by CD4+ T Cells and HIV Dynamics. Proceeding of 
the 10th WSEAS International Conference on Applied Computer Science 
(ACS’10). 2010, October 4-6; Iwate Prefectural University, Japan. 

22. Wisitsorasak A, Triampo W, Triampo D, Modchang C, Lenbury Y. Monte Carlo 
Cellular Automaton Simulation in Biomedical Science: : Heterodimerization of 
Receptors. WSEAS Proceedings. (in ISI) 2010. (In Press) 

23. Panjaburee P, Triampo W, Hwang GJ, Shih B-Y, “A multi-expert approach for 
developing testing and diagnostic systems ” Proceedings of 17th International 
Conference on Computers in Education 2009, 30 November – 4 December, 
2009, Asia-Pacific Society for Computers in Education, Hong Kong. 

24. Pattanasiri B, Nattavut N, Triampo D and Triampo W, “Vacancy-mediated 
dynamics with quenched disorder in binary alloy: Monte Carlo simulations and 
dynamic scaling” Proceedings of 14th International Annual Symposium on 
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Computational Science and Engineering (ANSCSE14), March 23-26, 2010,  Mae 
Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand. 

25. Ngamsaad W, Yojina J and Triampo W, “Domain Coarsening in a Brinkman 
Porous Medium” Siam Physics Congress 2010, March 25-27, 2010, River Kwai 
Village Hotel, Kanchanaburi, Thailand. 

26. Shih B-Y, Hwang GJ,  Panjaburee P, Triampo W, “Diagnosing student learning 
problems based on concept relationship model with multi-expert approach” 
Proceedings of the International Conference on Learning Innovation  in Science 
and Technology 2010, February 24-26, 2010, Pattaya, Thailand. 

 
14. Present research areas 
 

I. Biological and medical physics (computational and experimental approach) 
II. Biological and environmental nanoscience 
III. Stochastic processes and modeling  
IV. Modeling and computer simulations  
V. Math. and science education (Personalized learning and developing diagnostic 

tool for learning and teaching improvement)  
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Name: Prof. Julian Poulter 
Address: Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University 
Tel: 02-201-5542 
Email: scjpt@mahidol.ac.th 
 
Name: Prof. Beate Schmittmann 
Address: Department of Physics, College of Science, Virginia Polytechnic Institute & 
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Tel: 66-2-4419020 ext. 1120, 1121   
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Work Experiences: 
 

Year Position Office 
2008 -  Lecturer Institute for Innovative Learning,  

Mahidol University, Nakorn Phatom, Thailand 
 

2006 - 2008 Lecturer Faculty of Education,  
Kasetsart University, Bangkok, Thailand 
 

2000 - 2001 Administration Staff Division of Quality Assurance,  
Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand 
 

1997 – 2000 Science Teacher Doi Ngam Wittayakom School, Chiang Rai, Thailand 
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Educational Background: 
 

Year Degree Institute 
2001 - 2006 Ph.D.  

(Science Education) 
 

Kasetsart University, Bangkok, Thailand 
(Scholarship from the Institute for the Promotion of 
Teaching Science and Technology, Thailand) 
 

1993 -1997 B.Ed. (1st Honor) 
(Physics)  

Rajabhat Institute Chiang Rai, Thailand 
(Scholarship from the Ministry of Education, 
Thailand) 

 
Ph.D. thesis entitled “The Development and Exploration of Preservice Physics 
Teachers’ Pedagogical Content Knowledge: From a Methods Course to Teaching 
Practice” (2007 Thesis Award, the Office of the National Research Council of Thailand) 
 
Teaching Experiences: 
 

 Measurement and Evaluation in Science (Instructor) 
Undergraduate  

 Methods of Teaching Science and Technology at the Secondary Level (Co-
instructor) 

 Science Process Skills (Co-instructor) 
 

 Skill in Teaching Science (Instructor) 
Graduate Diploma Program in Teaching Science Profession 

 

 Assessment in Teaching Science  (Instructor) 
Master Degree 

 Research Studies in Science Education (Co-instructor) 
 

 General Science Education (Course coordinator and Co-instructor)  
Doctoral Degree 

 Analysis of Research in Teaching Science (Co-instructor) 
 
Research Experience: 
 
2003 - 2004  Developed research intervention and practiced research in science education 

at the Centre for Science and Technology Education Research (CSTER), 
University of Waikato, New Zealand 

2010-2014  Editorial Review Board of the Journal of Science Teacher Education (JSTE) 
 
Research Interest: 
 

 Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
 Nature of Science (NOS) 
 Science teacher professional development 
 Teaching and learning science and physics 
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Publications: 
 

Journals (22 papers) for example: 
• Buaraphan, K. (2011). Embedding nature of science in teaching about 

astronomy and space. Journal of Science Education and Technology. DOI 
10.1007/s10956-011-9329-9. 

