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ค านิยม 
 
 ห นั งสื อ  “ ก ารป ระ เมิ น หลั ก สู ต ร เพื่ อ ก า ร เรี ยน รู้ แ ล ะพั ฒ น า ”                      
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้แนวคิดใหม่ทางด้าน
การประเมินหลักสูตร มุ่งเน้นการเรียนรู้ผลการประเมินและน ามาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าส าหรับการประเมินหลักสูตรทั้งในระดับ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาที่ สามารถน าหลักการและแนวคิด                 
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ส าหรับ เนื้ อหาสาระของหนั งสือได้ เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์         
บนพ้ืนฐานหลักวิชาการและการวิจัยด้านการประเมินหลักสูตรในบริบทของการศึกษา
ระดับขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษาควบคู่กัน ในส่วนของการประเมินหลักสูตร         
เชิงสร้างสรรค์ที่น าเสนอไว้นั้น เป็นมิติใหม่ของการประเมินหลักสูตรที่ช่วยท าให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (professional learning community) ของบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินฐานทฤษฎีซึ่งเป็นองค์ความรู้
ใหม่ของการประเมิน หนังสือเล่มนี้ได้น าเสนอไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการประเมิน     
แบบผสมผสานวิธีที่ใช้การวิจัยแบบผสมผสานวิธี (mixed - method) เป็นพื้นฐาน  
 นอกจากนี้ยังได้เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ผลการประเมิน  
และการน าสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งท าให้หนังสือเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 โดยภาพรวมแล้วหนังสือเล่มนี้ได้ขยายองค์ความรู้ทางด้านการประเมิน
หลักสูตรที่มีความร่วมสมัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปฏิบัติได้จริง 
  
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่) 
 



ค าน าการพิมพ์ครั้งท่ี 1 
 
 หนังสือ“การประเมินหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา”เล่มนี้ได้สังเคราะห์
และเรียบเรียงมาจากเอกสารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหัวข้อการประเมิน
หลักสูตรให้กับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           
และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผลการวิจัยประเมินหลักสูตร          
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช -
วิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม  โดยมุ่งเน้นการน าเสนอ
สาระส าคัญเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร โดยมีกรณีตัวอย่างให้ผู้อ่านสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในการประเมินหลักสูตรได้จริง 
 สาระส าคัญที่น าเสนอประกอบด้วย 1) ระบบการพัฒนาหลักสูตร 2) มโน
ทัศน์เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 3) การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ 4) ประเด็น
และค าถามการประเมินหลักสูตร 5) การประเมินการเรียนการสอนกับการประเมิน
หลักสูตร 6) ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร         
7) รูปแบบการประเมินหลักสูตรร่วมสมัย 8) กระบวนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ           
9) การประเมินหลักสูตรแบบผสมผสานวิธี 10) การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎียู 
(Theory U) และสุนทรียสนทนา 11) เกณฑ์คุณภาพการประเมินหลักสูตร และ        
12) บทสรุป 
 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ และนิสิตนักศึกษาทุกคน       
ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการเรียบเรียงหนังสือครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าของผลงาน
ทุกท่านที่ได้อ้างอิงไว้  
 

อาจารย์ ดร.มารุต  พัฒผล 
 
 

 



ค าน าการพิมพ์ครั้งที่ 2 
 
 หนังสือ“การประเมินหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา”พิมพ์ครั้งที่ 2        
ได้ขยายรายละเอียดในหัวข้อการประเมินหลักสูตรแบบผสมผสานวิธี ให้มีความชัดเจน
ขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจด้านการประเมินหลักสูตรแบบผสมผสานวิธี        
ในการท าการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

อาจารย์ ดร.มารุต  พัฒผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน าการพิมพ์ครั้งที่ 3 
 
 หนังสือ“การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา”พิมพ์ครั้งที่ 3 เล่มนี้
ได้ขยายรายละเอียดและเพ่ิมเติมตัวอย่างจากประสบการณ์การประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนได้ขยายรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนรู้ผลการประเมินไปสู่การ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
ด้านการประเมินหลักสูตรแบบผสมผสานวิธี  ในการท าการประเมินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาจากผล
การประเมินหลักสูตรไว้ในตอนที่ 2 จ านนวน 4 บท ซึ่งได้เขียนมาจากประสบการณ์จาก
การปฏิบัติจริงและการวิจัยของผู้เขียนเพ่ือให้หนังสือมีความสมบูรณ์มากขึ้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ ดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หวังเป็นอย่างยิ่ งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจได้มาก
พอสมควรและขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ และนิสิตนักศึกษา          
ทุกคนที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์รวมทั้งเจ้าของผลงานทุกท่านที่ได้อ้างอิงไว้ 
มา ณ โอกาสนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต  พัฒผล 
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ค าน าการพิมพ์ครั้งที่ 4 
 
 หนังสือ“การประเมินหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา”พิมพ์ครั้งที่ 4 เล่มนี้ 
ผู้เขียนได้เพ่ิมเติมผลการวิจัยที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาผู้สอนให้พร้อมรับต่อการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพ่ิมขึ้นอีก 1 เรื่อง ซึ่งเป็นผลการวิจัยของผู้เขียนเอง
ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2561 ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ตลอดจน           
แนวทางการพัฒนาผู้สอนจากผลการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต  พัฒผล 
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สาระส าคัญ 
 
 ส าหรับในบทที่ 1 เรื่อง ระบบการพัฒนาหลักสูตร มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
  1. ระบบการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย ระบบการร่างหลักสูตร 
ระบบการบริหารหลักสูตรและระบบการประเมินหลักสูตรโดยแต่ละระบบมีความเสถียร
ในตัวเองและเชื่อมโยงกันเป็นระบบใหญ่  
 
  2. ระบบการร่างหลักสูตร เป็นกระบวนการพัฒนาเอกสารหลักสูตร
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เอกสารหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์พร้อมส าหรับการน าไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย  
 
  3. ระบบการบริหารหลักสูตร เป็นการวางแผนและด าเนินการใช้
หลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
  4. ระบบการประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการวางแผน            
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลน าไปสู่การตัดสินใจในเชิงคุณค่า (value 
judgments) ของหลักสูตร 
 
  5. การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา มีแนวความคิด
ส าคัญคือการใช้การประเมินหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การเรียนรู้ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกฝ่ายว่าหลักสูตรที่ใช้อยู่นั้นมีจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง
เพ่ือใหห้ลักสูตรมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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1.1 ระบบการร่างหลักสูตร  
 
 การประเมินหลักสูตรเป็นหนึ่งในสามระบบของระบบการพัฒนาหลักสูตร            
ที่ประกอบด้วยระบบการร่างหลักสูตร ระบบการบริหารหลักสูตรและระบบการ
ประเมินหลักสูตร โดยระบบการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย ระบบการร่างหลักสูตร 
ระบบการบริหารหลักสูตรและระบบการประเมินหลักสูตรซึ่งจะได้น าเสนอเฉพาะ
ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญของแต่ละระบบ 
 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวมทั้งระบบ 
ก่อนที่จะขยายรายละเอียดของระบบ การประเมินหลักสูตรต่อไป ซึ่งระบบการพัฒนา
หลักสูตรทั้ง 3 ระบบ มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 
 

  ระบบการร่างหลักสูตร หมายถึง กระบวนการพัฒนาเอกสารหลักสูตร
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เอกสารหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์พร้อมส าหรับการน าไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 
 1) การวิเคราะห์สิ่งก าหนดหลักสูตร หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐาน (based – line data) ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์สิ่งก าหนดหลักสูตรคือ การมีสารสนเทศหรือองค์ความรู้        
ที่ถูกต้องและทันสมัย  
 
  ประเด็นการวิเคราะห์สิ่งก าหนดหลักสูตรมีหลายประเด็นขึ้นอยู่กับ
มุมมองของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เช่น ด้านปรัชญา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการเมือง ด้านประเพณี วัฒนธรรม ด้านกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยใช้แหล่งข้อมูล
อย่างหลากหลายเชื่อถือได้ การวิเคราะห์สิ่งก าหนดหลักสูตรจากเอกสารต ารา ตลอดจน
ผลการวิจัยเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้ได้สารสนเทศที่มีความถูกต้องแม่นย าสูง 
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สารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์สิ่งก าหนดหลักสูตรจะน าไปสู่การตัดสินใจต่างๆ       
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
 
 2) การก าหนดรูปแบบของหลักสูตร  หมายถึง การตัดสินใจเลือกใช้
รูปแบบของหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรและ
กลุ่มเป้าหมายบนพ้ืนฐานของสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์สิ่งก าหนดหลักสูตร 
รูปแบบของหลักสูตรมีความหลากหลายประเภท เช่น  
 
   หลักสูตรรายวิชา (subject curriculum)  
   หลักสูตรบูรณาการ (integrated curriculum)  
   หลักสูตรเสริม (enrichment curriculum)  
   หลักสูตรฝึกอบรม (training curriculum)  
   หลักสูตรอิงมาตรฐาน (standard – based curriculum)  
   หลักสูตรเน้นประสบการณ์ (experience – based curriculum)  
   หลักสูตรรายบุคคล (individualize curriculum)  
   หลักสูตรเน้นสมรรถนะ (competency – based curriculum)  
 
  นักพัฒนาหลักสูตรจะเลือกหรือผสมผสานรูปแบบของหลักสูตรให้
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของการใช้หลักสูตรแต่ละหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร
การศึกษาในสถานศึกษาระดับต่างๆ หรือหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ หลักสูตร        
ในระดับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยเป็นหลักสูตรที่อิงมาตรฐาน ส่วนหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรรายวิชา ส่วนหลักสูตรบูรณาการในระดับอุดมศึกษา       
ที่ผู้ เขียนเห็นว่ามีความชัดเจน คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ของสถาบัน          
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
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 3) การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดท าเอกสารหลักสูตรที่มีความ
เชื่อมโยงตลอดแนว (alignment) ระหว่างจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลบนพ้ืนฐานสารสนเทศและองค์ความรู้   
ที่ได้จากขั้นตอนวิเคราะห์สิ่งก าหนดหลักสูตร การพัฒนาเอกสารหลักสูตรต้อง
ด าเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับ
หลักสูตรที่จะสร้างเพ่ือให้หลักสูตรมีความถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การเชื่อมโยงตลอดแนว แสดงได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภาพ  1  ความเชื่อมโยงตลอดแนวของหลักสูตร 

 
 

 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 

 

การจัดการเรียนรู ้

 

 

การวัดและประเมินผล 

 

       

ความเชื่อมโยงตลอดแนว 
ของหลักสูตร 
(Alignment) 
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 4) การสอบทานความถูกต้องของหลักสูตร (curriculum validation) 
หมายถึงการตรวจสอบคุณภาพของเอกสารหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญและน าไปทดลอง
ใช้น าร่อง (pilot study) เพ่ือให้มั่นใจว่าหลักสูตรจะสามารถน าไปใช้จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
  การสอบทานความถูกต้องของหลักสูตรเป็นกระบวนการส าคัญที่ขาด
ไม่ได้ของการพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากเป็นการยืนยันความถูกต้องในเบื้องต้นว่า
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและมีแนวโน้มว่าการน าหลักสูตรไปใช้จริงจะประสบความส าเร็จ 
  
  ในกระบวนการสอบทานหลักสูตรนั้น คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
จะต้องเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตั้งใจฟังค าวิพากษ์ต่างๆ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์ เหล่านั้นมาคิดพิจารณาว่า
จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรในประเด็นใด  
 
  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีจุดยืนหรือหลักการ
ที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร เพราะจะท าให้สามารถคัดกรองความคิดและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน ามาสู่การปรับปรุงเอกสารหลักสูตรได้
ตรงตามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร 
 
 

 กรณีศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 
16 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมเคปราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน มาวิพากษ์หลักสูตร โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม สรุปได้
ดังนี้ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.  ศาสตราภิชาน  ดร.นงลักษณ์  วิรัชชัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 2. รองศาสตราจารย์  ดร.รัตนะ  บัวสนธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 3. รองศาสตราจารย์  ดร.ประวิทย์  เอราวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธีรชยั เนตรถนอมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 5. ดร.ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
สรุปประเด็นการวิพากษ์หลักสูตร 
 1. ชื่อหลักสูตร   
  การใช้ชื่อหลักสูตรเป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สามารถใช้ได้เมื่อลักษณะ
ของหลักสูตรมุ่งเน้นทางด้านวิชาการ (academic degree) เน้นทางการวิจัย 
(research – based) ซึ่งสามารถปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมได้   
 
 2. หลักการและเหตุผล 
  ควรระบุเหตุผลและความต้องการจ าเป็นส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร เช่น              
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2548 จ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร   
 
 3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. ควรแบ่งออกเป็น 2 ข้อใหญ่ ได้แก่  
  1) คุณลักษณะดุษฎีบัณฑิต และ  
  2) การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรสะท้อนภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาอย่าง
ชัดเจนว่ามีจุดเด่นด้านใด เช่น นักวิจัย นักพัฒนาหลักสูตร นักนิเทศ นักวิจัยทางด้าน
หลักสูตร หรือนักวิจัยประเมิน 
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 3. คุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรควรมี
ความแตกต่างจากคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน          
ซึ่งเปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย 
 4. คุณลักษณะด้านความเป็นผู้ น า เป็นสิ่ งที่ ส าคัญและจ า เป็นส าหรับ           
ดุษฎีบัณฑิตซึ่งควรระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย 
 
 4. โครงสร้างของหลักสูตร 
  ควรปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาแกน กลุ่มระเบียบวิธีวิจัยให้มี
จ านวนหน่วยกิตเพ่ิมมากขึ้นซึ่งอาจปรับให้เป็น 9 หน่วยกิต เท่ากับจ านวนหน่วยกิต         
ในกลุ่มการพัฒนาหลักสูตร และปรับลดจ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน
เหลือ 6 หน่วยกิต ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตรที่เน้นการวิจัย 
 
 5. รายวิชา 
  มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญและน าไปสู่การออกแบบและปรับปรุงรายวิชาดังนี้ 
  1.  ควรเพิ่มรายวิชาที่เก่ียวกับการนิเทศ 
 

  2. รายวิชาในกลุ่มระเบียบวิธีวิจัยควรปรับให้สะท้อนสาระส าคัญของแต่ละ
รายวิชาและควรมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยผสมผสาน (mixed - method)   
 

  3. รายวิชาควรเน้นการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการวิจัยหรือ
การสังเคราะห์งานวิจัย 
 

  4. ควรมีรายวิชาที่ส่งเสริมพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือผู้น า        
ทางหลักสูตร 
 

  5. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเฉพาะด้านควรแบ่งเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มระเบียบ
วิธีวิจัย กลุ่มพัฒนาหลักสูตร กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

  6. ทบทวนสาระส าคัญในค าอธิบายรายวิชาโดยไม่ควรมีความซ้ าซ้อนกัน   
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 6.  แผนการศึกษา 
  การท าปริญญานิพนธ์ควรให้นิสิตส าเสนอ concept paper โดยเป็นกรอบ
การศึกษากว้างๆ  ที่จะพัฒนาไปสู่เค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล
การศึกษา การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาละ 12 หน่วยกิต ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช  2548 
 
 7.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ          
ของหลักสูตร 
  2. ควรก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
  3.  ควรเพิ่มประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
  4.  ควรมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบทุกๆ  3 – 5  ปี 
 
 

1.2 ระบบการบริหารหลักสูตร  
 
  ระบบการบริหารหลักสูตร หมายถึง การวางแผนและด าเนินการใช้
หลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประกอบด้วย 
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ดังนี้ 
 

 1) การขออนุ มัติ ใช้หลั กสูตร  หมายถึ ง  การน าหลักสู ตร เสนอ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพหลักสูตร เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนที่จะน าหลักสูตร       
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย การขออนุมัติใช้หลักสูตรเป็นกระบวนการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพหลักสูตรประเภทหนึ่ง เพราะคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาว่า
หลักสูตรที่ พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงหรือไม่          
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ถ้าคณะกรรมการพบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนการน าไปใช้ คณะกรรมการ
จะแจ้งให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อน แล้วจึงอนุมัติให้ใช้หลักสูตร 
 

 2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง การสื่อสาร
สาระส าคัญเกี่ยวกับหลักสูตรจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ได้รับ
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ โครงสร้าง      
เวลาเรียน ทีมผู้สอน เป็นต้น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมายท าได้หลาย
วิธีการ เช่น การติดป้ายประกาศ การประกาศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การสื่อสารออนไลน์       
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น  
 

 3) การวางแผนการใช้หลักสูตร หมายถึง การเตรียมความพร้อมก่อน
การใช้หลักสูตรทุกด้านอย่างเป็นระบบชัดเจน เพ่ือให้การใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยทั่วไปการวางแผนการใช้หลักสูตร                 
จะด าเนินการก่อนการใช้หลักสูตรใหม่ หรือก่อนการใช้หลักสูตรในว งรอบใหม่           
เช่น ก่อนเปิดภาคการศึกษา การวางแผนการใช้หลักสูตรที่ดีควรมองภาพอนาคตว่าเมื่อ
อยู่ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนแล้วมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน          
ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้น าปัจจัยเหล่านั้นมาวางแผน เช่น การเตรียมความพร้อมด้าน
เอกสารหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน การจัดตารางเรียน วัสดุ สื่อ
อุปกรณ์ แหล่งการเรียนรู้ การก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตร การประเมินผลการใช้
หลักสูตร เป็นต้น  
 

 4) การก าหนดทรัพยากรหลักสูตร หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งหมดประกอบด้วย บุคคล สิ่งของ และงบประมาณ ให้มีความเหมาะสมกับการน า
หลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบของ
บุคลากรไม่ว่าจะเป็นผู้สอน ผู้สนับสนุนทางวิชาการ เป็นต้น ในกรณีที่มีบุคลากรน้อย
อาจต้องก าหนดให้ผู้สอนมีหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการควบคู่กับหน้าที่การจัดการเรียน
การสอนด้วย การก าหนดวันเวลาและสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
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คุ้มค่ามากท่ีสุด ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญของการประสบความส าเร็จ 
 

 5) การก าหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายถึง การก าหนด
คณะบุคคลผู้มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและดูแลคุณภาพทางวิชาการของหลักสูตร        
การก าหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
เข้าใจธรรมชาติของหลักสูตรเป็นอย่างดี มีความสนใจและมีความรู้รวมทั้งประสบการณ์
งานด้านวิชาการ เพราะจะสามารถก ากับดูแลคุณภาพของหลักสูตรบนพ้ืนฐานหลัก
วิชาการ ในการบริหารจัดการหลักสูตรจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้เพราะงานหลักสูตรเป็นงานวิชาการที่มีความละเอียดอ่อน การคิด
และตัดสินใจเพียงคนเดียวอาจมีข้อจ ากัด ด้านความรู้และประสบการณ์ที่ส่งผลให้
ตัดสินใจผิดพลาดได้ 
 

 6) การก ากับดูแลคุณภาพการใช้หลักสูตร หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและควบคุมคุณภาพทางวิชาการของการใช้หลักสูตร 
ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน         
ด้านการสนับสนุนงานวิชาการ กิจกรรมการดูแลคุณภาพการใช้หลักสูตรมีหลายรูปแบบ 
เช่น การนิเทศการเรียนการสอน การฝึกอบรมและพัฒนาผู้สอน การพัฒนาเจ้าหน้าที่              
ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง การประเมินคุณภาพการศึกษา การดูแลช่วยเหลือผู้ เรียน          
การประชุม การสัมมนา การก ากับดูแลคุณภาพการใช้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาการใช้หลักสูตร โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ          
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้
การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
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1.3  ระบบการประเมินหลักสูตร   
 
 ระบบการประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการวางแผน เก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลน าไปสู่การตัดสินใจในเชิงคุณค่า (value judgments) 
ของหลักสูตรในมิติต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical data) 
การรายงานผลการประเมินต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และน าผลการประเมิน            
มาประกอบการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรหรือยกเลิกการใช้หลักสูตร ระบบการ
ประเมินหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้ 
 

 1) การวางแผนการประเมิน หมายถึง การออกแบบการประเมิน
หลักสูตรที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประเมิน เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่มีความ
ถูกต้อง สามารถน าไปใช้เป็นสารสนเทศส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน การก าหนดกรอบ     
การประเมิน การก าหนดวิธีการเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การก าหนด
แหล่งข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน การวางแผนการประเมิน 
เป็นสิ่งส าคัญต่อการประเมินหลักสูตรเพราะเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว (blueprint) 
ของการด าเนินการจริงๆ ซึ่งจะช่วยท าให้การประเมินหลักสูตรมีความถูกต้องและ
ประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างด ี
 

 2) การวางแผนเก็บข้อมูล หมายถึง การเตรียมความพร้อมก่อน
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การเตรียมเครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การติดต่อประสานงานและนัดหมายวันเวลาสถานที่กับผู้ให้ข้อมูล การก าหนดบุคคล         
ที่จะท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล ตลอดจนผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล  
และระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินหลักสูตรต้องวางแผนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนการประเมินเพ่ือให้การประเมินบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีจะท าให้การเก็บข้อมูลมีความประหยัด
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ทั้งในด้านเวลา งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ ส่งผลท าให้ข้อมูลมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ทันที 
 

 3) การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามแผนการเก็บข้อมูลที่ก าหนดไว้ และน ามาวิเคราะห์แปลความหมาย 
และลงสรุปตามเกณฑ์การประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีต้องได้ข้อมูลครบถ้วน 
และต้องมีความซื่อสัตย์กล่าวคือ ผู้เก็บข้อมูลต้องไม่สร้างข้อมูลจากความคิดหรือ
อุปาทานของตนเอง (ไม่ใช่การสร้างข้อมูลเท็จแต่เป็นการตีความปรากฏการณ์          
จากมุมมองของตนเอง) เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมก็จะต้องบันทึกข้อมูล
เฉพาะพฤติกรรมที่สังเกตได้จริงๆ เท่านั้น โดยไม่น าความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการสังเกตไปบันทึกเป็นข้อมูลการประเมิน เพราะสิ่งนี้เป็นความรู้สึก (feel) 
ไม่ใช่ข้อเท็จจริง (fact) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินหลักสูตรต้องวิเคราะห์
อย่างตรงไปตรงมาและไม่น ามุมมองของตนเองไปใช้เป็นเกณฑ์การประเมินหลักสูตร
เพราะจะท าให้เกิดความขัดแย้งตามมาภายหลังได้ ส่วนการสรุปผลการประเมินต้องสรุป
ไปตามเกณฑ์การประเมินที่ได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามหากมีประเด็นอ่ืนที่น่าสนใจ             
ยังสามารถน าเสนอเป็นข้อสังเกตเพ่ิมเติมได้ 
 

 4) การรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง การสื่อสารข้อสรุปผล      
จากการประเมินหลักสูตรด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรทุกฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้สนับสนุน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน         
การรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้องมีความส าคัญมากในฐานะที่จะท าให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย 
ได้มีโอกาสรับรู้คุณภาพของหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข อันจะน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น          
การปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ตลอดจนการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตามการรายงาน
ผลการประเมินหลักสูตรจะต้องใช้วิธีการสื่อสารเชิงบวกและ การเสริมพลัง 
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(empowerment) ที่ช่วยให้ เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร       
ทั้งระบบ ได้แก่ ระบบร่างหลักสูตร ระบบบริหารหลักสูตรและระบบประเมินหลักสูตร 
บนพื้นฐานของผลการประเมินต่อไป   
 ระบบการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 3 ระบบ มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของ
เหตุและผล โดยระบบการประเมินหลักสูตรเป็นระบบสุดท้ายที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้หลักสูตรมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
สรุปไดด้ังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  2  ระบบการพัฒนาหลักสูตร 

 

ระบบ 
การบริหารหลักสูตร 

 
1. การขออนุมัติ 
    ใช้หลักสูตร 
2. การประชาสมัพันธ์ 
    หลักสูตร 
    สู่กลุ่มเป้าหมาย 
3. การใช้หลักสูตร 
4. การก าหนดทรัพยากร 
    หลักสูตร 
5. การก าหนด 
    คณะกรรมการ 
    บริหารหลักสูตร 
6. การก ากับดูแล 
    คุณภาพการใช้ 
    หลักสูตร 

 

ระบบ 
การร่างหลักสูตร 

 
1. การวิเคราะห ์
    สิ่งก าหนดหลักสตูร 
2. การก าหนดรูปแบบ 
    ของหลักสูตร 
3. การพัฒนาเอกสาร 
    หลักสูตร 
4. การสอบทาน 
    คุณภาพหลักสูตร 
    และปรับปรุงแก้ไข 

 

 

ระบบ 
การประเมินหลักสูตร 

 
1. การประเมิน 
    แบบก้าวหน้า 
    และการประเมิน 
    แบบรวบยอด 
2. การวางแผน 
    เก็บข้อมูล 
3. การเก็บข้อมูล 
    และวิเคราะห์ข้อมูล 
4. การรายงานผล 
    ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

 

การปรับปรุงและพัฒนา 



บทที่ 1 ระบบการพัฒนาหลักสูตร     21 

1.4  แนวความคิดของการประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู ้
      และพัฒนา  
 
 การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนามีแนวความคิดส าคัญคือ  
 

 “การประเมินหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การเรียนรู้และปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต” 
 แนวคิดของการประเมินหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา มีรากฐานมา
จากระบบการพัฒนาหลักสูตร ตามแผนภาพ 2 โดยที่ระบบการประเมินหลักสูตรจะมี
ประโยชน์ทั้งต่อระบบการร่างหลักสูตร ระบบการบริหารหลักสูตรและระบบการ
ประเมินหลักสูตรเอง  
 จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้รับโอกาสให้เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร (พ.ศ. 2530) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มาตั้งแต่ พ.ศ. 2552            
ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบขั้นตอนต่างๆ จนกระทั่งได้รับการรับทราบ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน พ.ศ. 2554 ใช้เวลาด าเนินการ 
3 ปี ปัจจุบันมีการรับนิสิตเข้าเรียนมาแล้วหลายรุ่นโดยมีการประเมินหลักสูตร        
เป็นประจ าทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันเรียนรู้ผลการประเมิน        
และน ามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง 
 ตลอดจนการที่ได้มีโอกาสท างานทางด้านหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ท าให้เห็นว่าการประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรม
ทางวิชาการที่มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาหลักสูตร และการบริหาร
จัดการหลักสูตร ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินอย่าง
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เป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 
 

สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 1 เรื่อง ระบบการพัฒนาหลักสูตร มีสาระส าคัญ
ที่ได้กล่าวไว้ คือ ระบบการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย ระบบการร่างหลักสูตร ระบบ
การบริหารหลักสูตร และระบบการประเมินหลักสูตร โดยระบบการร่างหลักสูตร       
เป็นกระบวนการพัฒนาเอกสารหลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เอกสารหลักสูตรที่มี
ความสมบูรณ์พร้อมส าหรับการน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ระบบการบริหารหลักสูตร 
เป็นการวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ระบบการประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการวางแผนเก็บรวบรวม
ข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลน าไปสู่การตัดสินใจในเชิงคุณค่า (value judgments) ของ
หลักสูตร การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา มีแนวความคิดส าคัญคือการ
ใช้การประเมินหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การเรียนรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ทุกฝ่ายว่าหลักสูตรที่ ใช้อยู่นั้นมีจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง เ พ่ือให้หลักสูตร             
มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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“การประเมินหลักสูตร 
 

เป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การเรียนรู้ 
 

และปรับปรงุเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
 

ให้มีคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง” 
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บทที่  2 

สาระส าคัญเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 
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การประเมินหลักสูตร 
 

คือ การตรวจสอบ 
 

คุณภาพของหลักสูตร    
       

ในลักษณะการตัดสินคุณค่า 
 

ในประเด็นตา่งๆ 
 

ที่น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
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2. สาระส าคัญ 
เกี่ยวกับ 

การประเมินหลักสูตร 

2.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

2.2 จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 

2.4 เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีการประเมินหลักสูตร 

2.5 เกณฑ์คุณภาพของการประเมินหลักสูตร 

2.3 ความส าคัญของการประเมินหลักสูตร 

2.7 การประเมินคุณภาพของการประเมินหลักสูตร 

2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
     และกิจกรรมการประเมินในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
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การประเมินหลักสูตร 

 
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีคุณภาพ 

 

เพ่ือให้ได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง 

 

น าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
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สาระส าคัญ 
 
 ส าหรับในบทที่ 2 เรื่อง สาระส าคัญเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร           
มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

  1. การประเมินหลักสูตร คือ การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร         
ในลักษณะการตัดสินคุณค่าในประเด็นต่างๆ ว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด
หรือไม่เพียงใดโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร    
ให้มีคุณภาพมากข้ึน 
 
  2. การประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของผู้เรียนตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษาว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือไม่
เพียงใดแล้วน าผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
  3. การประเมินหลักสูตรช่วยท าให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร         
มีข้อมูล สารสนเทศเพื่อน าไปใช้ส าหรับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ให้มี
ความเหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
 

  4. เหตุผลที่ท าให้ต้องมีการประเ มินหลักสูตรประกอบด้วย 
ทรัพยากรที่ใช้ในหลักสูตรมีจ ากัด หลักสูตรใช้มาเป็นระยะเวลานาน ได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอก ความต้องการข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการงบประมาณ           
มากขึ้น 
 
  5. เกณฑ์คุณภาพของการประเมินหลักสูตรประกอบด้วย เกณฑ์
ความเป็นวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความเที่ยงตรงภายใน ความเที่ยงตรงภายนอก ความ
เชื่อมั่น ความเป็นปรนัย เกณฑ์การน าไปปฏิบัติได้จริง ได้แก่ ความสอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน ความมีคุณค่าและความส าคัญ ความมีขอบเขตที่ ชัดเจน 
ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมของเวลา การเผยแพร่ผลการประเมิน และ เกณฑ์ด้าน
ความคุ้มค่า  
 

  6. การประเมินคุณภาพของการประเมิน  เป็นการตรวจสอบ
คุณภาพของการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร มุ่งเน้นการสะท้อนกระบวนการ
ประเมินเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  
  7. การพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร การวางแผน
การใช้หลักสูตร การน าหลักสูตรไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้หลักสูตร ล้วนมี
การประเมินสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน 
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2.1  ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 
 การประเมินหลักสูตรเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนคุณภาพของการ
ด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ช่วยชี้แนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น บริบทของการแข่งขันในศตวรรษที่ 
21 ทุกสาขาวิชาชีพต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน
ความสามารถด้านต่างๆ ที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ท างานแทนได้ ส่งผลท าให้
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต้องบูรณาการทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคต  ทักษะการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งทักษะการรู้เรื่องการเงิน ( financial literacy) 
เป็นต้น ซึ่งการประเมินหลักสูตรจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 
 การประเมินหลักสูตร คือ การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในลักษณะ
การตัดสินคุณค่า (value judgment) ประเด็นต่างๆ ว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น  เช่น ความทันสมัยของเอกสารหลักสูตร 
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ คุณภาพการวัดและประเมินผล คุณภาพของผู้เรียน เป็นต้น  
 
 จากการสังเคราะห์ค าว่า “การประเมินหลักสูตร” ดังกล่าว ผู้เขียนได้
ก าหนดขอบเขตของค าว่าการประเมินหลักสูตรในหนังสือเล่มนี้จะหมายความรวมถึง
การตรวจสอบคุณภาพของเอกสารหลักสูตร (curriculum document) การ
บริหารจัดการหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(curriculum administration) 
การวางแผนวิชาการ (academic planning) การจัดการเรียนการสอน 
( instruction) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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(students development activities) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
ระดับอุดมศึกษา (extra – curricular activities) รวมทั้งการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ (learning assessment) ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่านมีความเข้าใจตรงกัน เนื่องจาก
เวลาที่กล่าวค าว่าการประเมินหลักสูตร แต่ละบุคคลอาจมีฐานคิดและมุมมอง              
ที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้บริหารมักจะมองถึงการประเมินผลของการบริหารจัดการ
หลักสูตรหรือการวางแผนวิชาการประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ ส่วนผู้สอน
อาจคิดถึงการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน เป็นต้น  
 
 

2.2  จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 
 
 “การประเมินหลักสูตรไม่ใช่เพื่อการพิสูจน์แต่เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา”  
 

“The most important  purpose  of  program  evaluation 
is  not  to  prove   but  to  improve” 

        Stufflebeam. 
1983: 117 

 
 การประเมินหลักสูตรทุกระดับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หรือหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ มีลักษณะร่วมกันของ
จุดมุ่งหมายประการหนึ่ง คือ การตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน โดยมุ่งตรวจสอบว่า
ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้
หรือไม่ ถือว่าเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จส าคัญของหลักสูตร ซึ่ง Beane (1986) กล่าวไว้
ว่า การประเมินหลักสูตรจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่าเราจะรู้ว่า “เราก าลังพยายาม
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ไปสู่ความส าเร็จอะไร” ซึ่งความส าเร็จของหลักสูตร คือ “คุณภาพของผู้เรียน”       
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่ใช้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ก าหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาไว้ 5 ข้อ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 3 - 4) 
  1.  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง 
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  2.  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
 
  3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 
  4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก            
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์          
ทรงเป็นประมุข 
 
  5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
 ส าหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (เป็นการศึกษาในระดับที่สูง
กว่าระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือใช้เป็นกรอบมาตรฐาน
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ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร          
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา            
โดยคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและต้องครอบคลุม          
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 โดยที่ สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะพิสัยเพ่ิมเติม หลังจากนั้นต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิ ช ในฐานะประธาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 
 โดยได้ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้กลางเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในระดับอนุปริญญา (3ปี) ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาเอกไว้อย่าง
ชัดเจนที่ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละระดับต้องน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ดังกล่าว เช่น คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก มีดังต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552: 22 – 23) 
 
  1.  ด้านความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย 
   1.1 ความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู้ระดับสูงและการวิจัย        
ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  
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   1.2 ความคุ้นเคยกับประเด็นปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในระดับแนวหน้า
ของสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งความท้าทายของประเด็นปัญหาเหล่านั้นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันและต่อข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว 
   1.3 การศึกษาค้นคว้ าระดับสู งที่ เกี่ ยวข้องรวมถึ งการสร้ าง          
องค์ความรู้และแปลความหมายขององค์ความรู้ใหม่ทางการวิจัยที่มีลักษณะสร้างสรรค์ 
โดยเฉพาะหรือการใช้ทฤษฎีและการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่ส าคัญต่อการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ 
   1.4 ความเข้าใจอันถ่องแท้ในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้
ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
   1.5 ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือ
จากรายงานผลของโครงการและจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพ 
 
  2. ด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ประกอบด้วย 
   2.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ระดับสูงและ/หรือความเข้าใจใน
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้และการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและให้
การสนับสนุนอย่างเต็มก าลังเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์ใหม่ๆ 
   2.2 สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสาขาวิชาของตนในการ
แก้ปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นรวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อสรุปต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ          
และกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.3 สามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบทของ
วิชาการหรือวิชาชีพได้มั่นคงและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม
เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชุมชน 
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 ปัจจุบันสาขาวิชาต่างๆ ได้พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
สาขาวิชาเพ่ือใช้เป็นคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้  (ใช้ค าว่า 
“มาตรฐานคุณวุฒิ” โดยไม่มีค าว่า “กรอบ”)  
 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552  
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
  และการโรงแรม พ.ศ. 2553 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา 
  ศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้าปี) 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
  พ.ศ. 2554 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
  พ.ศ. 2554 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
  พ.ศ. 2554 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555  
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบ าบัด  
  พ.ศ. 2556 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. 2556 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  พ.ศ. 2557 
 - มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 
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  จากที่ยกตัวอย่างคุณภาพของผู้เรียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าวเพ่ือที่จะชี้ให้เห็นว่า การประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมาย
ส าคัญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน ตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษา ว่าเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือไม่เพียงใด แล้วน าผลการประเมินมาพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 นอกจากนี้การประเมินหลักสูตรยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ชุมชน เป็นต้น มีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอีกด้วย ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย
ของการประเมินหลักสูตรได้อีก 4 ประการ ดังนี้  (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2554)   
 
 1.  เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารหลักสูตร ได้แก่ หลักการ จุดหมาย 
โครงสร้าง เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน สื่อ การวัดและประเมินผล  มีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งการประเมินในลักษณะนี้ส่วนมากจะด าเนินการก่อนการน า
หลักสูตรไปปฏิบัติ โดยทั่วไปจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินท าหน้าที่พิจารณา
คุณภาพของเอกสารหลักสูตร แนวทางการด าเนินการตรวจสอบมีหลายวิธีการ เช่น   
การส่งเอกสารหลักสูตรให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณา แล้วน าข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข การด าเนินการประชุมสนทนากลุ่ม (focus group) 
ตลอดจนการน าเสนอหลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร เป็นต้น  
 
 2.  เพื่อตรวจสอบว่าการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ หรือประเมิน
ว่ากระบวนการใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรหรือไม่ การประเมินในส่วนนี้มุ่งเน้นการประเมินการเรียนการสอน        
การบริหารงานวิชาการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นการประเมิน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (evaluation for improvement) ใช้วิธีการประเมินเชิง
คุณภาพ (qualitative approach) เป็นหลัก เช่น การสัมภาษณ์ การซักถาม          
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การสังเกตพฤติกรรม การประเมินจากผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน เป็นต้น ส่วน
กลุ่มเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลคือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรโดยตรง เช่น ผู้บริหาร 
ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน นักการ ภารโรง เป็นต้น 
 