• Buaraphan, K. (2011). Metaphorical roots of beliefs about teaching and 
learning science and their modifications in the standard-based science teacher 
preparation programme. International Journal of Science Education, 33(11), 
1571–1595.  

• Buaraphan, K. (2011). The impact of the standard-based science teacher 
preparation program on pre-service science teachers’ attitudes toward science 
teaching. Journal of Turkish Science Education, 8(1), 61-78.  

• Buaraphan, K. (2011). Pre-service physics teachers’ conceptions of nature of 
science. US-China Education Review, 8(2), 137-148  

• Buaraphan, K. (2010). Pre-service and in-service science teachers’ 
conceptions of the nature of science. Science Educator, 19(2), 35-47.  

• Buaraphan, K. (2009). Thai Inservice science teachers’ conceptions of the 
nature of science. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast 
Asia, 32(2), 188-217.  

 
Articles (4 articles): 
 
1. Buaraphan, K. (2009). Providing feedback for improving learners. Kasetsart 

Educational Review, 24(1), 97-108. 
2. Buaraphan, K. (2007). Alternative conceptions about force and motion. 

Kasetsart Educational Review, 22(3), 49-63. 
3. Buaraphan, K. (2007). Formative assessment: Concepts and methods. 

Kasetsart Educational Review, 22(1), 29-39. 
4. Buaraphan, K. & Roadrangka, V. (2005). Guideline for science teacher 

development: Developing pedagogical content knowledge. Kasetsart 
Educational Review, 20(2), 31-48. 

 
Book (1 title): 
 
1. Buaraphan, K. (2012). Easy qualitative research. (3rd ed.). Bangkok: Comma 

Design and Print. 
 

Academic Service Experience: 
 

• Guest lecturer on qualitative research, pedagogical content knowledge (PCK), 
science teaching techniques 

• 2010 - 2014 Editorial Review Board of Journal of Science Teacher Education 
(JSTE) 

• Reviewer for international journals such as Teaching Education, Asia-Pacific 
Forum on Science Learning and Teaching 
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Tel:(+66)2441-9723 ext. 2003 

Fax:(+66)2441-0479 

 

EDUCATION 

 

Doctor of Philosophy, Science and Technology Education, Mahidol University, 

Thailand, 2013 
Graduate diploma, Teaching Profession, Rajabhat Maha Sarakham University, 

Thailand, 2005 
Bachelor of Science, Computer Science, UdonThani Rajabhat University, 

Thailand, 2004 

 

 

ACADEMIC HONORS/AWARDS AND FUNDS 

 

 Research Grant from Imagineering Education Co., Ltd, 2013 – 2014 

 Supported Grant for International Conference Presentation from Mahidol 

University, 2013 

 The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology 

Scholarship, 1997 – 2013 

 Outstanding oral presentation award from the 1st international conference on 

innovation in education (ICIE 2012), 7-9 November 2012. 

 Outstanding paper award for the paper entitled “Decision tree: a tool for 

promoting self-evaluate knowledge in health education.” at the 1st 

international conference on innovation in education (ICIE 2012), 7-9 

November 2012. 

 Supported Grant for developing a computer program (XML Generator) for the 

Seventh National Software Contest (NSC’ 2005), NECTEC (National 

Electronics and computer technology center), Thailand, 2005 

 Supported Grant for developing a computer program (Virtual Digital 

Laboratory), aiming to promote a learning process, and selected to participate 

in the final round of the Sixth National Software Contest (NSC’ 2004), 

NECTEC (National Electronics and computer technology center), Thailand, 

2004 

 

 

 



SPECIAL TRAINING 

 

Research training at Mathematics Department, National Taiwan Normal 

University, Taipei, Republic of China (Taiwan), September 2009 – September 2010. 