 3.  เพื่อตรวจสอบว่าผู้ เรียนมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์        
ของหลักสูตรหรือไม่ เป็นแนวคิดการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์        
ของหลักสูตร (goal – based evaluation) เป็นหลัก โดยกระบวนการประเมินจะมี
ความเป็นทางการมากกว่าการประเมินระหว่างการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ ซึ่งจะมีการ          
วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ มี เครื่องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่าน
กระบวนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างดี มี เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน        
การประเมินส่วนนี้จะด าเนินการเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาหรือสิ้นปีการศึกษา อย่างไร       
ก็ตาม การประเมินว่าผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีข้อพึง
ระวังคือ ความล้าสมัยของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ถูกก าหนดไว้ในบริบทของ
สังคมที่ผ่านไปแล้วตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นการพัฒนา เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การที่ผู้เรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องตระหนักอยู่
เสมอว่าเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ถูกเขียนขึ้นในอดีต ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ
ปัจจุบัน แต่ถ้าหากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรยังมีความทันสมัยอยู่จึงจะมั่นใจได้ว่า
ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างแท้จริง 
 
 4.  เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนและสังคมได้หรือไม่เพียงใด  เนื่องจากหลักสูตรที่ดีจะต้องมีลักษณะ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เช่น เด็กยุคใหม่ชอบการเรียนรู้จากสื่อและ
เทคโนโลยี ชอบการปฏิบัติจริงมากกว่าการฟังบรรยาย ชอบแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มากกว่าการรับฟังค าสั่งจากผู้สอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องสามารถ
ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตาม
ความต้องการของสังคมอีกด้วย เช่น ขณะนี้สังคมโลกเป็นสังคมธุรกิจ ต้องการคนที่มี
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ความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
และท่ีส าคัญคือ ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ (active citizen) และความคิดสร้างสรรค์  
 
 

2.3  ความส าคัญของการประเมินหลักสูตร 
 
 การประเมินหลักสูตรมีความส าคัญหลายประการ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จ าแนก
ตามช่วงเวลาการประเมินหลักสูตร 3 ระยะ ได้แก่ การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร 
การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตรและการประเมินหลังการใช้หลักสูตร แต่ละระยะ
มีความส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1. การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร ช่วยท าให้ทราบว่าเอกสาร
หลักสูตรมีความถูกต้อง หรือไม่ มีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจตรงกันหรือไม่ ทรัพยากร
ที่ใช้ในหลักสูตรมีเพียงพอหรือไม่ ผู้บริหาร และผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร 
ที่จะใช้เพียงใด แผนการใช้หลักสูตรมีความชัดเจนเพียงใด ซึ่งการประเมินหลักสูตร 
ก่อนการใช้หลักสูตร เป็นปัจจัยเอื้อต่อการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  2. การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตรช่วยท าให้ทราบว่าการใช้
หลักสูตรมีประสิทธิภาพเพียงใด เช่น การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู้  แหล่งการเรียนรู้  คุณภาพผู้ เรียน เป็นต้น           
การประเมินระหว่างใช้หลักสูตรเน้นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
(evaluation for improvement) เป็นส าคัญ  
 
  3. การประเมินหลังการใช้หลักสูตรช่วยท าให้ทราบประสิทธิผลของ
หลักสูตร คือ คุณภาพของผู้เรียนตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ด้าน 
คือ ด้านการรู้คิด (cognitive) ด้านทักษะการปฏิบัติ (psychomotor) และด้าน
อารมณ์และเจตคติ (affective) ซึ่งใน Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
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7thed. ให้ความหมายของ affective ว่า “connected with emotions and 
attitudes”  (Oxford University. 2005: 25) 
 
 การประเมินหลักสูตรช่วยท าให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีข้อมูล 
สารสนเทศ เพื่อน าไปใช้ส าหรับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ให้มีความ
เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น เช่น การปรับปรุง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การปรับปรุงเนื้อหาสาระ หรือรายวิชา กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Tyler. 1949: 104, Taba. 1962: 313 – 
316, Tanner and Tanner. 1980: 687, Armstrong. 1989: 228, Armstrong. 
2003: 266, Oliva. 2009: 409, Ornstein and Hunkins. 2004: 275)  
 
 

2.4  เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องมีการประเมินหลักสูตร 
 
 เหตุที่ส่งผลท าให้ต้องมีการประเมินหลักสูตร มีหลายประการดังต่อไปนี้ 
 
  1. ทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร  ได้แก่ บุคคล 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่าง มีอยู่อย่างจ ากัดและเพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษา        
มีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือเป็นการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดแต่สามารถท าให้ผู้เรียน       
มีคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินหลักสูตรเกิดขึ้นซึ่งจะท าให้ทราบว่าการบริหาร
จัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่ 
เช่น การประเมินปริมาณงานของผู้สอนรายบุคคล ซึ่งอาจพบว่าผู้สอนกลุ่มหนึ่ง         
มีปริมาณงานการจัดการเรียนการสอนจ านวนมากในขณะที่ผู้สอนอีกกลุ่มหนึ่งมีปริมาณ
การจัดการเรียนการสอนน้อย ท าให้ต้องปรับปรุงระบบการมอบหมายงานให้เหมาะสม
มากขึ้น เป็นต้น หรือการประเมินการใช้วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ อาจพบว่า มีการเบิกวัสดุ         
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากเกินความจ าเป็น เช่น กระดาษที่ใช้ส าหรับ        
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ถ่ายเอกสาร ผงเคมี เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรหลักสูตรทั้งสิ้น ถ้าไม่
มีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบแล้ว อาจท าให้มีการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า           
และสิ้นเปลืองต่อไป 
 
  2. หลักสูตรได้ถูกใช้มาเป็นระยะเวลานาน สังคมปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกวัน ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่างๆ ตลอดจนธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการประเมินหลักสูตร
ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการใช้ไปช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือท าให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบททางสังคมมากข้ึน ซึ่งไม่มีการก าหนดช่วงระยะเวลาตายตัวว่าจะต้อง
ใช้หลักสูตรไปนานเท่าใดจึงจะท าการประเมิน ขึ้นอยู่กับบริบทของการใช้หลักสูตร    
การประเมินหลักสูตรบางครั้งจะน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร หรืออาจจะน าไปสู่          
การยกเลิกการใช้หลักสูตรเดิมแล้วพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมาใช้แทน เช่น การพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้นใช้แทนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 และให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
ตามค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม              
พ.ศ. 2551 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551) เป็นต้น 
 
  3. มีปัจจัยภายนอกส่งผลให้ต้องประเมินหลักสูตร เนื่องจากการ
จัดการศึกษาของหลักสูตรทุกหลักสูตรมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกต่างๆ หลาย
ปัจจัย ทั้งด้านความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ  
การเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดจนทิศทางการจัดการศึกษาและการทดสอบในระดับ
นานาชาติ ดังนั้นหลักสูตรจึงต้องมีการประเมินและปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจัย
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ภายนอกต่างๆ ดังกล่าวเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการและมาตรฐานที่ก าหนด  
 
   การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะนี้  มีปัจจัย
ภายนอกที่ส าคัญและมีอิทธิพลท าให้ต้องมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คือ              
การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้           
มีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคุณภาพของผู้เรียน โดยใช้การประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียนระดับนานาชาติ ที่มุ่งประเมินทักษะการคิดและการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็น
การประเมิน PISA (Programme for International Student Assessment) 
การประเมินTIMMS (Trends in International Mathematics and Science 
Study) และล่าสุดมีการประเมินทักษะด้านการรู้คิด (cognitive skills) และความสุข
ในการเรียนรู้  ทั้งนี้ เ พ่ือให้สามารถแสวงหาความรู้  และเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่อง           
ซึ่งประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) 2) การเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematics) 3) การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี (Technology) 4) การคิด
วิเคราะห์ และ 5) การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผลการประเมินหลายๆ ครั้ง ที่ผ่านมายังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ ท าให้ต้องมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 
   ส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขณะนี้มีปัจจัยภายนอก         
ที่ส่งผลท าให้ต้องมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คือ การประกาศกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 และการประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาของสมาคมวิชาชีพต่ า งๆ ท า ให้ทุกหลักสูตรที่ เปิ ดสอนใน
ระดับอุดมศึกษาต้องมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรภายในเวลาที่ก าหนด 
นอกจากนี้การเปิดประชาคมอาเซียนท าให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพบางวิชาชีพ (ขณะนี้มี  7 
วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี วิศวกร พยาบาล สถาปนิก และนักส ารวจ) 
สามารถเคลื่อนย้ายไปท างาน ได้อย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ในปี พ.ศ. 
2558 จึงท าให้ทุกหลักสูตรที่เปิดท าการจัดการเรียนการสอนใน 7 สาขาวิชาชีพนี้ต้องมี
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การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทัดเทียมกัน เพ่ือให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเพ่ือนร่วมวิชาชีพจากต่างประเทศ   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  4. ความต้องการข้อมูลสารสนเทศส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ซึ่งตามหลักวิชาการแล้วการปรับปรุงหลักสูตรจะท าได้ก็ต่อเมื่อมีผลการประเมิน        
ที่ถูกต้อง หากไม่มีผลการประเมินผู้บริหาร ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ จะไม่สามารถ
ตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือยกเลิกการใช้หลักสูตรได้ เช่น ในปี พ.ศ. 
2555 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความต้องการข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือน ามาใช้
ในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร จึงด าเนินการประเมินหลักสูตรโดยประสานความ
ร่วมมือกับทีมนักวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีด าเนินการ
ประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารเขตพ้ืนที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน หรือกรณีของหลักสูตรโรงเรียน      
นายร้อยต ารวจ ผู้บังคับบัญชาต้องการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงหลักสูตร
นักเรียนนายร้อยต ารวจ พ.ศ. 2549 ด้วยเหตุนี้จึงให้มีการวิจัยประเมินหลักสูตรนักเรียน
นายร้อยต ารวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพต ารวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 2564) 
เกิดข้ึน กล่าวโดยสรุปคือ ความต้องการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรของผู้บริหาร
จะน าไปสู่การประเมินหลักสูตร 
 
  5. ความต้องการงบประมาณส าหรับการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
โดยปกติการจัดการศึกษาของหลักสูตร จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน ค่าใช้จ่ายเพ่ือการตอบแทนบุคลากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
เดินทาง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆเป็นต้น ดังนั้นเรื่องการเงินและ
งบประมาณจึงเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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แต่อย่างไรก็ตามภาวะทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ค่าเงินลดลง       
แต่ค่าใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีงบประมาณเพ่ิมเติมอย่างเพียงพอ ส าหรับ
หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาล และมี
รายรับอ่ืนๆ จากเงินรายได้ต่างๆ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถานบันอุดมศึกษาของรัฐหรืออยู่ในก ากับของรัฐจะได้รับ
จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาล อีกส่วนหนึ่งได้จากเงินรายได้ต่างๆ ส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรที่ต้องหารายได้เลี้ยง
ตัวเอง ซึ่งการที่จะเสนอขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมได้นั้น จ าเป็นต้องมีข้อมูล
สารสนเทศมาสนับสนุนเหตุผลของการขอจัดสรรงบประมาณ ซึ่งวิธีการหนึ่งคือการ
ประเมินหลักสูตร โดยเฉพาะการประเมินในด้านการเงินและงบประมาณที่ใช้ในการจัด
การศึกษา ซึ่งจะท าให้มีข้อมูลว่าถ้าต้องการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพแล้วจะต้องใช้
งบประมาณเป็นเงินเท่าใด จากประสบการณ์ที่ผ่านมามีหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกหลักสูตรหนึ่ง เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2530 โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลักสูตร ประมาณ 100,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 (ใช้หลักสูตรมาแล้ว     
25 ปี) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร เกิดขึ้น ซึ่งในการนี้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ       
ที่ต้องใช้ในหลักสูตรแล้วพบว่าไม่ เพียงพอต่อการบริหารจัด การหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ในบริบทของสังคมปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรตัดสินใจปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรจากเดิมเป็น 
300,000 บาท และได้เสนอหลักสูตรตามขั้นตอนจนได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย จึงท าให้การบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน        
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ เรียนได้มี โอกาส ในการ ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้            
ในต่างประเทศ จากเดิมที่ไม่สามารถท าได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ สรุปเหตุผล
และความจ าเป็นที่ท าให้ต้องมีการประเมินหลักสูตรแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  3  เหตุผลและความจ าเป็นที่ท าให้ต้องมกีารประเมินหลักสูตร 

 

 

ทรัพยากรที่ใช้ในหลักสูตรมีจ ากัด 

 

 

หลักสูตรถูกใช้มาเป็นระยะเวลานาน 

 

 

ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 

 

 

ความต้องการข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

ความต้องการงบประมาณเพิ่มขึ้น 

 

 

การประเมินหลักสูตร 
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2.5  เกณฑ์คุณภาพของการประเมินหลักสูตร 
 

 การประเมินหลักสูตรมีเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาคุณภาพของการประเมินหลักสูตร
มี 3 ด้าน ได้แก่เกณฑ์ความเป็นวิทยาศาสตร์  เกณฑ์การน าไปปฏิบัติได้จริง และ
เกณฑ์ความคุ้มค่า ซึ่งก่อนที่จะด าเนินการประเมินหลักสูตรจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการด าเนินการให้การประเมินหลักสูตรมีคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้านโดยแต่ละ
ด้านมีสาระส าคัญดังนี้ (Brady. 1992)  
  
   1.   เกณฑ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ (scientific criteria) 
หมายถึง ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการประเมินหลักสูตร มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 
4 ประเด็น  ได้แก่ 
 
    1.1   ความเที่ยงตรงภายใน ( internal validity) 
หมายถึง การประเมินหลักสูตรได้สารสนเทศ หรือข้อสรุป ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 
    1.2   ความเที่ยงตรงภายนอก (external validity) 
หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตรที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพียงบางส่วน เช่น เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น สามารถสรุปอ้างอิง (generalization) ไปยังบริบทอ่ืนภายใน
หลักสูตรเดียวกันได้ เช่น สังเกตพฤติกรรมจิตอาสาของผู้เรียนบางคน แล้วสรุป         
ข้อค้นพบจากการสังเกตนั้นไปยังผู้เรียนทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 
 
    1.3   ความเชื่อม่ัน (reliability) หมายถึง การประเมิน
หลักสูตรที่ใช้วิธีการหรือเครื่องมือที่แตกต่างกันหรือใช้ผู้ประเมินเป็นคนละคนกันแต่ก็ยัง
ได้ผลการประเมินทีต่รงกัน 
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    1.4   ความเป็นปรนัย (objectivity) หมายถึงการประเมิน
หลักสูตรที่มีความเป็นรูปธรรม ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์              
ผู้ประเมินที่มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนความช านาญเพียงพอ จะมีความเห็น
ตรงกันในผลการประเมิน 
 
   2. เกณฑ์การน าไปปฏิบัติได้จริง (practical criteria) 
หมายถึง หลักการที่ก าหนดไว้เพ่ือให้การประเมินหลักสูตรมีความเป็นไปได้จริงในระดับ
การปฏิบัติ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 6 ประเด็น  ได้แก่ 
 
    2.1   ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
(relevance) หมายถึง การประเมินหลักสูตรมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
ประเมิน ซึ่งการประเมินหลักสูตร ที่ไม่ตรงประเด็นหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การประเมินเปรียบเสมือนการตอบค าถาม ไม่ตรงกับโจทย์การประเมิน 
 
    2.2   ความมีคุณค่าและความส าคัญ ( importance) 
หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตรเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมีความส าคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร น าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรได้จริง  
 
    2.3   ความมีขอบเขตที่ชัดเจน (scope) หมายถึง การ
ประเมินหลักสูตรที่ก าหนดขอบเขตของการประเมินไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมสิ่งที่           
มุ่งประเมิน ประเด็นการประเมิน รวมทั้งบุคคลผู้ให้ข้อมูล มาตรฐานการประเมินหรือ
เกณฑ์รวมทั้งระยะเวลาของการประเมินซึ่งเกณฑ์ด้านการปฏิบัติได้จริงในด้านความตรง
ประเด็น ความมีคุณค่า มีความส าคัญ และมีขอบเขตชัดเจนดังกล่าว มีความสัมพันธ์กัน 
และมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
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    2.4   ความน่าเชื่อถือ (credibility) หมายถึง ผลการ
ประเมินหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นข้อค้นพบจากการประเมินหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อ
หลักสูตร มีความน่าเชื่อถือซึ่ งเกิดมาจากกระบวนการประเมินทั้ งหมด ตั้ งแต่
คณะกรรมการประเมิน วิธีการและเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ความเป็นมาตรฐาน
ของเกณฑ์ที่ใช้การประเมิน 
 
    2.5   ความเหมาะสมของเวลา (timelines) หมายถึง  
การประเมินหลักสูตรที่มีระยะเวลาด าเนินการอย่างเหมาะสม และเพียงพอ ไม่น้อย
เกินไปจนส่งผลท าให้เกิดความเร่งรีบด าเนินการประเมินหลักสูตรและไม่ยาวนานเกินไป
จนท าให้ได้ผลการประเมินล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ หรือล้าสมัย 
 
    2.6   การเผยแพร่ผลการประเมิน (pervasiveness) 
หมายถึงการประเมินหลักสูตรที่เผยแพร่ผลการประเมินให้กับบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่มีความต้องการ
ใช้สารสนเทศจากการประเมิน เช่น นักวิจัย ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 
 
   3.  เกณฑ์ด้านความคุ้มค่า (prudential criteria) เป็น
หลักการที่ก าหนดไว้เพื่อให้การประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง การประเมินหลักสูตรต้องใช้
ทรัพยากรน้อยที่สุด แต่ได้ผลการประเมินที่มีประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การปรับปรุง         
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น 
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2.6  ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร   
      และกิจกรรมการประเมินในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 
 โดยธรรมชาติแล้วการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร 
(curriculum design) การวางแผนการใช้หลักสูตร (curriculum planning) การ
น าหลักสูตรไปปฏิบัติ (curriculum implementation) และการประเมินผลการใช้
หลักสูตร (curriculum evaluation) ล้วนมีการประเมินสอดแทรกอยู่ในทุก
ขั้นตอน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง  1  ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการประเมิน 
 ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
  
   กระบวนการพัฒนาหลักสตูร กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการประเมิน 

1. การออกแบบหลักสูตร - ยกร่างหลักสตูรขึ้นมา 
  บนพ้ืนฐานของข้อมูล 
  สารสนเทศท่ีไดม้าจาก 
  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
  ด้านต่างๆ  
 

- ประเมินเกีย่วกับความต้องการ   
  จ าเป็นด้านต่างๆ เกี่ยวกับ 
  การพัฒนาหลักสตูร   

 - ตรวจสอบคณุภาพเบื้องต้น 
  ของหลักสูตร 

- ประเมินคณุภาพของหลักสูตร 
  โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน 
  หลักสูตรและด้านเนื้อหาสาระ 
 

 - ทดลองน าร่องใช้หลักสูตร - ประเมินความเป็นไปได้ในการ 
  ทดลองใช้หลักสูตรภาคสนาม 
 

 - ทดลองใช้หลักสูตร 
  ภาคสนาม 

- ประเมินความเป็นไปได้ในการ 
  น าหลักสูตรไปปฏิบัติจริง 
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ตาราง  1  ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการประเมิน 
 ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ) 
  
   กระบวนการพัฒนาหลักสตูร กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการประเมิน 

2. การวางแผนการใช้ 
    หลักสูตร 

- เตรียมบคุลากร - ประเมินความพร้อมของ 
  บุคลากรโดยเฉพาะผู้บริหาร 
  และผูส้อน 
 

 - เตรียมงบประมาณ - ประเมินประสิทธิภาพของ 
  แผนการใช้งบประมาณ 
 

 - เตรียมวสัดุอุปกรณ ์ - ประเมินความพร้อมของวัสด ุ
  อุปกรณ์ส าหรับการใช้ 
  หลักสูตร 
 

 - ประกาศใช้หลักสตูร - ประเมินความชัดเจนในการ 
  ประกาศใช้หลักสตูร 
 

 - ประชาสัมพันธ์หลักสูตร - ประเมินประสิทธิภาพของ 
  การประชาสมัพันธ์หลักสูตร 
 

 - จัดการเรยีนการสอน - ประเมินคณุภาพของการจดั 
  การเรียนการสอน 
 

 - จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร 
  (ถ้ามี) 

- ประเมินคณุภาพของการจดั 
  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
 

 - ประเมินผลการเรยีนรู้ - ประเมินคณุภาพของการ 
  ประเมินผลการเรยีนรู้ 
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ตาราง  1  ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการประเมิน 
 ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ) 
  
   กระบวนการพัฒนาหลักสตูร กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการประเมิน 

3. การน าหลักสูตรไปปฏบิัต ิ - วางแผนวิชาการ  - ประเมินความชัดเจน  
  และความเหมาะสมของ 
  แผนวิชาการ  
 

 - นิเทศ ก ากับ ติดตาม  - ประเมินคณุภาพของการ 
  นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้ 
  หลักสูตร 
 

 - ควบคุมคุณภาพวิชาการ - ประเมินกระบวนการควบคุม 
  คุณภาพวิชาการ 
 

 - ส่งเสริมสนับสนุน - ประเมินคณุภาพของการ 
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ  
 

 - จัดการเรยีนการสอน - ประเมินคณุภาพของการจดั 
  การเรียนการสอน 
 

 - จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูร  
  (ถ้ามี) 

- ประเมินคณุภาพของการจดั 
  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
 

 - ประเมินผลการเรยีนรู้ - ประเมินคณุภาพของการ 
  ประเมินผลการเรยีนรู้ 
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ตาราง  1  ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการประเมิน 
 ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ) 
  
   กระบวนการพัฒนาหลักสตูร กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการประเมิน 

4. การประเมินผลการใช้ 
    หลักสูตร 

- ตรวจสอบคุณภาพ 
  ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ประเมินคุณภาพของผู้ส าเร็จ 
  การศึกษาตามวัตถุประสงค์ 
  ของหลักสูตร 
 

 - พิจารณาผลกระทบ 
  ของหลักสูตร 

- ประเมินผลกระทบของ 
  หลักสูตรที่มีต่อชุมชน 
  และสังคม 
 

 - พิจารณาความ 
  ยั่งยืนของหลักสูตร 

- ประเมินความยั่งยืนของ 
  หลักสูตรในแง่ของการพัฒนา 
  ทรัพยากรบุคคล 

    
 
2.7  การประเมินคุณภาพของการประเมินหลกัสูตร 
 
 การประเมินคุณภาพของการประเมิน (evaluating evaluation) เป็น
การตรวจสอบคุณภาพของการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร  บางครั้งเรียกว่า 
meta – evaluation มุ่งเน้นการสะท้อนกระบวนการประเมินเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีประเด็นการประเมิน
คุณภาพของการประเมินหลักสูตร มีดังต่อไปนี้ 
 

  1. การประเมินหลักสูตรสามารถให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผล
การเรียนรู้ ของผู เรียนได ดีเพียงใด 
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  2. การประเมินหลักสูตรสามารถให ข อมูลสารสนเทศส าหรับ้้้้้้
การพัฒนาผู เรียนรายบุคคลได เพียงใด 
 

  3. การประเมินหลักสูตรสามารถให ข อมูลสารสนเทศส าหรับ้้้้้้้
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได เพียงใด 
 

  4. การประเมินหลักสูตรสามารถให ข อมูลสารสนเทศส าหรับ้้้้้้้้้
การปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรและการวางแผนวิชาการได เพียงใด 
 

  5. การประเมินหลักสูตรสามารถให ข อมูลสารสนเทศส าหรับ้้้้้้้้
การพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข องกับการใช หลักสูตรได เพียงใด 
 

  6. การประเมินหลักสูตรสามารถให ข อมูลสารสนเทศส าหรับ้้้้้้้้้
การปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได เพียงใด 
 

  7. การประเมินหลักสูตรสามารถให ข อมูลสารสนเทศส าหรับ้้้้้้้้
การปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรได เพียงใด 
 

  8. การประเมินหลักสูตรสามารถให ข อมูลสารสนเทศส าหรับ้้้้้้้
การปรับปรุงระบบและวิธีการประเมินที่ใช อยู่ในปัจจุบันได เพียงใด 
 

  9. การประเมินหลักสูตรสามารถให ข อมูลสารสนเทศส าหรับ้้้้้้้้
การพัฒนาคุณภาพวิชาการได เพียงใด 
 

  10. การประเมินหลักสูตรสามารถสร างความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของชุมชนได เพียงใด 
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การประเมินหลักสูตร 

 

เป็นกิจกรรมทีส่อดแทรก 

 
อยู่ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 

ก่อนการใช้หลักสูตร 

 

ระหว่างการใช้หลักสูตร 

 

หลังการใช้หลกัสูตร 
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สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 2 เรื่อง สาระส าคัญเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตร มีสาระส าคัญที่ได้กล่าวไว้คือ การประเมินหลักสูตร คือ การตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรในลักษณะการตัดสินคุณค่าในประเด็นต่างๆ ว่ามีคุณภาพ        
ตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่เพียงใด โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยการประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายส าคัญ
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน ตลอดจนผู้ส าเร็จการศึกษา ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรหรือไม่เพียงใด แล้วน าผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งประโยชน์ของการประเมินหลักสูตรช่วยท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร มีข้อมูล สารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ส าหรับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น          
อนึ่งเหตุผลที่ท าให้ต้องมีการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย ทรัพยากรที่ใช้ในหลักสูตร
มีจ ากัด หลักสูตรใช้มาเป็นระยะเวลานาน ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ความ
ต้องการข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการงบประมาณมากขึ้น โดยที่เกณฑ์คุณภาพของ
การประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย เกณฑ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความเที่ยงตรง
ภายใน ความเที่ยงตรงภายนอก ความเชื่อมั่น ความเป็นปรนัย เกณฑ์การน าไปปฏิบัติ 
ได้จริง ประกอบด้วยความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน ความมีคุณค่า            
และความส าคัญ ความมีขอบเขตที่ชัดเจน ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมของเวลา 
การเผยแพร่ผลการประเมิน และเกณฑ์ด้านความคุ้มค่า และการประเมินคุณภาพของ
การประเมิน เป็นการตรวจสอบคุณภาพของการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร 
มุ่งเน้นการสะท้อนกระบวนการประเมินเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ประเมินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร 
การวางแผนการใช้หลักสูตร การน าหลักสูตรไปปฏิบัติและการประเมินผลการใช้
หลักสูตรล้วนมีการประเมินสอดแทรกอยู่ในทุกข้ันตอน 
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ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับค าว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 1. ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง้ลักษณะของการปฏิบัติงานที่ท า
ให เกิดประสิทธิผล้ด วยวิธีการที่ใช เวลา้พลังงาน้บุคลากร้และการลงทุนน อยที่สุด้
หรือด วยวิธีการที่ประหยัดที่สุด้(ราชบัณฑิตยสถาน.้2555: 187) 
 
 2. ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง้ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการ้้้
เชิงระบบและเชิงคุณภาพ้ที่มุ่งถึงการบรรลุเป้าหมาย้และผลที่สอดคล องกับเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว  (ราชบัณฑิตยสถาน.้2555: 187) 
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การประเมินหลักสูตร 
 

ไม่ใช่เพื่อการพิสูจน์ 
 

แต่เพื่อการปรับปรุง 
 

และพัฒนาให้มคีุณภาพ 
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บทที่  3 

การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ 
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การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค ์

 

เป็นการประเมินที่มีความต่อเนื่อง 

 

โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 

 

บนพื้นฐานความร่วมมือร่วมใจ 
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3. การประเมินหลักสูตร 
เชิงสร้างสรรค์ 

3.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ 

3.2 องค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ 

3.3 จุดเน้นของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ 
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การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ 
 

เป็นการประเมินที่เอื้อต่อ 
 

การเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตร 
 

ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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สาระส าคัญ 
 

 ส าหรับในบทที่ 3 เรื่อง การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ มีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
  1. การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์  หมายถึง การประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการที่มีสัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความ
เชี่ยวชาญเหมาะสมกับหลักสูตรที่ประเมินโดยการใช้วิธีการประเมินหลักสูตร            
ที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจนได้สารสนเทศที่ถูกต้อง สามารถน ามา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ 
 

  2. จุดเน้นของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์  จ าแนกตาม
ช่วงเวลาของการประเมิน ได้แก่ 1) การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร มีจุดเน้นคือการ
ประเมินด้วยวิธีการวิจัยและการประเมินด้วยวิธีการวิเคราะห์ระบบของหลักสูตร          
2) การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร มีจุดเน้นคือ การประเมินท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การประเมินแบบไม่เป็นทางการ การประเมินที่เป็นอิสระจากจุดมุ่งหมาย 3) การ
ประเมินหลังการใช้หลักสูตร มีจุดเน้นคือ การประเมินแบบเป็นทางการ การประเมิน            
ที่ยึดจุดมุ่งหมาย  
 

  3. การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ เป็นการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนใช้หลักสูตร ระหว่างการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ และหลังการใช้
หลักสูตร ผลการประเมินก่อนใช้หลักสูตร และระหว่างการน าหลักสูตรไปปฏิบัติมุ่งเน้น
การปรับปรุงและพัฒนา ส่วนการประเมินหลังการใช้หลักสูตรมุ่งเน้นการตัดสินใจ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือยกเลิกการใช้หลักสูตร 
 

  4. การประเมินแบบร่วมมือร่วมใจ หมายถึง การประเมินโดยใช้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกฝ่ายมีบทบาทเป็นผู้ประเมินหลักสูตร บนพ้ืนฐานของความ
ร่วมมือร่วมใจที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพมากกว่า         
วิธีการเชิงปริมาณ    
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การประเมินหลักสูตร 
แบบร่วมมือร่วมใจ: 

 
นวัตกรรม 

 
การประเมินหลังการใช้หลักสูตร 

 

เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 
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3.1  ความหมายของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ 
 
 การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการใช้หลักสูตร ระหว่างการใช้หลักสูตรและหลังการใช้หลักสูตร        
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการที่มีสัดส่วนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับหลักสูตรโดยใช้วิธีการประเมินหลักสูตร 
ที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท าให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องเป็นจริง        
และสามารถน ามาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์  
 
 

3.2  องค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์  
 
 การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 
  1. การแบ่งปันวิสัยทัศน์ (shared vision) เป็นการแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับคุณภาพของการจัดการศึกษาที่ปรารถนา เพ่ือใช้เป็นกรอบการ
ประเมินหลักสูตรร่วมกัน เช่น คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ความคิด สมรรถนะ และ
คุณลักษณะ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการหลักสูตร การวางแผนวิชาการ การใช้ทรัพยากรหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น การแบ่งปันวิสัยทัศน์จะท าให้เกิดแรงกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการประเมิน
หลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้น และการมีส่วนร่วมในการประเมินนี้จะส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพและความถูกต้องของการประเมินหลักสูตร 
 
  2. วัฒนธรรมความร่วมมือร่วมใจ (collaborative culture) เป็น
การท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและผู้ให้ข้อมูล อย่างมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน มีการเคารพซึ่งกันและกัน (respect) มีความไว้วางใจ 
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(trust) มีการรวมพลังความคิดและสติปัญญา มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผน
และด าเนินการประเมินหลักสูตรจนประสบความส าเร็จซึ่งวัฒนธรรมความร่วมมือ       
เป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการท างานประเมินหลักสูตรร่วมกัน เพราะการประเมินหลักสูตร        
ไม่สามารถท าได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ต้องท าเป็นทีมในรูปของคณะกรรมการ         
โดยที่ความร่วมมือร่วมใจจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนกิจกรรมการประเมินหลักสูตรให้ส าเร็จ  
 

  3. การมุ่งเน้นตรวจสอบและปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(focus on examining outcomes to improve student learning) โดย
มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการประเมินผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เช่น การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การประเมินด้านการคิด การประเมินสมรรถนะ คุณลักษณะที่พึ งประสงค์           
ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีฐานคิดว่าการประเมินผล
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระหรือรายวิชาต่างๆ นั้น เป็นส่วน
หนึ่งของการประเมินหลักสูตร ซึ่งจะต้องน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดเวลา เช่น การปรับปรุงเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงสื่อการ
เรียนรู้ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาเครื่องมือวัดที่มีความเป็นมาตรฐาน เป็นต้น  
 

  4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนบุคคล (shared personal 
practice) เป็นการน าความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานทั้งของตนเองและ
ประสบการณ์ของผู้อ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ท าให้การ
ประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงจากการเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้อ่ืน ทั้งที่เป็น
ประสบการณ์แห่งความส าเร็จที่สามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง และประสบการณ์ที่ผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยที่น าไปสู่ความผิดพลาด
ต่างๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนบุคคลนับว่าเป็นการจัดการความรู้ 
(knowledge management) ชนิดหนึ่งโดยเป็นการแปลงความรู้ฝังลึก (tacit 
knowledge) ให้เป็นความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) เช่น การให้ข้อเสนอแนะ
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ของผู้เชี่ยวชาญว่าการรับผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจ านวนมากเกินไปจะส่งต่อ
การบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารคุณภาพการท า
วิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ เป็นต้น 
 
 จากประสบการณ์การที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่างๆ เป็นระยะเวลามากกว่า 
10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑล
กรุงเทพ โรงเรียนเอกชนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โรงเรียนเอกชน          
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หลักสูตรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี           
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการศึกษาทั่ว ไปในระดับปริญญาตรี         
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัย
และประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ได้มีการประเมิน
หลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ โดยมีองค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนช่วยท า
ให้การประเมินหลักสูตรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและ
น าไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงเป็นแผนภาพ
กรอบแนวคิดองค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ ได้ดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  4  องค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ 
 
 
 
 

องค์ประกอบของ 
การประเมินหลักสูตร 

เชิงสร้างสรรค์ 

การแบ่งปัน
วิสัยทัศน์ 

วัฒนธรรม 
ความร่วมมือร่วมใจ 

การแลกเปลี่ยน
ประสบการณส์่วนบุคคล 

การมุ่งเน้นตรวจสอบ 
และปรับปรุง 
ผลการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 
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3.3  จุดเน้นของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ 
 
 ลักษณะส าคัญของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์สามารถวิเคราะห์       
ได้เป็น 3 องค์ประกอบ แบ่งตามช่วงระยะเวลาการประเมินหลักสูตร คือ การประเมิน
ก่อนการใช้หลักสูตร การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร และการประเมินหลังการ
ใช้หลักสูตร โดยการประเมินแต่ละช่วงให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
  

 3.3.1  การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร  
 
   การประเมินก่อนการใช้หลักสูตรมุ่งประเมินคุณภาพของเอกสาร
หลักสูตร โดยใช้วิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตรฉบับร่าง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยการพิจารณา
องค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร เช่น เอกสารหลักสูตร เนื้อหาสาระ การเรียนการสอน 
และการวัดประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร และ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ในหลักสูตรร่วมมือกันพิจารณา นับว่า       
เป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดก่อนที่จะน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ และจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพิจารณาคุณภาพของเอกสารหลักสูตรของผู้เขียน 
พบว่า มีประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะที่พบอยู่บ่อยครั้งโดยภาพรวมดังต่อไปนี้ 
 

     การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร แบ่งได้ 2 แนวทาง ดังนี้  

 
  1.  การประเมินด้วยวิธีการวิจัย (evaluation research) เป็น
การประเมินหลักสูตรโดยใช้กระบวนการวิจัยที่เป็นระบบ ท าให้ผลการประเมินมีความ
ถูกต้องชัดเจน  
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  2.  การประเมินด้วยวิธีการวิ เคราะห์ระบบของหลักสูตร 
(curriculum system analytical evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับปัจจัย
น าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ของหลักสูตร เช่น การ
วิเคราะห์หลักสูตรของ Puissance หรือที่เรียกว่า Puissance analysis และการ
ประเมินองค์ประกอบของหลักสูตรตามรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Tyler คือ 
การประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียน ประสบการณ์การเรียน         
และการประเมินผลการเรียน หรือที่เรียกว่า Tyler loop ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  5  ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้  
        และการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 จากประสบการณ์การประเมินเอกสารหลักสูตรก่อนการน าไปใช้ของผู้เขียน
ทั้งหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินที่มักพบอยู่ เสมอ            
หลายประการดังต่อไปนี้ 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
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 ก) กรณีหลักสูตรสถานศึกษา (เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา) 
 
    - ควรก าหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรที่สะท้อนภาพ
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาในอนาคตของแต่ละสถานศึกษาที่มีความสมดุล
ระหว่างมุมมองของสถานศึกษาและมุมมองของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

    - ควรก าหนดพันธกิจการจัดการศึกษาที่มีจุดเน้น          
ที่ชัดเจน ไม่ควรเขียน ในลักษณะกิจกรรม หรืองานประจ า  
 

    - การก าหนดจุดหมาย สมรรถนะ และคุณลักษณะ          
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ควรสะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของผู้เรียน ซึ่งเอ้ือต่อการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองตัวบ่งชี้  
 

    - ควรวิเคราะห์สาระส าคัญ (main concepts) จาก
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพ่ือน ามาเขียนค าอธิบายสาระการเรียนรู้ ท าให้ค าอธิบายสาระ         
การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 

    - ควรก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ยังไม่สะท้อน
การใช้กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ที่หลากหลายน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ 
การคิดวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์  
 

    - ควรก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ
ทดสอบ (testing) มากกว่าการประเมินที่ เสริมพลังตามสภาพจริง (authentic 
empowerment assessment) และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนและคุณภาพของผู้เรียน 
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 ข) กรณีหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (เอกสาร มคอ.2) 
 
    - ควรวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกควรเชื่อมโยง
ประเด็นส าคัญๆ ที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

    - ควรก าหนดปรัชญาของหลักสูตรควรสะท้อนความเชื่อ
ที่มีต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร มากกว่าการเขียนเป็นค าคล้องจองหรือพันธกิจ
ของหลักสูตร 
 

    - ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรควรเขียน         
ในลักษณะผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ชัดเจนและมี
ความสอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของแต่ละสาขา/สาขาวิชาทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะด้านการ
ปฏิบัติ (ถ้ามี) 
 