 

 

PUBLICATIONS 

 

Journals 

 Artorn Nokkaew, Narin Nattavut, Charin Modchang, Meechoke Chuedoung, 

Darapond Triampo and Wannapong Triampo, 2014, Triangle Based 

Scaffolding for Trigonometric Reasoning, The International Journal of 

Science, Mathematics and Technology Learning, 20(3). 

 Artorn Nokkaew, Somkid Amornsamankul, Busayamas Pimpunchat,  

Yaowapa Saengpayab, and Wannapong Triampo, 2013, Simple stochastic 

model for random waste absorption of an algae cell: Analytic approach, the 

International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied 

Sciences, 9(7), 837-844. 

 Artorn Nokkaew,Wannapong Triampo, Somkid Amornsamankul, Busayamas 

Pimpunchat, Charin Modchang, Darapond Triampo, 2013, Ammonia Uptake 

by Unicellular Green Microalgae: Mathematical Modeling and Parameter 

Optimization, Southeast-Asian Journal of Sciences, 2(1),41-51. 

 Artorn Nokkaew, Busayamas Pimpunchat,Charin Modchang, Somkid 

Amornsamankul, Wannapong Triampo, and Darapond Triampo, 2012, 

Estimation of Algae Growth Model Parameters by a Double Layer Genetic 

Algorithm., WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTERS, 11(11), 377-386. 

 Monamorn Precharattana, Arthorn Nokkeaw, Wannapong Triampo, 

Darapond Triampo, Yongwimon Lenbury, 2011, Stochastic cellular automata 

model and Monte Carlo simulations of CD4+ T cell dynamics with a proposed 

alternative leukapheresis treatment for HIV/AIDS, Computers in Biology and 

Medicine, 41, 546-558. 

 

 

Conference Proceedings 

 

 Somkid Amornsamankul, Artorn Nokkaew, Yaowapa Saengpayab, and 

Wannapong Triampo, (2013), Simple stochastic model for random waste 

absorption of an algae cell, Proceedings of the International conferences, 25-

27 June 2013, Dubrovnik, Croatia. 

 Artorn Nokkaew, Wannapong Triampo, Somkid Amornsamankul, 

Busayamas Pimpunchat, Charin Modchang and Darapond Triampo, (2013), 

Ammonia Uptake by Unicellular Green Microalgae: Mathematical Modeling 

and Parameter Optimization. Proceedings of the International Conference in 

Mathematics and Applications (ICMA-MU). Held at Bangkok, Thailand, on 

19-21 January 2013. 

 Artorn Nokkaew, Wannapong Triampo, Charin Modchang, Busayamas 

Pimpunchat (2012). Decision tree: a tool for promoting self-evaluate 

knowledge in health education. Proceedings of the 1st International 



Conference on Innovation in Education. 7-9 November 2012, Bangkok, 

Thailand. 

 Artorn Nokkaew, Bhinyo Panigpan, Chantarath Hongboontri, and 

Thasaneeya Ratanaroutai (2007).  Teacher’s – Learners’ Collaboration: 

Enriching and Enlivening Classroom Environments. Proceedings ICASE 

Asian Symposium 2007.  6-9 November 2007, Pattaya, Thailand. 

 

 

Presentations (International and National) 

 Oral presentation on “Triangle Based Scaffolding for Trigonometric 

Reasoning: A Case Study of Non-Formal Education Students.” in Twentieth 

International Conference on Learning. Held at Rhodes, Greece, on 11-13 July 

2013. 

 Oral presentation on “Ammonia Uptake by Unicellular Green Microalgae: 

Mathematical Modeling and Parameter Optimization.” in the International 

Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU). Held at Bangkok, 

Thailand, on 19-21 January 2013. 

 Oral presentation on “Decision tree: a tool for promoting self-evaluate 

knowledge in health education.” in the 1st International Conference on 

Innovation in Education (ICIE 2012). Held at Bangkok, Thailand, on 7-9 

November 2012. 

 Poster presentation on “Teacher’s – Learners’ Collaboration: Enriching and 

Enlivening Classroom Environments” in ICASE Asian Symposium 2007 held 

at Pattaya, Thailand, on 6-9 November 2007. 

 

 

 

SERVICE 

 

Guest Lecturer 

 Rajthewi District Non-Formal Education Centre, 2009 - present 

 Phasri-Charoen District Non-Formal Education Centre, 2011 - present 

 

 

 

AREA OF INTERESTS 

 

 Teaching and learning mathematics for Non-formal education students 

 Development of instructional materials and activities for teaching and 

learning mathematics 

 Educational technology 

 Optimization (Genetic algorithm) 
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  Tel. 662-441-9020 #1301   Fax. 662-441-0479 
 e-mail: notease24@gmail.com, namkang.sri@mahidol.ac.th 

 
EDUCATION: 
October, 2009  Ph.D. (Science and Technology Education)  

Institute for Innovation Learning, Mahidol University,  
Bangkok, Thailand 
Thesis title:   
Developing and promoting students’ understanding of species and 
species evolution via a fighting fish activity   

May, 2006  M.Sc. (Biochemistry)  
Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand 
Thesis title:    
The relationship between Burkholderia pseudomallei rpoS and oxyR 
expressions in the intracellular environment of human neutrophils  

March, 2003  B.Sc. (Biology) 
Faculty of Science, Chaingmai University, Chiangmai, Thailand 

 
EXPERIENCE: 

1. Teaching Experience 
1) Teaching assistant in Biochemistry course for Medical undergraduates (2005-2006) 
2) Teaching assistant in Biochemistry course for Life Science undergraduates (2005-2006) 
3) Guest speaker “Identify Fighting Fish in Thailand through DNA Barcoding” in Ecological 

Genetics course for Biology graduates (2010) 
4) Guest speaker “Phylogeny of Fighting Fish in Thailand” in Ecological Genetics course for 

Biology graduates (2011) 

2. Research Experience 
1) DNA Barcoding research collaborated with Dr. Dirk Steinke at Canadian Centre for DNA 

Barcoding, Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph, Ontario, Canada (2008) 
2) Science Education research collaborated with Prof. Charles R. Barman at School of 

Education, Indiana University-Perdue University-Indianapolis (IUPUI), Indianapolis, U.S.A 
(2009) 



Updated 9 April 2012 Page 2/4 

 

AREA OF INTEREST: 

1) Molecular Biology 
2) Evolution 
3) Bioinformatics  
4) Animal Behavior 
5) Teaching and Learning in Biology, Biochemistry, Molecular Biology and Molecular 

Evolution  
 
PUBLICATION: 

1. International Papers 
1) Panijpan, B., Ruenwongsa, P., & Sriwattanarothai, N. (2008). Problems 

encountered in teaching/learning integrated photosynthesis: A case of ineffective 
pedagogical practice? Biosci. Educ. E-journal. Volume 12: December 2008 
(www.bioscience.heacademy.ac.uk /journal/vol12/beej-12-1.pdf). (Impact Factor: 
n/a) 

2) Jittam, P., Boonsiri, P., Promptmas, C., Sriwattanarothai, N., Archavarungson, N., 
Ruenwongsa, P., & Panijpan, B. (2009). Red seaweed enzyme-catalyzed 
bromination of bromophenol red: An inquiry-based kinetics laboratory for 
undergraduates. Mol. Biol. Educ., 37(2), 99-105.  (2009 Impact Factor = 0.292) 

3) Monvises, A., Nuangsaeng, B., Sriwattanarothai, N., & Panijpan, B. (2009). The 
Siamese fighting fish: Well-known generally but little-known scientifically. 
ScienceAsia, 35(1), 8-16.  (2010 Impact Factor = 0.176) 

4) Sriwattanarothai, N., Jittam, P., Ruenwonsa, P., & Panijpan, B. (2009). From 
research on local materials to the learning of science: An inquiry-based laboratory 
for undergraduates. International Journal of Learning, 16(6), 459-473. (Impact 
Factor: n/a)  

5) Sriwattanarothai, N., Steinke, D., Ruenwongsa, P., Hanner, R., & Panijpan, B. 
(2010). Molecular and morphological evidence supports the species status of the 
Mahachai fighter Betta sp. Mahachai and reveals new species of Betta from 
Thailand. Journal of Fish Biology 77, 414-424. (2010 Impact Factor = 1.330) 

6) Monvises, A., Ruenwongsa, P., Panijpan, B., & Sriwattanarothai, N. (2010). A 
siamese fighting fish learning unit for cooperative learning among primary students. 
The International Journal of Learning, 17(5), 231-246. (Impact Factor: n/a) 