    - การออกแบบรายวิชาควรมีลักษณะสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของวิธีการเรียนรู้ในรายวิชานั้น เช่น รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชา
การวิจัย ควรออกแบบให้มีการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไม่ควรเน้น
เฉพาะการเรียนรู้ด้านทฤษฎีเพียงอย่างเดียวเป็นต้น รวมทั้งการเขียนค าอธิบายรายวิชา
ที่ควรสะท้อนสาระส าคัญของรายวิชา 
 

    - การเขียนตัวเลขจ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนซึ่งปรากฏในวงเล็บหลังตัวเลขที่เป็นจ านวนหน่วยกิต เช่น 3(3 – 0 – 6) โดยที่
ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง จ านวนชั่วโมงการเรียนภาคทฤษฎีต่อหนึ่งสัปดาห์ 
ตัวเลขตัวกลาง หมายถึงจ านวนชั่วโมงการเรียนภาคปฏิบัติต่อสัปดาห์ และตัวเลข             



 บทที่ 3 การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์  77 

ตัวที่สาม หมายถึง จ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ ควรมีความ
สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา เช่น ค าอธิบายรายวิชาเขียนสะท้อนให้ถึงการฝึก
ปฏิบัติการต่างๆ แต่ตัวเลขตัวกลางในวงเล็บเป็นเลข 0 ซึ่งท าให้เกิดความไม่สอดคล้อง
กันระหว่างค าอธิบายรายวิชา กับจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 

    - การออกแบบรายวิชาในหลักสูตรที่ เน้นการเรียน
ภาคทฤษฎี ด้วยการบรรยายมากเกินไป ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ได้น้อยกว่าการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงด้วยการบูรณาการความรู้ไปสู่การแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ตามท่ีผู้เรียนถนัดและสนใจ 
 

    - การวิเคราะห์แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ควรวิเคราะห์ความ
รับผิดชอบหลักและรองที่แท้จริง  
 

    - เพ่ิมเติมบทบาทการโค้ชของอาจารย์ให้สะท้อนออกมา
ชัดเจนมากขึ้น  เนื่องจากการโค้ชจะท าให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพการคิดและการเรียนรู้  
ได้เต็มตามศักยภาพ บทบาทการโค้ชมีหลายประการ เช่น การตั้งค าถาม การชี้แนะ 
การกระตุ้น การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) การตรวจสอบความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง (checking for under standing) การให้ข้อมูลย้อนกลับ  (feedback) การ
ให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward)  การใช้บทบาทการโค้ชจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์ได้สูงสุด   
 

    - ทบทวนค าอธิบายรายวิชาที่เป็นการรายวิชาการปฏิบัติ 
โดยควรเพ่ิมเติมประเด็น “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” เนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้           
เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 

    - ควรเพิ่มเติมทักษะการวิเคราะห์  ในค าอธิบายรายวิชา
ที่เป็นรายวิชาทฤษฎี ทั้งนี้เนื่องจากการคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
จะต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นพ้ืนฐานเสมอ 
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   การประเมินคุณภาพเอกสารหลักสูตรก่อนที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ
โดยผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ท าให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความทันสมัยกับความเจริญก้าวหน้าของ
องค์ความรู้และนวัตกรรมของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผลดีต่อการน าหลักสูตรไปใช้  
 

   การใช้วิธีการตอบสนองของผู้เกี่ยวข้อง (responsive) จะท า
ให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งที่สะท้อนอยู่ในหลักสูตร ซึ่งอาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการยึดปัญหา
ของผู้เกี่ยวข้องมากเกินไป คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินหลักสูตร คือ 
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และเข้าใจโครงการที่ประเมินเป็นอย่างดี 
ไม่มีอคติ มีโลกทัศน์และประสบการณ์กว้างขวาง  
 
 

 แนวทางการก าหนดกรอบการประเมินเอกสารหลักสูตร 
 

 แนวทางการก าหนดกรอบการประเมินเอกสารหลักสูตรก่อนน าไปปฏิบัติ  
ไว้ 14 ประเด็น ประกอบด้วย  
  1) จุดมุ่งหมายทั่วไป  
  2) หลักการและเหตุผล                 
  3) จุดมุ่งหมายเฉพาะ  
  4) เกณฑ์การปฏิบัติการใช้หลักสูตร  
  5) การแบ่งระดับของคะแนน  
  6) สภาพแวดล้อม   
  7) คุณลักษณะของผู้เรียน           
  8) การเรียนการสอน  
  9) ความแตกต่างในการจัดการเรียนการสอน  
  10) การส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตร  
  11) การทดลองใช้หลักสูตร  
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  12) การประเมินผลการใช้หลักสูตร  
  13) การน าหลักสูตรไปใช้  
  14) ผลผลิตของหลักสูตร  
 
     โดยการประเมินในแต่ละประเด็นมีขอบข่ายการประเมินที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  
 

 1. หลักการและเหตุผล 
  - ได้มีการน าเสนอความจ าเป็นของการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่ 
  - ได้มีการน าประเด็นส าคัญเก่ียวกับหลักสูตรมาน าเสนอไว้หรือไม่ 
  - การอ้างเหตุผลมีความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด 
  - ข้อคิดเห็นต่างๆ เป็นความจริงและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด 
  - ได้มีการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
   หรือไม ่
  - มีการประเมินความต้องการที่ใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  - น าผลการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรมาสนับสนุน 
   อย่างสมบูรณ์หรือไม ่
 

 2. จุดมุ่งหมายทั่วไป 
  - จุดมุ่งหมายที่ระบุไว้มีความชัดเจนหรือไม่ 
  - จุดมุ่งหมายที่ระบุไว้มีความส าคัญเพียงพอหรือไม่ 
  - จุดมุ่งหมายที่ระบุไว้มีความครอบคลุมสิ่งที่คาดหวังทั้งหมดหรือไม่ 
 

 3. จุดมุ่งหมายเฉพาะ 
  - ได้มีการระบุจุดมุ่งหมายเฉพาะหรือไม ่
  - ได้มีการชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
   ได้อย่างไร 
  - จุดมุ่งหมายเฉพาะในแต่ละข้อมีจุดเน้นที่ชัดเจนหรือไม่ 
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  - จุดมุ่งหมายเฉพาะในแต่ละข้อสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายทั่วไปหรือไม่ 
  - จุดมุ่งหมายเฉพาะมีความชัดเจนและน าไปใช้ได้จริงหรือไม่ 
  - จุดมุ่งหมายเฉพาะในแต่ละข้อมีความส าคัญและเหมาะสมเพียงใด 
  - จุดมุ่งหมายเฉพาะทุกข้อร่วมกันสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายทั่วไป 
   หรือไม่ 
 

 4. เกณฑ์การปฏิบัติการใช้หลักสูตร 
  - มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติตามหลักสูตร 
   หรือไม่ 
  - เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินการใช้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ 
   หรือไม่ 
  - เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินการใช้หลักสูตรมีความชัดเจน 
   หรือไม่ 
  - เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินการใช้หลักสูตร 
   มีความเฉพาะเจาะจงหรือไม ่
  - เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินการใช้หลักสูตรมีความเชื่อถือได้ 
   หรือไม่ 
  - เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินการใช้หลักสูตรมีความเหมาะสม 
   กับบริบทของการใช้หลักสูตรหรือไม่ 
 
 5. การแบ่งระดับของคะแนน 
  - มีการก าหนดมาตรฐานของการให้ระดับคะแนนที่ชัดเจนหรือไม ่
  - การให้ระดับคะแนนมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
   หรือไม่ 
  - การให้ระดับคะแนนมีการจัดล าดับความส าคัญหรือไม่ 
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 6. สภาพแวดล้อม 
  - มีการอธิบายถึงสภาพสังคมและชุมชนที่จะน าหลักสูตรไปใช้หรือไม่ 
  - มีการอธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีใช้หลักสูตร 
   หรือไม ่
  - หลักสูตรมีลักษณะสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือไม่ 
  - หลักสูตรมีความสอดคล้องกับบริบทด้านผู้เรียนหรือไม่ 
 

 7. คุณลักษณะของผู้เรียน 
  - มีการระบุถึงคุณลักษณะของผู้เรียนที่จะเรียนตามหลักสูตรหรือไม่ 
  - มีการระบุวิธีการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือไม่ 
  - มีการก าหนดระดับความรู้พ้ืนฐานก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือไม่ 
  - มีการระบุวิธีการประเมินคุณลักษณะเบื้องต้นของผู้เรียนหรือไม่ 
 

 8. การเรียนการสอน 
  - แผนการจัดการเรียนการสอนมีความชัดเจนหรือไม่ 
  - การจัดการเรียนการสอนมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด 
  - เนื้อหาสาระมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด 
  - วิธีการจัดการเรียนการสอนมีความสร้างสรรค์เพียงใด 
  - การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
   หรือไม ่
 

 9. ความแตกต่างในการจัดการเรียนการสอน 
  - มีประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 
  - มีการประเมินวินิจฉัยผู้เรียนหรือไม่ 
  - มีการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  - มีการส่งเสริมผู้เรียนที่เก่งหรือไม่อย่างไร 
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 10. การส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตร 
  - มีการระบุจ านวนผู้เรียนขั้นต่ าและสูงสุดไว้หรือไม่ 
  - มีการวางแผนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนหรือไม่ 
  - มีการระบุถึงวัสดุหลักสูตรที่สนับสนุนการเรียนการสอนหรือไม่ 
  - สื่อการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรหรือไม่ 
  - มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาหรือไม่ 
  - ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนหรือไม่ 
  - ได้มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอนหรือไม่ 
  - ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในหลักสูตรหรือไม่ 
 

 11. การทดลองใช้หลักสูตร 
  - มีการทดลองใช้หลักสูตรแบบน าร่องหรือไม่ 
  - มีการทดลองใช้หลักสูตรภาคสนามหรือไม่ 
  - มีการรายงานผลการทดลองใช้หลักสูตรหรือไม่ 
  - มีการน าผลการทดลองใช้หลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่ 
 

 12. การประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  - ได้มีการประเมินการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  - มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรในประเด็นที่จ าเป็นและส าคัญ 
   หรือไม่ 
  - มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากการประเมินหรือไม่ 
 

 13. การน าหลักสูตรไปใช้ 
  - มีการระบุแนวทางการใช้หลักสูตรที่ชัดเจนหรือไม่ 
  - มีการก าหนดเวลาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหรือไม่ 
  - มีการระบุบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรชัดเจนหรือไม่ 
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  - มีทรัพยากรในการใช้หลักสูตรเพียงพอหรือไม่ 
  - แผนการบริหารจัดการหลักสูตรมีความชัดเจนหรือไม่ 
 
 14. ผลผลิตของหลักสูตร 
  - ผลผลิตของหลักสูตรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ 
  - ผลผลิตของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการในวิชาชีพ 
   เพียงใด 
 
 
 นอกจากนี้การใช้เครื่องมือการประเมินเอกสารหลักสูตร ยังเป็นวิธีการที่ใช้
กันโดยทั่วไปในการประเมินก่อนการใช้หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย ดังตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรก่อนการน าไปใช้ของการวิจัย เรื่อง “การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย       
เป็นฐาน” ต่อไปนี้  (มารุต พัฒผล. 2554ข) 
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แบบประเมินเอกสารหลักสูตรฝึกอบรมครู 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 

ค าชี้แจง 
 1. โปรดพิจารณาเอกสารหลักสูตรแล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับ
ความเหมาะสมและความสอดคล้องในแบบประเมิน และขอความกรุณาเขียน
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป   
 2. แบบประเมินมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรฉบับร่าง  และตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฉบับร่าง 
 

ตอนที่  1  แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฉบับร่าง 
ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาว่าองค์ประกอบของหลักสูตรในแต่ละหัวข้อต่อไปนี้ 
 ว่ามีความเหมาะสม มากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง 
 ระดับความเหมาะสม 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ปัญหาและความส าคญัของหลักสตูร      
 1.1  สมเหตสุมผล      

 1.2  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม      
 1.3  เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม      

2. หลักการของหลักสูตร      
 2.1  สมเหตสุมผล      
 2.2  แนวคิดทฤษฎีที่ใช้สนับสนุน      

 2.3  เป็นไปได้จริง      
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3. จุดมุ่งหมายของหลักสตูร      

 3.1  ชัดเจนเป็นรูปธรรม      
 3.2  สามารถวัดและประเมินผลได้      
 3.3  สอดคล้องกับกลุ่มเปา้หมาย      

4. เนื้อหาของหลักสตูร      
 4.1  ครอบคลุมสาระส าคัญ      

 4.2  ถูกต้องตามหลักวิชาการ      
 4.3  เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย      

5. กิจกรรมการฝึกอบรม      
 5.1  เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย      

 5.2  ส่งเสริมการบรรลุจดุมุ่งหมาย      
 5.3  ความเป็นไปได ้      

6. สื่อประกอบการฝึกอบรม      
 6.1  ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม      
 6.2  เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย      

 6.3  น าไปใช้ในสถานการณ์จริง      
7. การประเมินผลหลักสตูร      

 7.1  ตรวจสอบการบรรลุจุดมุ่งหมายได้      
 7.2  ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการประเมิน      
 7.3  เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย      
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ตอนที่  2  แบบประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฉบับร่าง 
ค าชี้แจง    โปรดพิจารณาว่าองค์ประกอบของหลักสูตรในแต่ละหัวข้อต่อไปนี้ 
 ว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่อง 
 ระดับความสอดคล้อง 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความสอดคล้อง 

สอด 
คล้อง 

ไม ่
แน่ใจ 

ไม ่
สอดคล้อง 

1. สภาพปัญหาและความจ าเป็นกับหลักการของหลักสูตร    

2. หลักการของหลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร    
3. หลักการของหลักสูตรกับการจดักจิกรรมฝึกอบรม    

4. จุดมุ่งหมายของหลักสตูรกับเนื้อหาสาระของหลักสตูร    
5. จุดมุ่งหมายของหลักสตูรกับกิจกรรมฝึกอบรม    
6. เนื้อหาสาระของหลักสูตรกับการจดักิจกรรมฝึกอบรม    

7. เนื้อหาสาระของหลักสูตรกับสื่อประกอบการฝึกอบรม    
8. เนื้อหาสาระของหลักสูตรกับระยะเวลาฝึกอบรม    

9. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมกับระยะเวลาฝึกอบรม    
10. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมกับสถานที่ฝึกอบรม    

11. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมกับสื่อประกอบการฝึกอบรม    
12. การประเมินผลหลักสตูรกับหลักการของหลักสตูร    

13. การประเมินผลหลักสตูรกับจดุมุ่งหมายของหลักสูตร    
14. การประเมินผลหลักสตูรกับเนื้อหาสาระของหลักสตูร    
15. การประเมินผลหลักสตูรกับกิจกรรมฝึกอบรม    

 

ข้อเสนอแนะ   
............................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ............ 
 

ลงชื่อ  .........................................  ผู้เชี่ยวชาญ 
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 3.3.2  การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร  
 
   เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรระหว่าง
การใช้หลักสูตร โดยการพิจารณาว่าการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่ปฏิบัติ
อยู่นั้นมีคุณภาพเป็นอย่างไร สอดคล้องกับเอกสารหลักสูตรหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค
อะไร  
 

   การประเมินระหว่างการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงและพัฒนาเป็นส าคัญซึ่งวิธีการประเมินที่ใช้ ประกอบด้วย การประเมินที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (child – centered evaluation) การประเมินแบบไม่เป็น
ทางการ (informal evaluation) การประเมินที่เป็นอิสระจากจุดมุ่งหมาย (goal–
free evaluation) และการประเมินที่เน้นกระบวนการตัดสินใจ (decision –
based evaluation) ซึ่งการประเมินแต่ละวิธีมีสาระส าคัญดังนี้ 
 

   การประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นการตรวจสอบความ
เหมาะสมของหลักสูตร การเรียนการสอน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับหลักสูตร 
โดยการส ารวจ สัมภาษณ์  อภิปราย จนได้สารสนเทศเชิงลึกอย่างหลากหลายจาก
ผู้เรียน สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้และหลักสูตร  
 

   จุดเน้นการประเมินลักษณะนี้ คือการสะท้อนสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนวิชาการ ความคุ้มค่า และความพึงพอใจของผู้เรียน  ผลจาก
การประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญช่วยท าให้ทราบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร ผู้เรียน
สามารถท าอะไรได้บ้างจากสิ่งที่ได้เรียนรู้และน าความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างไร รวมทั้งผู้เรียนมีข้อเสนอแนะ
ใหม่ๆ อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร 
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   การประเมินแบบไม่เป็นทางการ เป็นการประเมินที่มีความ
ยืดหยุ่นในด้านวัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการและเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล        
โดยผู้สอนคัดสรรข้อมูลบางประเด็นมาประเมิน (vital signs evaluation) เช่น 
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของสื่อการเรียนรู้ คุณภาพของการวัด
และประเมินผล คุณภาพของผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งอาจจะเน้นที่วัตถุประสงค์ เนื้อหา       
การล าดับขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน ไม่เน้นทักษะพิเศษและสามารถให้ข้อมูล
ได้โดยตรงจากบริบทจริงในชั้นเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนซึ่งอาจใช้
วิธีการพูดคุยซักถามบุคคลที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน เป็นต้น  
 
   ตลอดจนการสังเกตกระบวนการปฏิบัติงาน การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวิเคราะห์กระบวนการน าหลักสูตร
ไปใช้ การประเมินผลการปฏิบัติทั้งหมดของสถานศึกษา (all school program)    
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาด้านต่างๆ เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการใช้หลักสูตรให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน     
โดยไม่ต้องรอให้ใช้หลักสูตรจนครบรอบหลักสูตรหรือเมื่อมีผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
   การประเมินที่เป็นอิสระจากจุดมุ่งหมาย (goal free 
evaluation) เป็นการประเมินที่มีขอบเขตและประเด็นการประเมินที่หลากหลาย        
มีความกว้างขวางมากกว่าการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย น าเสนอโดย Scriven (1967)  
 
   การประเมินที่ เป็นอิสระจากจุดมุ่งหมาย มีแนวคิดส าคัญว่า        
การประเมินที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรมีประเด็นการประเมินครอบคลุมปัจจัยต่างๆ  
ที่เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรไม่จ ากัดเพียงแต่การประเมินความสอดคล้องระหว่าง            
ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเท่านั้น (Armstrong. 
2003)  
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   การประเมินที่เป็นอิสระจากจุดมุ่งหมาย ช่วยท าให้ได้ทราบ          
จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น อย่างสอดคล้องกับบริบท         
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยใช้สารสนเทศจากการประเมินหลักสูตร           
อย่างรอบด้าน 
 
 

  3.3.3   การประเมินหลังการใช้หลักสูตร  
 
   เป็นการประเมินที่ด าเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการใช้หลักสูตร 
มุ่งเน้นการประเมิน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน  โดยการพิจารณา
ประสิทธิภาพในการวางแผนหลักสูตรกระบวนการท าหลักสูตรไปใช้ การเรียนการสอน 
การวัดประเมินผล รวมทั้งผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร โดยใช้เครื่องมือส าหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มุ่งเน้นการตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรหรือยกเลิกการใช้หลักสูตรซึ่งวิธีการ
ประเมินที่ใช้ ประกอบด้วยการประเมินแบบเป็นทางการ (formal evaluation) และ
การประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย (goal – based evaluation) ซึ่งการประเมินแต่ละวิธี
มีสาระส าคัญดังนี้ 

 
  การประเมินแบบเป็นทางการเป็นการประเมินที่มีคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการสอดคล้องกับการประเมิน มีการ
วางแผนการประเมินทั้งการประเมินเชิงปริมาณและการประเมินเชิงคุณภาพ โดยการ
ประยุกต์รูปแบบการประเมินท่ีน ามาใช้ด าเนินการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบในทุกมิติทั้ง
หลักสูตร ส่วนใหญ่จะประเมินเมื่อหลักสูตรครบรอบหรือมีผลผลิตเกิดขึ้นเพราะจะ
ติดตามผลผลิตของหลักสูตร และผู้ใช้ผลผลิตของหลักสูตรต้องใช้เวลาและงบประมาณ
จ านวนมากส าหรับการประเมินหลักสูตร 
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   การประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย เป็นการประเมินที่ใช้เป้าประสงค์
ของหลักสูตร (curriculum goals) และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (curriculum 
objectives) เป็นประเด็นการประเมิน เพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรที่ด าเนินการอยู่
ประสบความส าเร็จหรือไม่เพียงใด จัดอยู่ในแนวทางการประเมินที่มุ่งตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างสิ่งที่ท าได้กับวัตถุประสงค์  (Performance – Objectives 
Congruence Approach) การประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย มีต้นก าเนิดโดย Ralph W. 
Tyler ค.ศ. 1949 ในหนังสือ Basic Principle of Curriculum and Instruction 
อย่างไรก็ตาม Tyler ก็ไม่ได้ใช้ชื่อเรียกว่า goal – based evaluation แต่อย่างใด 
เพียงสะท้อนแนวคิดว่าการประเมินที่ดีนั้นจะต้องสามารถสรุปได้ว่าโครงการบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  

 
   การประเมินในทรรศนะของ Tyler เป็นกระบวนการตัดสินใจและ
ลงสรุปว่าวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่ก าหนดไว้นั้น ได้บรรลุผลจากหลักสูตรและการ
เรียนการสอนหรือไม่ (Tyler. 1949) แนวคิดดังกล่าวเขาเขียนไว้ในหลักการของ Tyler 
(Tyler’s Rationale) ข้อที่ 1 และข้อที่ 4  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

     ข้อ 1   “What  educational  purposes  should  the  school  seek  to   
        attain?” 
 
 
 

     ข้อ 4  “How  can  we  determine  whether  these  purposes  are   
              being  attained?” 

 

(Tyler. 1949: 1) 
 



 บทที่ 3 การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์  91 

 ลักษณะเด่นของการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายในบริบทของการประเมิน
หลักสูตรอยู่ตรงที่ การวิเคราะห์เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้กระจ่าง
ว่าอะไรคือคุณภาพของผู้เรียนตามที่หลักสูตรต้องการ มีให้ความหมายหรือนิยามเชิง
ปฏิบัติการ (operational definition) จากนั้นจึงก าหนดวิธีการและสร้างเครื่องมือ  
ที่ใช้เก็บรวมรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตร ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  6  กระบวนการประเมินหลักสูตรที่ยึดจุดมุ่งหมาย 

 

วิเคราะห์ 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 
และสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน 

 
 

การปรับปรุงหลักสูตร 
หรือยกเลิกการใช้หลักสูตร 
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 การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์เป็นการประเมินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ก่อนใช้หลักสูตร ระหว่างการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ และหลังการใช้หลักสูตร  ผลการ
ประเมินก่อนใช้หลักสูตร และระหว่างการน าหลักสูตรไปปฏิบัติมุ่งเน้นการปรับปรุงและ
พัฒนา ส่วนการประเมินหลังการใช้หลักสูตรมุ่งเน้นการตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตร หรือ
ยกเลิกการใช้หลักสูตร สรุปเป็นแผนภาพกรอบแนวคิดของการประเมินหลักสูตร       
เชิงสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  7  กรอบแนวคิดการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ 

การประเมิน 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ก่อนการใช้ 
หลักสตูร 

 

 

 

จุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตร 

 
 

เนื้อหาสาระ 
และกิจกรรม 

 

การประเมินผล 

การน าหลักสูตร 
ไปปฏิบตั ิ

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
ที่เกิดกับผู้เรียน 

-  การประเมินทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
-  การประเมินแบบไมเ่ป็นทางการ 
-  การประเมินทีไ่ม่ยดึจุดมุ่งหมาย  
 

-  การประเมินแบบเป็นทางการ  
-  การประเมินท่ียดึจุดมุ่งหมาย  
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 ลักษณะเด่นของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประเมินหลักสูตร
เชิงสร้างสรรค์  ประการหนึ่ งคือ การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิ ง วิชาชีพ 
(professional learning community) โดยการที่กลุ่มบุคคลหลายฝ่ายที่มีความ
สนใจและให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มาร่วมกันด าเนินการประเมินหลักสูตร             
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการใช้หลักสูตร ระหว่าง
การน าหลักสูตรไปปฏิบัติและหลังการใช้หลักสูตร  
 
 

 การประเมินหลักสูตรแบบร่วมมือร่วมใจ : การประเมิน         

หลังการใช้หลักสูตรเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น  
 
 การประเมินแบบร่วมมือร่วมใจ (collaborative evaluation) เป็นการ
ประเมินโดยใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกฝ่ายมีบทบาทเป็นผู้ประเมินหลักสูตร          
บนพ้ืนฐานของความร่วมมือร่วมใจที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการ         
เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ 
 
 การประเมินหลักสูตรโดยทั่วไปมักกระท าในรูปของคณะกรรมการที่ท า
หน้าที่เป็นผู้ประเมินหลักสูตร โดยก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมีบทบาทหลัก       
ในการให้ข้อมูลที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งข้อจ ากัดประการหนึ่งของวิธีการนี้ คือ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกันเองที่มีต่อหลักสูตร
ในประเด็นต่างๆ  
 
 การประเมินแบบร่วมมือร่วมใจ เป็นชื่อที่ผู้เขียนคิดขึ้นจากการได้เข้าร่วม
การประเมินหลักสูตรพระธรรมทูต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย           
มีลักษณะส าคัญคือ การเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรพระธรรมทูตทุกฝ่าย มาประชุม
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ร่วมกันเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนสิ่งที่ใหม่ๆ ที่ควร
ริเริ่มหรือพัฒนาหลักสูตรพระธรรมทูตให้ดียิ่งข้ึน  
 

 กลุ่มผู้ประชุมมีประมาณ 50 รูป/คน แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ จ าแนกตาม
ความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรพระธรรมทูต จากนั้นจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยตาม
ประเด็นที่ก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมกลุ่มย่อยแล้ว กลับเข้าสู่การประชุมกลุ่มใหญ่
อีกครั้ง แล้วกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการประชุมกลุ่มของตนเอง จากนั้นสมาชิก
ทั้งหมดร่วมกันวิเคราะห์และตัดสินใจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรพระธรรมทูต
ในประเด็นที่กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มน าเสนอ โดยใช้กระบวนการของสุทนรียสนทนา และมี
ฉันทามติร่วมกันในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดังกล่าวซึ่งแสดงกระบวนการ
ประเมินหลักสูตรแบบร่วมมือร่วมใจได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  8  ขั้นตอนการประเมินหลักสูตรแบบร่วมมือร่วมใจ 

 

การประชุมกลุ่มใหญ่เพ่ือแจ้งภารกิจการประเมินหลักสูตร 

  
 

การประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องปรับปรุง  สิ่งที่ควรริเริ่ม 

 

การน าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยต่อที่ประชุมกลุ่มใหญ่ 

 

ทีป่ระชุมกลุ่มใหญ่ร่วมกันวิเคราะห์ วินิจฉัย ตัดสินใจ เป็นฉันทามติ 

 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
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 ข้อดีของการประเมินแบบนี้คือ สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
ที่น าไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร บนพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
ต่างๆ เช่น การเล่าประสบการณ์ของพระวิปัสสนาจารย์ที่มีต่อกระบวนการฝึก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรซึ่งท าให้เกิดผลจริงเมื่อถึงเวลาฝึกอบรมพระธรรมทูต        
รุ่นต่อไป ส่วนข้อจ ากัดคือ การก าหนดนัดหมายการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก            
และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มย่อย และการหาข้อสรุปหรือฉันทามติ 
ในการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่จ าเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาตัดสินใจ 

 
 ปัจจัยสนับสนุนการประเมินแบบร่วมมือร่วมใจ 
 
  1. ความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม      
ท าให้สมาชิกทุกคน กล้าที่จะน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ข้อเท็จจริง และแสดงความ
คิดเห็นของตนเองบนพื้นฐานของความเคารพผู้อ่ืน ไม่ก้าวร้าว และมีความเท่าเทียมกัน 
 
  2. ความมุ่งม่ันในความส าเร็จ  เป็นปัจจัยที่ท าให้สมาชิกทุกคน     
เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลผลิตจากการประชุม ได้ข้อสรุปประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข และ
สิ่งที่ควรริเริ่มใหม่ๆ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายาม ความอดทน และการเสียสละเวลา       
ในการร่วมกันคิดหาแนวทางวิธีการ และตัดสินใจร่วมกัน 
 
  3. สุนทรียสนทนา ท าให้การประชุมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยและการ
ประชุมกลุ่มใหญ่ มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์ ไม่เคร่งเครียด ผ่อนคลาย ซึ่งบรรยากาศ
ดังกล่าวเอ้ือต่อการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ท าให้ค้นพบแนวทางการ
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แก้ไขปญัหาการใช้หลักสูตรที่เคยเกิดข้ึนและสามารถคิดริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ ในหลักสูตร
ได้ดีอีกด้วย  
 
 จากการประเมินหลักสูตรพระธรรมทูตโดยใช้วิธีการประเมินแบบร่วมมือ
ร่วมใจดังกล่าวท าให้ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงหลักสูตรพระธรรมทูตที่เป็นฉันทามติดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ (เวลาการประชุมตั้งแต่ 13.30 – 20.30 น. ของวันที่ 28 มกราคม 
2558) 
 

  1. บูรณาการเนื้อหาภาควิชาการเข้ากับภาคปฏิบัติ  
   เน้นการลงมือปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรม 
 

  2. เพ่ิมบทปฏิบัติการถอดบทเรียนส าหรับพระธรรมทูตบันทึกทุกวัน 
 

  3. บูรณาการหลักสูตรเข้ากับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
   ของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมวันวิสาขบูชาโลก   
   การประชุมพระธรรมทูตโลก การบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี  
   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ   
   เป็นต้น เพ่ือให้พระธรรมทูตได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
 

  4. เพ่ิมกิจกรรมการเดินธุดงค์ของพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย –  
   เนปาล 
 

  5. เพ่ิมการสวดมนต์ในบทสวดที่สอดคล้องกับสังเวชนียสถาน 
   แต่ละแห่ง 
 

  6. เพ่ิมช่องทางและวิธีการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
   โดยใช้วิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย  
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 การประเมินหลักสูตรที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินได้
นั้น ต้องเป็นการประเมินที่มีความสร้างสรรค์ มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการ
ประเมินหลายๆ วิธี โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมการประเมิน ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัย
องค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 4 ปัจจัย และอีกสิ่งหนึ่ง         
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการประเมินหลักสูตร คือ มิติการประเมินและค าถามการประเมิน          
ซึ่งใช้เป็นกรอบและรายละเอียดส าหรับการด าเนินกิจกรรมการประเมินหลักสูตร เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลการประเมินที่มีความถูกต้องชัดเจนซึ่งจะได้กล่าว               
ในรายละเอียดต่อไป 
 
 

สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 3 เรื่องการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์        
ได้กล่าวถึงสาระส าคัญ คือ การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์หมายถึงการประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการที่มีสัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความ
เชี่ยวชาญเหมาะสมกับหลักสูตรที่ประเมิน โดยการใช้วิธีการประเมินหลักสูตร             
ที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จนได้สารสนเทศที่ถูกต้อง สามารถน ามา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ โดยจุดเน้นของการประเมินหลักสูตรเชิง
สร้างสรรค์ จ าแนกตามช่วงเวลาของการประเมิน ได้แก่ 1) การประเมินก่อนการใช้
หลักสูตร มีจุดเน้นคือการประเมินด้วยวิธีการวิจัย และการประเมินด้วยวิธีการวิเคราะห์
ระบบของหลักสูตร 2) การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร มีจุดเน้นคือการประเมินที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การประเมินแบบไม่เป็นทางการ การประเมินที่เป็นอิสระจาก
จุดมุ่งหมาย 3) การประเมินหลังการใช้หลักสูตร มีจุดเน้นคือ การประเมินแบบเป็น
ทางการ การประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย ซึ่งการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
ประเมินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนใช้หลักสูตร ระหว่างการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ และหลัง
การใช้หลักสูตร ผลการประเมินก่อนใช้หลักสูตรและระหว่างการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ
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มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนา ส่วนการประเมินหลังการใช้หลักสูตรมุ่งเน้นการตัดสินใจ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือยกเลิกการใช้หลักสูตร นวัตกรรมการประเมินแบบร่วมมือร่วมใจ 
เป็นการประเมินโดยใช้ผู้ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรทุกฝ่ายมีบทบาทเป็นผู้ประเมินหลักสูตร 
บนพ้ืนฐานของความร่วมมือร่วมใจที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  โดยใช้วิธีการเชิง
คุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ    
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การประเมินหลักสูตรที่ด ี
 

ต้องมีประเด็นการประเมิน 
 

หรือบางครั้งเรียกว่า 
 

กรอบการประเมิน 
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ค าถามการประเมิน  
 

(evaluation questions)  
 

หมายถึงสิ่งที่ต้องการทราบ 
 

หรือได้ค าตอบจากการประเมิน  
 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
 

เกี่ยวกับหลักสูตร 



บทที่ 4 ประเด็นและค าถามการประเมินหลักสูตร 107 

สาระส าคัญ 
 
 ส าหรับในบทที่ 4 เรื่อง ประเด็นและค าถามการประเมินหลักสูตร                   
มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
  1. การประเมินหลักสูตรที่ดีต้องมีประเด็นการประเมินหรือบางครั้ง
เรียกว่ากรอบการประเมิน ได้แก่ 1) ขอบเขตของหลักสูตร 2) ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของหลักสูตร 3) ความสมดุลของหลักสูตร 4) การบูรณาการของหลักสูตร 5) การล าดับ
เนื้อหาสาระ 6) ความต่อเนื่องของเนื้อหาสาระและกิจกรรม 7) ความเชื่อมต่อของ
เนื้อหาสาระ 8) การถ่ายโอนการเรียนรู้ 
 
  2. ค าถามการประเมิน (evaluation questions) หมายถึงสิ่งที่
ต้องการทราบหรือได้ค าตอบจากการประเมิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหลักสูตร หรือยกเลิกการใช้หลักสูตร การตั้งค าถาม
การประเมินที่มีความครอบคลุมและชัดเจน ช่วยท าให้การประเมินหลักสูตร             
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ค าตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับปรุงหลักสูตร        
อย่างถูกต้องและครอบคลุม 
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การประเมินหลักสูตรที่ประสิทธิภาพ 

 
 

ควรก าหนดประเด็นการประเมิน 

 
 

และค าถามการประเมินไวอ้ย่างชัดเจน 
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4.1  ประเด็นการประเมินหลักสูตร 
 
 การประเมินหลักสูตรที่ดีต้องมีประเด็นการประเมิน หรือบางครั้งเรียกว่า
กรอบการประเมิน ได้แก่ 1) ขอบเขตของหลักสูตร (scope) 2) ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของหลักสูตร (relevant) 3) ความสมดุลของหลักสูตร (balance) 4) การบูรณาการ
ของหลักสูตร (integration) 5) การล าดับเนื้อหาสาระ (sequence) 6) ความต่อเนื่อง
ของเนื้อหาสาระและกิจกรรม (continuity) 7) ความเชื่อมต่อของเนื้อหาสาระ
(articulate) 8) การถ่ายโอนการเรียนรู้ (learning transferable) (Henson. 2001, 
Oliva. 2009) โดยมีประเด็นการประเมินที่ส าคัญต่อไปนี้ 
 

 1)  การประเมินขอบเขตของหลักสูตร มีประเด็นการประเมินที่ส าคัญ
ต่อไปนี้ 
  1. ขอบเขตของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 

  2. ขอบเขตของจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

  3. ขอบเขตของสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

  4. ขอบเขตของเนื้อหาสาระท่ีก าหนดให้เรียนหลักสูตร 
 

  5. ขอบเขตของเนื้อหาสาระท่ีก าหนดให้เรียนในแต่ละระดับชั้น 
 

  6. ขอบเขตของระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

 2)  การประเมินความสัมพันธ์เชื่อมโยงของหลักสูตร มีประเด็น             
การประเมินที่ส าคัญต่อไปนี้ 
  1. ความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา 
   ระดับชาติ 
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  2.  ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 

  3. ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาสาระระหว่างระดับชั้น  
   และภายในระดับชั้น 
 

  4. ความเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
 

  5. ความเชื่อมโยงกับหลักสูตรอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
 

  6. ความเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียน 
 

  7. ความเชื่อมโยงกับมาตรฐานสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) 
 
 3)  การประเมินความสมดุลของหลักสูตร มีประเด็นที่ส าคัญต่อไปนี้  
                   (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2555) 
 

  1. ความเป็นโลกาภิวัตน์และความเป็นท้องถิ่น 
      (Globalization & Localization) 
 

  2.  การพัฒนาจากส่วนกลางและการพัฒนาโดยโรงเรียนเป็นฐาน 
        (Central Development  and  School  Based   
   Development) 
 

  3.  การพัฒนาความเชี่ยวชาญกับการพัฒนาทั้งตัวบุคคล 
         (Specialist  Development  and  Whole  person   
   Development) 
 

  4.  ความเหมือนกัน  ความหลากหลายและความยืดหยุ่น 
         (Uniformity  Diversity  Flexibility)  
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  5.  ความร่วมมือและการแข่งขัน 
         (Co – operation  and  Competition)  
 

  6. การถ่ายทอดความรู้และการสร้างความรู้ 
         (Knowledge transmission  and  Knowledge  
   creation) 
 

  7.  การเลือกประเมินและการประเมินการเรียนรู้ 
         (Assessment  for  selection  and  Assessment  for   
   learning) 
 
 4)  การประเมินการบูรณาการของหลักสูตร มีประเด็นการประเมิน       
ที่ส าคัญต่อไปนี้ 
 

  1. การบูรณาการระหว่างความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
   ที่พึงประสงค ์
 