7) To-im, J., Tianchai, C., Tianchai, N., Ketpichainarong, W., Jittam, P., 
Sriwattanarothai, N., & Ruenwongsa, P. (2010). Using a Local Water Problem as 
Case-based Scenario to Encourage Thai Grade 8 Students’ Learning of Science. 
International Journal of Learning, 17(6), 157-163. (Impact Factor: n/a)  

8) Monvises, A., Ruenwongsa, P., Panijpan, B., & Sriwattanarothai, N. (2011). 
Promoting student understanding of genetics and biodiversity by using inquiry-based 
and hands-on learning unit with an emphasis on guided inquiry. The International 
Journal of Learning, 17(12), 227-244. (Impact Factor: n/a) 

9) Kowasupat, C., Jittam, P., Sriwattanarothai, N., Ruenwongsa, P., & Panijpan, B. 
(2012). Development of an inquiry-based learning unit for enhancing high-school 
student understanding of animal social behavior. International Journal of Learning. 
(in press). (Impact Factor: n/a) 
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2. National Paper 
อดิสรณ มนตวิเศษ, บัลลังก เน่ืองแสง, นํ้าคาง ศรีวัฒนาโรทัย และ ภิญโญ พานิชพันธ (2552).  ปลากัด

ไทย: นักสูผูสงางามแหงลุมนํ้าจืด.  วารสารวิทยาศาสตร 63(3): 65-70. 

3. Conference Proceedings 
1) Sriwattanarothai, N., Hongboontri, C., & Panijpan, B.  (2007, November).  Thai 

High School Students’ Reflections of an Inquiry-based Protein Activity.  In 
Proceeding from ICASE Asian Symposium, Pattaya, Thailand. 

2) Jittam, P., Sriwattanarothai, N., Ruenwongsa, P., Panijpan, B., Hongboontri, C., & 
Coll, R. K.  (2008, July).  Using the learning cycle to enhance Thai undergraduate 
university students’ understanding of enzyme kinetics.  In Proceeding from 
Australian Science Education Research Association (ASERA) 39th Conference, 
Brisbane, Australia. 

3) Kowasupat, C., Sriwattanarothai, N., Panijpan, B., & Ruenwongsa, P. (2010, 
April). Development of a learning package for enhancing high-school students’ 
understanding in animal social behavior.  In Proceeding from the Second Annual 
International Research Conference on Social Sciences and Humanities, Bangkok, 
Thailand. 

4) Klunklueng, A., To-em, J., Jittam, P., Ketpichainarong, W., Sriwattanarothai, N., 
& Ruenwongsa, P. (2010, April). Firefly learning module for environmental 
sustainable development in Samutsongkhram province. In Proceeding from the 
Second Annual International Research Conference on Social Sciences and 
Humanities, Bangkok, Thailand. 

5) Tianchai, C.,Tianchai, N., To-em, J., Ketpichainarong, W., Jittam, P., 
Sriwattanarothai, N., & Ruenwongsa, P. (2010, April). Using a local water 
problem as case-based scenario to encourage Thai grade 8 students’ learning of 
science. In Proceeding from the Second Annual International Research Conference 
on Social Sciences and Humanities, Bangkok, Thailand. 

6) Tadsanai, J., Kowasupat, C., Phichai, P., Ruenwongsa, P., Sriwattanarothai, N., & 
Panijpan, B.  (2011, July).  Computer-based instructional game about aggression and 
courtship of the Siamese fighting fish.  In Proceeding from ThaiSim 2011-TS’11-3rd 
Annual International Conference, Ayutthaya, Thailand. 

4. Conference Abstracts 
1) Sriwattanarothai, N., & Tungpradabkul, S.  (2005, October).  The relationship 

between sigma-S factor and quorum sensing regulatory system in Burkholderia 
pseudomallei.    Paper present at 31st Congress on Science and Technology of 
Thailand, Nakhonratchasima, Thailand. 

2) Sriwattanarothai, N., Wongtrakoongate, P., & Tungpradabkul, S.  (2005, 
December).    The Burkholderia pseudomallei Sigma-S factor and quorum sensing 
regulatory circuits.  Paper present at The 9th Asian-Pacific Conference on 
Transcription, Taipei, Taiwan. 