  2. การบูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
 

  3. การบูรณการระหว่างการเรียนรู้และการวิจัย 
 

  4. การบูรณาการระหว่างการรับความรู้และการแสวงหาความรู้ 
 

  5. การบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ที่สถานศึกษาและการเรียนรู้ 
   ในชีวิตจริง 
 

  6. การบูรณาการระหว่างความรู้ที่เป็นสากลและความรู้ 
   ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 5)  การประเมินการล าดับเนื้อหาสาระ มีประเด็นการประเมินที่ส าคัญ
ต่อไปนี้ 
 

  1. จัดล าดับเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 
   ในแต่ละช่วงวัย 
 

  2. จัดล าดับเนื้อหาสาระสอดคล้องกับระดับพัฒนาการ 
   ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
 

  3. จัดล าดับเนื้อหาสาระที่เอ้ือต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
   ของสมอง 
 

  4. จัดล าดับเนื้อหาสาระจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่มีความซับซ้อน 
 

  5. จัดล าดับเนื้อหาสาระสิ่งที่เป็นพื้นฐานก่อนเนื้อหาสาระ 
   ในเชิงประยุกต์ 
 

  6. จัดล าดับเนื้อหาสาระจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 
 

  7. จัดล าดับเนื้อหาสาระจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่เป็นสากล 
 

  8. จัดล าดับเนื้อหาสาระที่ต้องใช้การคิดข้ันพื้นฐานไปสู่ 
   การคิดขั้นสูง 
 
 6) การประเมินความต่อเนื่องของเนื้อหาสาระและกิจกรรม มีลักษณะ
เป็นการตรวจสอบความต่อเนื่องของเนื้อหาสาระในระดับที่เล็กกว่าการประเมินล าดับ
ของเนื้อหาสาระ (sequencing) ที่กล่าวไปแล้ว มีประเด็นการประเมินที่ส าคัญต่อไปนี้ 
 

  1. ความต่อเนื่องระหว่างสาระส าคัญ (main concept) หนึ่ง 
   ไปยังอีกสาระส าคัญหนึ่ง เช่น ความต่อเนื่องของสาระส าคัญ 
   คู่อันดับไปยังสาระส าคัญของฟังชันก์ เป็นต้น 
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  2. ความต่อเนื่องระหว่างสาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้หนึ่ง 
   ไปยังสาระส าคัญท่ีเรียนอีกหน่วยการเรียนรู้หนึ่ง 
 

  3. ความต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่ง 
   ไปยังการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง 
 

  4. ความต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  
   ไปสู่การสรุปและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของผู้เรียน  
 

  5. ความต่อเนื่องระหว่างการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ 
   การเรียนรู้ไปยังวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผล 
   การเรียนรู้ 
 

 7) การประเมินความเชื่อมต่อของเนื้อหาสาระ หมายถึง ความเชื่อมต่อ
ของเนื้อหาสาระ จากสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาหนึ่งไปยังอีกสาระการเรียนรู้หรืออีก
รายวิชาหนึ่ง และความเชื่อมต่อของเนื้อหาสาระจากระดับชั้นหนึ่งไปยังอีกระดับ
ชั้นหนึ่ง มีประเด็นการประเมินที่ส าคัญต่อไปนี้ 
 

  1. ความเชื่อมต่อของเนื้อหาสาระจากสาระการเรียนรู้ 
   หรือรายวิชาหนึ่งไปยังอีกสาระการเรียนรู้หรืออีกรายวิชาหนึ่ง 
   ในระดับชั้นเดียวกัน 
 

  2. ความเชื่อมต่อของเนื้อหาสาระจากสาระการเรียนรู้ 
   หรือรายวิชาหนึ่งไปยังอีกสาระการเรียนรู้หรืออีกรายวิชาหนึ่ง 
   ในระดับชั้นต่างกัน 
 

  3. ความเชื่อมต่อของเนื้อหาสาระในสาระการเรียนรู้ 
   หรือรายวิชาเดียวกันจากระดับชั้นหนึ่งไปยังอีกระดับชั้นหนึ่ง   
 

  4. ความเชื่อมต่อของเนื้อหาสาระในสาระการเรียนรู้หรือรายวิชา 
   ต่างกันจากระดับชั้นหนึ่งไปยังอีกระดับชั้นหนึ่ง   
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 8) การถ่ายโอนการเรียนรู้ (transfer of learning) หมายถึง การน าผล
การเรียนรู้ ความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้จากการเรียนรู้ในครั้งก่อนมาใช้เป็นฐาน
การเรียนรู้ในครั้งหลัง มีประเด็นการประเมินที่ส าคัญต่อไปนี้ 
 

   1. การมุ่งเน้นการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา  
    และการสร้างสรรค์ผลงาน  
 

   2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า 
    และเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียน 
 

   3. การบูรณาการความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ  
    ไปสู่การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงในบริบทของสังคม 
    และชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 
 

   4. การส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหา 
    ความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
 
 การประเมินหลักสูตรตามประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวมาทั้ง 8 ประเด็นเป็น
การประเมินเชิงลึกที่ต้องใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ 2 ประการควบคู่กัน คือ มีความรู้ความสามารถ
ด้านหลักสูตร และมีความรู้ในเนื้อหาสาระท่ีประเมินจะท าให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง 
และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างมาก 
สรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  9  การประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและด้านเนื้อหา 

 

ประเด็น 
การประเมิน 

 

การล าดับ 
เนื้อหา 

 
 

ความต่อเนื่อง 

 
 

ความเชื่อมต่อ 

 

การถ่ายโอน 
การเรียนรู้ 

 
 

ขอบเขต 

 

ความสัมพันธ์ 
และเชื่อมโยง 

 

ความสมดุล 

 

การบูรณาการ 

 
 

ผู้เชี่ยวชาญ 

ประเมิน 

 

สรุปผล 
การประเมิน 

และให้ข้อเสนอแนะ 
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4.2  ค าถามการประเมินหลักสูตร   
 
 การประเมินหลักสูตรที่ดีจ าเป็นต้องมี ค าถามการประเมิน (evaluation 
questions)  หมายถึง สิ่งที่ต้องการทราบหรือได้ค าตอบจากการประเมินซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
ยกเลิกการใช้หลักสูตร เช่น ถามว่า “การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
เพียงใด” “การเรียนการสอนมีคุณภาพเพียงใด” “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
มีคุณภาพเพียงใด” การตั้งค าถามการประเมินที่มีความครอบคลุมและชัดเจน ช่วยท า
ให้การประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ค าตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างครอบคลุม  
 
 การตั้งค าถามการประเมินที่ดีจะน าไปสู่การก าหนดวิธีการและเครื่องมือ            
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป ช่วยท าให้การประเมินหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้ผล
การประเมินที่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งค าถามการประเมิน
หลักสูตรสามารถจ าแนกได้หลายกลุ่มดังต่อไปนี้ 
 
 ตัวอย่างค าถามการประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

  - วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน 
   การศึกษาหรือเป้าหมายการศึกษาของชาติหรือไม่ 
 

  - วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม 
   หรือไม ่
 

  - วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อมีจุดเน้นหรือไม่ 
 

  - การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเป็นผลการเรียนรู้ 
   หรือไม ่
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  - วัตถุประสงค์ของหลักสูตรครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   หรือไม ่
 
  - วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองความต้องการ 
   ของสาขาวิชาชีพหรือไม่ 
 
  - วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเชื่อมโยงไปสู่รายวิชาหรือไม่ 
 
  - วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจนเพียงพอที่จะน าไปสู่ 
   การออกแบบการเรียนการสอนได้หรือไม่ 
 
  - วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจนเพียงพอที่จะน าไปสู่ 
   การออกแบบการวัดและประเมินผลได้หรือไม่ 
 
  - วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน 
   ของสภาวิชาชีพหรือไม่ 
 
 ตัวอย่างค าถามการประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้หรือ
รายวิชาในหลักสูตร (ค าว่าสาระการเรียนรู้ใช้หลักสูตรหลักสูตรระดับการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่อิงมาตรฐาน ส่วนค าว่ารายวิชา ใช้กับหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาเพราะเป็นหลักสูตรรายวิชา)  
 

  - สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ 
   วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ 
 

  - สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรตอบสนอง 
   ความต้องการของผู้เรียนหรือไม่ 
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  - สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย 
   ต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์ความรู้และนวัตกรรมหรือไม่ 
 

  - สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
   และจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่ 
 

  - สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรสะท้อนสาระส าคัญ  
   ที่ชัดเจนและเป็นระบบหรือไม่ 
 

  - สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรที่ก าหนดให้เรียน 
   ในชั้นปีเดียวกันมีความเชื่อมโยงในแนวราบซึ่งกันและกัน 
   หรือไม ่
 

  - สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรที่ก าหนดให้เรียน 
   ในแต่ละชั้นปีมีความเชื่อมโยงในแนวตั้งซึ่งกันและกันหรือไม่ 
 

  - สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ 
   ศักยภาพของผู้เรียนหรือไม่ 
 

  - สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรมีการระบุวัตถุประสงค์  
   แนวการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล  
   ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
   ของผู้สอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่ 
 

  - สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรมีความซ้ าซ้อนหรือไม่ 
 
 ตัวอย่างค าถามการประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
 

  - การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด  
   และความต้องการของผู้เรียนหรือไม่ 
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  - การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษา 
   ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองหรือไม่ 
 
  - ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายหรือไม่   
   เช่น การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา   
   การวิจัยเป็นฐาน เป็นต้น 
 

  - ใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  มาสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
   หรือไม ่
 

  - กระบวนการเรียนรู้มุ่งพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ทักษะปฏิบัติ   
   และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่กันหรือไม่  
 

  - กระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้กับปรากฏการณ์ 
   ทางสังคมหรือไม ่
 

  - กระบวนการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  
   และคิดวิจารณญาณหรือไม่ 
 

  - กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   หรือไม ่
 

  - กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง 
   อย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
 

  - มีการน าผลการวิจัยต่างๆ มาประกอบการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
 

  - ผู้เรียนได้ปฏิบัติการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ 
   หรือไม ่
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  - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการมาสนับสนุน 
   การจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
 

  - ผู้สอนเอื้ออ านวยความสะดวกในเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
   โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ  
   หรือไม ่
 
 ตัวอย่างค าถามการประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล          
การเรียนรู้ 
 

  - ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายหรือไม่ เช่น   
   การสังเกต การทดสอบ การประเมินตนเอง การตรวจผลงาน 
 

  - ใช้ผู้ประเมินจากบุคคลหลายฝ่ายหรือไม่ เช่น ผู้สอน เพ่ือน  
   ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้อง 
 

  - ด าเนินการประเมินผลก่อนการเรียนรู้ เพ่ือวินิจฉัยความพร้อม 
   ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่างๆ หรือไม่ เช่น   
   การสอบถาม การใช้แบบทดสอบ 
 

  - ด าเนินการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ควบคู่กับ 
   การจัดการเรียนการสอนหรือไม่ เช่น การตรวจสอบผลงาน 
   การสังเกต 
 

  - ด าเนินการประเมินผลหลังการเรียนรู้หรือไม่ เช่น   
   การทดสอบ การปฏิบัติงาน การท ารายงานทางวิชาการ 
 

  - ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือตรวจสอบกระบวนการ 
   เรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่ 
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  - ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า 
   ในการเรียนรู้ (progress) ของผู้เรียนหรือไม่ 
 

  - ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือตรวจสอบผลผลิต 
   ของการเรียนรู้ (product) ของผู้เรียนหรือไม่ 
 

  - ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินหรือไม่ 
 

  - มีการสะท้อนผลการประเมินสู่ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ หรือไม่  
 
 ที่มาของการก าหนดค าถามการประเมินส่วนหนึ่ งมาจาก เหตุผล          
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล มีความสอดคล้องกันหรือไม่       
เป็นต้น  
 
 อีกส่วนหนึ่งจะมาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในหลักสูตรซึ่งจะมีความ
แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร            
ควรน ามาพิจารณาก าหนดเป็นค าถามการประเมินด้วย เพราะจะท าให้ได้ข้อมูลผลการ
ประเมินที่สอดคล้องกับบริบทของการใช้หลักสูตรอย่างแท้จริง และน าไปสู่การปรับปรุง
หลักสูตรได้ตรงปัญหามากยิ่งข้ึน เช่น การเกิดปรากฏการณ์ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติงาน
กลุ่มร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในปรากฏการณ์นี้คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
ควรน ามาพิจารณาก าหนดค าถามการประเมินที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียนมีทักษะการ
ท างานร่วมกันหรือไม่ การมอบหมายงานจากผู้สอนมีประสิทธิภาพหรือไม่ ลักษณะของ
ภาระงานที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติในแต่ละรายวิชามีความบูรณาการกันหรือไม่ ภาระงาน           
ที่มอบหมายนั้นมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนในเชิงทฤษฎีหรือไม่ ภาระงาน        
ที่มอบหมายมีความสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน
หรือไม่ ผู้สอนมีการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการปฏิบัติภาระงานของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่ เป็นต้น 
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สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 4 เรื่อง ประเด็นและค าถามการประเมินหลักสูตร 
ได้กล่าวถึงสาระส าคัญ คือ การประเมินหลักสูตรที่ดีต้องมีประเด็นการประเมินหรือ
บางครั้งเรียกว่ากรอบการประเมิน ได้แก่ 1) ขอบเขตของหลักสูตร 2) ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของหลักสูตร 3) ความสมดุลของหลักสูตร 4) การบูรณาการของหลักสูตร         
5) การล าดับเนื้อหาสาระ 6) ความต่อเนื่องของเนื้อหาสาระและกิจกรรม 7) ความ
เชื่อมต่อของเนื้อหาสาระ 8) การถ่ายโอนการเรียนรู้  ส่วนค าถามการประเมิน 
(evaluation questions)  หมายถึง สิ่งที่ต้องการทราบหรือได้ค าตอบจากการประเมิน 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหลักสูตร 
หรือยกเลิกการใช้หลักสูตร การตั้งค าถามการประเมินที่มีความครอบคลุมและชัดเจน 
ช่วยท าให้การประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ค าตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างครอบคลุม 
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การประเมินหลักสูตร 
 

กับการประเมินการเรียนการสอน 
 

มีลักษณะร่วมกัน 
 

และมีจุดเนน้ที่แตกต่างกัน 
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5. การประเมินหลักสูตร 
กับการประเมิน 

การเรียนการสอน 

5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินหลักสูตร 
     กับการประเมินการเรียนการสอน 

5.2 จุดเน้นที่แตกต่างกันของการประเมินหลักสูตร 
     กับการประเมินการเรียนการสอน 

5.4 องค์ประกอบของการประเมินการเรียนการสอน 

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ 
     จากการประเมินหลักสูตรสู่การปรับปรุงหลักสูตร  
     การเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน 

5.5 ประสิทธิภาพของวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

5.6 นวัตกรรมการประเมินการเรียนการสอน 
     และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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การประเมินหลักสูตร 
 

มีขอบเขตทีก่ว้างขวาง 
 

และครอบคลุม 
 

การประเมินการเรียนการสอน 
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สาระส าคัญ 
 
 ส าหรับในบทที่ 5 เรื่อง การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียน  
การสอน มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

  1. การประเมินหลักสูตรเป็นการตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาของหลักสูตรทั้งระบบทั้งก่อนใช้หลักสูตร ระหว่างการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ
และหลังการใช้หลักสูตร ส่วนการประเมินการเรียนการสอนเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สอนและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

  2. การประเมินหลักสูตรท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับน ามาใช้        
ในการปรับปรุงหลักสูตร ส่วนการประเมินการเรียนการสอน ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งการปรับปรุงการเรียนการสอนนั้น
นับเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตรด้วยเช่นกัน 
 

  3. การประเมินหลักสู ตรกับการประเมินการ เรี ยนการสอน                   
มีลักษณะร่วมกันและมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน 
 

  4. องค์ประกอบของการประเมินการเรียนการสอน มี 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 2) การประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

  5. ผู้สอนควรเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่
ต้องการประเมินซึ่งจะท าให้การประเมินมีประสิทธิภาพสูง มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
และสามารถน าไปพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ต่อไป 
 

  6. นวัตกรรมการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนมีความหลากหลายซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สอนควรน าไปปรับใช้            
ให้สอดคล้องกับบริบท 
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การประเมินหลักสูตร 
 

และการประเมินการเรียนการสอน 

 
มีความสัมพันธ์กนัอย่างใกล้ชิด 

 
ผลการประเมินสามารถน าไป 

 

ปรับปรุงหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
 

ได้อย่างเป็นระบบ 
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5.1  ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินหลักสูตร 
      กับการประเมินการเรียนการสอน 
 
 เมื่อกล่าวถึงการประเมินหลักสูตรจะหมายรวมถึงการประเมินการเรียน
การสอน (Oliva and Gordon. 2013) ด้วยทั้งนี้เพราะการประเมินหลักสูตรเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรทั้งระบบทั้งก่อนใช้หลักสูตร ระหว่าง
การน าหลักสูตรไปปฏิบัติ และหลังการใช้หลักสูตร ส่วนการประเมินการเรียนการสอน 
(instructional evaluation) เป็นการตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สอน และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินหลักสูตรระหว่างการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ และให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินหลักสูตรและการประเมินการเรียน 
การสอนดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  10  การประเมินการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินหลักสูตร 

การปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพการเรยีนการสอน 

การประเมิน 
ก่อนน าหลักสตูรไปใช้ 

การประเมิน 
หลังการน า 

หลักสตูรไปใช้ 

การประเมินระหว่าง 
การน าหลักสูตรไปปฏิบัต ิ

การประเมิน 
การเรยีนการสอน 

การปรับปรุงและพัฒนา 
คุณภาพหลักสตูร 
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 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กัน
ทั้งในแง่วัตถุประสงค์การประเมิน วิธีการประเมิน และผลการประเมิน กล่าวคือ       
การประเมินหลักสูตรท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
ปรับปรุงจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ในหลักสูตร (รวมทั้ง
ปรับปรุงการเรียนการสอนด้วย) ส่วนการประเมินการเรียนการสอน ท าให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศส าหรับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งการปรับปรุงการเรียนการสอน
นับเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตรด้วยเช่นกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  11  ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน 
 
 
 
 
   
 
 

หลักสูตรทั้งระบบ 

 

น าไปสู่การปรับปรุง 

 
 

การเรียนการสอน 

 

การประเมิน 

การเรียนการสอน 

การประเมินหลักสูตร 
 

น าไปสู่การปรับปรุง 
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5.2  จุดเน้นที่แตกต่างกันของการประเมินหลักสูตร 
      กับการประเมินการเรียนการสอน 
 
 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอนมีลักษณะร่วมกัน
และมีจุดเน้นที่แตกต่างกันวิเคราะห์ได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตาราง  2  จุดเน้นที่แตกต่างกันระหว่างการประเมินการเรียนการสอนกับการประเมิน 
  หลักสูตร 
 