3) Jittam, P., Sriwattanarothai, N., Ruenwongsa, P., Panijpan, B., Hongboontri, C., & 
Coll, R. K.  (2008, April).  Using the learning cycle to enhance Thai undergraduate 
university students’ understanding of biology concepts.  Paper presented at 7th 
Science Education Research Symposium, Wellington, New Zealand. 

4) Sriwattanarothai, N., Ruenwongsa P., & Panijpan, B. (2010, June). The hidden 
story of Mahachai fighter (Betta sp. Mahachai) from Thailand. Paper presented at 
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Annual meeting for the European Anabantoid Club together with the Working 
Group on Labyrinth Fish of the German Aquarium and Terrestrial Pets Association, 
Culmitz, Germany. 

5) Sriwattanarothai, N., & Panijpan, B. (2010, July). An Animated-Scenario test for 
probing students’ understanding in evolution. Paper presented at Leaning 
Conference 2010, Hong Kong. 

6) Sriwattanarothai, N., Sarasan, T., & Ruenwongsa, P. (2011, October). Novel 
learning materials enhancing phylogenetic tree understanding. Paper presented at 
The Third Asian Conference on Education 2011, Tokyo, Japan. 

 
PRESENT RESEARCH: 

1) Fish Classical and Molecular Classification 
2) Fish Biology 
3) Teaching and learning in evolution and molecular evolution 
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analysis. Proceeding of the ICASE Asian Symposium 2006, Singapore. 

11. Panijpan, B.*, Ruenwongsa, P., Jittam, P., Ketpichainarong, W., & Sachadecha, P. (2005, April). 
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1. Jittam, P. (2011, 27-30 October). A hands-held device to help students understand spectroscopic 

principle, Presented at the Third Asian Conference on Education 2011 (ace2011), Osaka, Japan. 

2. Jittam, P., & Ruenwonsa, P. (2010, 6-9 July). Using a novel inquiry-based enzyme experiment to 
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10-12 April). Using the learning cycle to enhance Thai undergraduate university students’ 
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4. Jittam, P., Rattanapongleka, A., Ruenwongsa P., & Panijpan, B. (2001, 16-18 October). 

Development of a urine iodine test kit for rapid and convenient detection of iodine deficiency 

status. Presented at the 27th Congress on Science and Technology of Thailand, Songkhla 
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of imported kits.  Presented at the 23rd Congress on Science and Technology of Thailand, 

Chiang Mai province, Thailand 

8. Panijpan, B., Ruenwongsa, B., Nittisaporn, L., Tanghawornchaikul, N., Tanwanchai, R. & Jittam, P. 

(1997, 20-22 October). Application of iodine test kit in salt factories. Presented at the 23rd 
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WORKSHOPS AT INTERNATIONAL LEVEL  

1. Jittam, P., Kaewkhong, K., Chenprakhon, P., Srisawasdi, N., Ketpichainarong, W., Panijpan, B., & 

Ruenwongsa, P. (2006, 28-30 November). A simple spectroscope for chemical and biochemical 

analysis. Workshop at the ICASE Asian Symposium, Singapore. Funding supported from the 

Institute for Innovative Learning, Mahidol University. 

2. Panijpan, B., Ruenwongsa, P., Jittam, P., Ketpichainarong, W., & Sachadecha, P. (2005, April). 

Community-based hands-on integrated science/technology projects. Workshop at the ICASE 

International Workshop on Promoting Scientific and Technological Literacy through Science Toys 

and Out-of-School Science Activities, Cholburi province, Thailand. Funding supported from the 

Institute for Innovative Learning, Mahidol University. 

LEARNING MEDIAS  

Interactive multimedia CD  

1. Iodine and intelligence for all levels 

2. DNA: Master of life for secondary and tertiary levels 

3. Biomolecules (part: combination of biomolecules) for secondary and tertiary levels 

4. Food testing for primary level 

5. Acid and base (part: acid and base in daily life) for primary level 

6. Chemicals in house for primary level 

VDO 

1. Simple spectrophometer and its applications for chemical and biochemical analysis 

HANDS-ON EXPERIMENTS 

1. Determination of iodine in iodated salts 

2. Analysis of milk quality using simple spectrophotometer 

3. Analysis of chemicals and biochemical analysis using colorimeter 

4. Household product for demonstration of the fluorescent phenomena 

CONCEPTUAL DIAGNOTIC TEST 

1. Two tier test namely “Enzyme Conceptual Achievement Test” (ECAT) 
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