    ประเภทของ 

การประเมิน 
จุดมุ่งหมาย ผู้ให้ข้อมูล การน าผลการประเมินไปใช้ 

การประเมิน
หลักสตูร 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
ของหลักสูตรทั้งระบบ 
ทั้งวัตถุประสงค ์       
การจัดการเรยีนการสอน  
และการประเมินผล 
และประเด็นอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

- ผู้สอน 
- ผู้เรียน 
- ผู้บริหาร 
- ผู้ปกครอง 
- ชุมชน 
- ผู้เชี่ยวชาญ 

- ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 
  เนื้อหาสาระของหลักสตูร 
- ปรับปรุงการบรหิารจดัการ 
  หลักสูตรและการวางแผน 
  วิชาการ 
- ปรับปรุงการจัดการเรียน 
  การสอน 
- ปรับปรุงการวัด 
  และประเมินผล 
- พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
  ของบุคลากร 
- ปรับปรุงประเด็นๆ อ่ืน  
  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
  คุณภาพวิชาการ 
  ของหลักสูตร 
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ตาราง  2  จุดเน้นที่แตกต่างกันระหว่างการประเมินการเรียนการสอนกับการประเมิน 
  หลักสูตร (ต่อ) 
 
    ประเภทของ 

การประเมิน 
จุดมุ่งหมาย ผู้ให้ข้อมูล การน าผลการประเมินไปใช้ 

การประเมิน 
การเรยีนการสอน 
 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 
ของการจัดการเรียน 
การสอนของหลักสูตร 

- ผู้สอน 
- ผู้เรียน 
- ผู้บริหาร 
- ผู้ปกครอง 

- วินิจฉัยความเข้าใจ 
  ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน  
- ให้ความช่วยเหลือ 
  ทางวิชาการแก่ผู้เรียน  
- ปรับปรุงการจัดการเรียน 
  การสอน 
- ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ /  
  แหล่งการเรยีนรู ้
- ปรับปรุงการวัดและ 
  ประเมินผลการเรยีนรู้ 
- ปรับปรุงประเด็นอ่ืนๆ  
  ที่เกี่ยวข้องกับ 
  การจัดการเรียนการสอน 

     
5.3  ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศจากการประเมินหลักสูตร   
      สู่การปรับปรุงหลักสตูร  การเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน 
 
 หลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  
การปรับปรุงหลักสูตรย่อมจะต้องส่งผลต่อการเรียนการสอน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง           
ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนการสอนก็ส่งผลโดยตรงต่อหลักสูตรในแง่ของเป็นกลไก
ขับเคลื่อนหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมาย คือ คุณภาพของผู้เรียน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
(Oliva and Gordon. 2013) 
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แผนภาพ  12  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 
 
 ดังนั้นสารสนเทศจากการประเมินหลักสูตรจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากหากผล
การประเมินมีความถูกต้องและครอบคลุมแล้ว ย่อมท าให้การตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตร
เป็นไปอย่างถูกต้องตรงประเด็นและการตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลกระทบไปที่การ
จัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนในที่สุด ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  13  ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศจากการประเมินหลักสูตร  
     สู่การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน 

หลักสูตร การเรียนการสอน 

การปรับปรุง 
หลักสตูร 

การปรับปรุง 
การเรยีนการสอน 

คุณภาพผู้เรยีน 
ที่ดีขึ้น 

สารสนเทศ 
จากการ 
ประเมิน
หลักสตูร 
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5.4  องค์ประกอบของการประเมินการเรียนการสอน 
 
 องค์ประกอบของการประเมินการเรียนการสอน มี 2 มิติ ได้แก่  
  1) การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
  2) การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 โดยที่การประเมินเรียนการสอนเป็นหัวใจของการด ารงรักษาและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในทุกหลักสูตร มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 

 1)  การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 
  เป็นการประเมินที่มุ่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน 
การด าเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด 
เป็นการประเมินที่ท าได้ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ สารสนเทศจากการ
ประเมินสามารถน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ทันที โดยมีการใช้
เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน ดังตัวอย่างแบบสอบถามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
ต่อไปนี้ (มารุต พัฒผล. 2554) 
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แบบสอบถามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
  ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ นครปฐม  
ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติให้ครบทุกรายการ 
 

รายการ 
ระดับการปฏิบตั ิ

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความ 
   สนใจ ความถนัด และความต้องการ 
   ของผู้เรียน 

     

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียน 
   มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 

     

3. ใช้วิธีการจัดการเรยีนการสอน 
   อย่างหลากหลาย เช่น การบรรยาย  
   การอภิปราย การสัมมนา การวจิัยเป็นฐาน   

     

4. กระบวนการเรียนรูไ้ด้ใช้แหล่งการเรยีนรู ้
   ต่างๆ มาสนับสนุน 

     

5. กระบวนการเรียนรูมุ้่งพัฒนาความรู ้
   ทางวิชาการทักษะปฏิบัติและคณุลักษณะ 
   ที่พึงประสงค์ควบคู่กัน 

     

6. กระบวนการเรียนรูเ้น้นการเช่ือมโยง 
   องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา 
   กับปรากฏการณ์ทางสังคม 

     

7. กระบวนการเรียนรู้กระตุ้นใหผู้เ้รียน 
   คิดวิเคราะห ์
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รายการ 
ระดับการปฏิบตั ิ

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

8. กระบวนการเรียนรูส้่งเสริมใหผู้เ้รียน 
   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

     

9. กระบวนการเรียนรูส้่งเสริมใหผู้เ้รียนพัฒนา 
   ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

     

10. มีการน าผลการวิจัยต่างๆ มาประกอบ 
     การเรียนรู ้

     

11. ผู้เรียนได้ปฏิบตัิการวิจยัเป็นสว่นหน่ึง 
     ของกิจกรรมการเรียนรู ้

     

12. ใช้สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับ 
     เนื้อหาสาระ 

     

13. ผู้สอนเอื้ออ านวยความสะดวกในเรียนรู้ 
     ให้กับผู้เรียนโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น  
     ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ   

     

 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ............ 
.................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ............ 
.............................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ............ 
......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ที่มีต่อการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
 การเรียนรู้ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ นครปฐม  
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติให้ครบทุกรายการ 
 

รายการ 
ระดับการปฏิบตั ิ

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1. ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
    เช่น การสังเกต การทดสอบ การประเมิน 
    ตนเอง การตรวจผลงาน 

     

2. ใช้ผู้ประเมินจากบคุคลหลายฝ่าย เช่น  
   ผู้สอน เพื่อน ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้อง 

     

3. ด าเนินการประเมินผลก่อนการเรียนรู้  
   เพื่อวินิจฉัยความพร้อมในการเรยีนรู ้
   ของผู้เรียน ด้วยวิธีการตา่งๆ  เช่น  
   การสอบถาม การใช้แบบทดสอบ 

     

4. ด าเนินการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู ้
   ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน เช่น  
   การตรวจสอบผลงาน การสังเกต 

     

5. ด าเนินการประเมินผลหลังการเรียนรู้ เช่น  
   การทดสอบ การปฏิบตัิงาน การท ารายงาน 
   ทางวิชาการ 

     

6. ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ 
   เพื่อตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้  
   (process) ของผู้เรียน 
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รายการ 
ระดับการปฏิบตั ิ

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

7. ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ 
   เพื่อตรวจสอบผลผลิตของการเรียนรู้  
   (product) ของผู้เรียน 

     

8.  ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ 
   เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรยีนรู้  
   (progress) ของผู้เรียน 

     

9. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ ์
   การประเมิน 

     

10. มีการสะท้อนผลการประเมินสู่ผู้เรียน 
     ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การที่ผูส้อนน าผล 
     การประเมินมาแจ้งในช้ันเรียน   
     การน าผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม 
     การเรียนการสอน 

     

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ............ 
.................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ............ 
.............................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ............ 
......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............ 
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 2)  การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
  เป็นการประเมินที่มุ่งหาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่น ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นต้น 
สารสนเทศจากการประเมินจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน         
ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยใช้เครื่อง
วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสภาพจริง  
 
  การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนสามารถจ าแนกออกได้เป็น           
2 ประเภท ได้แก่ การประเมินแบบก้าวหน้า (formative evaluation) และการ
ประเมินแบบรวบยอด (summative evaluation) ซึ่ง Scriven (1967) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประเมินได้เสนอวิธีการประเมินที่มีจุดเน้นแตกต่างกัน ไว้ 2 วิธี ได้แก่        
การประเมินแบบก้าวหน้า และการประเมินแบบรวบยอด  ซึ่งการประเมินดังกล่าว       
ได้น ามาใช้ในการประเมินการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามยังสามารถ        
น าแนวคิดมาปรับใช้ในการประเมินหลักสูตรได้ด้วย โดยการประเมินแบบก้าวหน้า       
ในมิติของการประเมินหลักสูตร หมายถึงการประเมินที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้
หลักสูตร ส่วนการประเมินแบบรวบยอด หมายถึงการประเมินเม่ือเสร็จสิ้นการใช้
หลักสูตร  
 
   การประเมินแบบก้าวหน้า มุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การประเมินแบบก้าวหน้าเป็นการประเมิน
ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (ongoing) จุดเน้นส าคัญของการประเมินแบบก้าวหน้าคือ
การปรับปรุงและพัฒนา (improvement and development) ช่วยท าให้ผู้สอนมี
ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการต่างๆ ทั้งที่เป็น
จุดอ่อนและจุดแข็งของการจัดการเรียนการสอนได้ทันทีและมีการสะท้อนผลการ



144   บทที่ 5 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน 
 
ประเมิน (reflection) โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาสนับสนุน ใช้วิธีการที่สร้างสรรค์
น าไปสู่การปรับปรุงผู้เรียนให้มีคุณภาพมากข้ึน  
 
  การประเมินวินิจฉัย (diagnostic evaluation) มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (misconceptions) ของผู้เรียน รวมทั้งการ
จัดล าดับความรู้ความสามารถของกลุ่มผู้เรียนซึ่งประเมินได้ทั้งก่อน ระหว่างและการ
จัดการเรียนการสอน   
 
   การประเมินแบบรวบยอด เป็นการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยการใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ เช่น แบบทดสอบ แบบประเมินผลงาน 
แบบประเมินสมรรถนะ เป็นต้น มีการสะท้อนผลการประเมินและน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอน การประเมินแบบ
ก้าวหน้า การประเมินวินิจฉัย การประเมินแบบรวบยอด และการสะท้อนผล สรุปได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  14  ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอน การประเมินแบบก้าวหน้า  
  การประเมินวินิจฉัย การประเมินแบบรวบยอด และการสะท้อนผล 
 

เสร็จสิ้นการจัด 
การเรยีนการสอน 

การจัดการเรียนการสอน 

การประเมินแบบรวบยอด 
และการสะท้อนผล 

การประเมินแบบก้าวหน้า / การประเมินวินิจฉัย 

และการสะท้อนผล 
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 การประเมินทั้งสามลักษณะ สามารถน ามาใช้ในการประเมินการเรียนรู้     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้มีสารสนเทศส าหรับน าไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการประเมินทั้งสามลักษณะมีความแตกต่างกันตามจุดเน้น
ดังต่อไปนี้ 
 

ตาราง  3  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการประเมินแบบก้าวหน้า  
 การประเมินวินิจฉัย และการประเมินแบบรวบยอด 
 

    ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

การประเมิน 
แบบก้าวหน้า 

การประเมินวินิจฉัย 
การประเมิน 
แบบรวบยอด 

หน้าท่ี (function) 
ของการประเมิน 

- ตรวจสอบ 
  กระบวนการ 
  เรียนรู้ของผู้เรียน 
- ตรวจสอบความรู้  
  ทักษะและคุณลักษณะ 
  ของผู้เรียนระหว่าง 
  การเรียนรู ้
- ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  เพื่อการพัฒนาตนเอง 
  ของผู้เรียน 
- ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  ต่อการปรับปรุง 
  กระบวนการ 
  จัดการเรยีนรู ้

- ตรวจสอบความรู้  
  ทักษะพื้นฐาน 
  ของผู้เรียน 
  ก่อนเริ่มกิจกรรม 
  การจัดการเรียนรู ้
- จัดล าดับความรู ้
  ความสามารถ 
  ของผู้เรียน 
  เพื่อการออกแบบ 
  กิจกรรมการเรียนรู ้
- ตรวจสอบ 
  ความเข้าใจ 
  ที่คลาดเคลื่อน 
  ของผู้เรียน 

- ตรวจสอบผลการ 
  เรียนรู้หลังการ 
  จัดการเรยีนรู ้
- ตรวจสอบการบรรล ุ
  มาตรฐานการเรยีนรู ้
  ของผู้เรียน ภายหลัง 
  การจัดการเรียนรู ้
- ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  เพื่อการพัฒนา 
  ผู้เรียน 
- ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  เพื่อการพัฒนา 
  คุณภาพของการ 
  จัดการเรยีนรู ้

จุดเน้น (focus) 
ของการประเมิน 

- การรู้คิด ความรู้  
  ทักษะและคุณลักษณะ 
  ของผู้เรียน ระหว่าง 
  การจัดการเรียนรู ้

- การรู้คิด ความรู้  
  ทักษะ   
  และคุณลักษณะ 
  ของผู้เรียน ก่อนการ 
  จัดการเรยีนรู ้

- การรู้คิด ความรู้  
  ทักษะ  
  และคุณลักษณะ 
  ของผู้เรียน หลังการ 
  จัดการเรยีนรู ้
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ตาราง  3  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการประเมินแบบก้าวหน้า  
 การประเมินวินิจฉัย และการประเมินรวบยอด (ต่อ) 
 

    ประเด็นการ
วิเคราะห์ 

การประเมิน 
แบบก้าวหน้า 

การประเมินวินิจฉัย 
การประเมิน 
แบบรวบยอด 

ช่วงเวลา 
ของการประเมิน 

- ประเมินอย่างต่อเนื่อง 
  เป็นช่วงเวลา  
  หลายๆ ครั้ง  
  ในระหว่าง 
  การจัดการเรียนรู้ 

- ประเมินก่อนเริ่มท า 
  การจัดการเรียนรู้ 
- ประเมินระหว่าง 
  การจัดการเรียนรู้  
  ในกรณีที่ผู้เรียน 
  เกิดความเข้าใจ 
  ที่คลาดเคลื่อน  

- ประเมินภายหลัง 
  เสร็จสิ้นการจัด 
  การเรียนรู้  
 

วิธีการประเมิน 
(ท่ีใช้กันโดยทั่วไป) 

- การทดสอบโดยใช้ 
  แบบทดสอบชนิดต่างๆ  
  ที่ผู้สอนพัฒนาขึ้น 
  ด้วยตนเอง 
- การสังเกตพฤติกรรม 
  ของผู้เรียน 
- การสัมภาษณผ์ู้เรยีน 
- การสอบถามผูเ้รียน 
- การประเมินตนเอง 
  ของผู้เรียน 
- การรายงานตนเอง 
  ของผู้เรียน 
- การตรวจสอบช้ินงาน 
  หรือผลงานของผู้เรียน 

- การทดสอบโดยใช้ 
  แบบทดสอบวินิจฉัย 
  (diagnosis test) 
  ที่ผู้สอนพัฒนาขึ้น 
  ด้วยตนเอง 
- การทดสอบโดยใช้ 
  แบบทดสอบวินิจฉัย 
  ที่มีมาตรฐาน 
- การสังเกตพฤติกรรม 
  ของผู้เรียน 
- การสอบถามผูเ้รียน 
  เป็นรายบุคคล 

- การทดสอบโดยใช้ 
  แบบทดสอบ 
  วัดผลสัมฤทธ์ิ 
  ที่มีมาตรฐาน  
  (standardized  
  test) 
- การทดสอบโดยใช้ 
  แบบทดสอบ 
  ชนิดต่างๆ  
  ที่ผู้สอนพัฒนาขึ้น 
  ด้วยตนเอง 
- การตรวจสอบ 
  ช้ินงาน 
  หรือผลงาน 
  ของผู้เรียน 
- การรายงานตนเอง 
  ของผู้เรียน 
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5.5  ประสิทธิภาพของวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 แนวทางการเลือกวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน           
จากผลการวิจัยของ Marzano (2000) ท าให้เห็นว่าผู้สอนควรเลือกวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่ งที่ต้องการประเมิน ซึ่ งจะท าให้การประเมิน                
มีประสิทธิภาพสูง มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและสามารถน าไปพัฒนาผู้ เรียน         
เป็นรายบุคคลได้ต่อไป ดังตารางต่อไปนี้ (Marzano. 2000: 87) 
 
ตาราง  4  ประสิทธิภาพของวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

        

ขอบข่าย
ของ 

การประเมิน 

วิธีการวัดและประเมินผล / ระดับประสิทธิภาพของการวัดและประเมินผล 

การ
ทดสอบ 
แบบ 

เลือกตอบ 

การตอบ 
แบบขยาย 
รายละเอียด 

การ 
ตอบสั้น 

การ 
สอบ 
ปาก 
เปล่า 

การ
ทดสอบ 

ภาคปฏิบตั ิ

การ 
สังเกต 
โดย

ผู้สอน 

การ
ประเมิน 
ตนเอง 

โดยผู้เรยีน 

ความรู ้ กลาง สูง สูง สูง สูง กลาง สูง 

กระบวนการ
เรียนรู ้

ต่ า กลาง ต่ า กลาง สูง สูง สูง 

การคิด  
การให้
เหตุผล 

กลาง สูง กลาง สูง สูง ต่ า สูง 

การสื่อสาร ต่ า สูง ต่ า สูง สูง ต่ า สูง 

คุณธรรม
จริยธรรม/

เจตคต ิ
ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า กลาง สูง สูง 
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 กล่าวโดยสรุปการประเมินหลักสูตรมีขอบเขตที่กว้างขวางและครอบคลุม
การประเมินการเรียนการสอน การประเมินการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยการ
ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้  การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินหลักสูตร  ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  15  ระบบการประเมินการเรียนการสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 
                 หลักสูตร 

การประเมินการเรียนการสอน 

 

การประเมิน 
ผลการเรยีนรู ้

(การประเมินแบบก้าวหน้า 
การประเมินวินิจฉัย 

การประเมินรวบยอด) 

การประเมินหลักสูตร 

จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

 

กิจกรรม 
การเรียนรู้ 
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5.6  นวัตกรรมการประเมินการเรียนการสอนและการประเมิน 
      ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีนวัตกรรมการประเมินการเรียนการสอน           
ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังต่อไปนี้ 

 
 1)  รูปแบบการประเมินผลผลการเรียนรู้ที่เสริมพลัง 
      ตามสภาพจริง  
 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนที่ผู้สอนจะต้องด าเนินการประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการที่มี
ประสิทธิภาพและใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยทั่วไปจะมีขอบเขตการ
ประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การประเมินด้านกระบวนการเรียนรู้ (learning 
process) มุ่ ง เน้นการประเมินความสามารถในการสืบเสาะแสวงหาความรู้                     
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นองค์ความรู้ของตนเอง 2) การประเมินด้านผล
การเรียนรู้  ( learning outcomes)  มุ่ ง เน้นการประเมินความรู้  ทักษะ และ
คุณลักษณะของผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้         
3) การประเมินด้านความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ (learning progress) มุ่งเน้นการ
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ในช่วงเวลาก่อน 
ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยการประเมินทั้ง 3 มิติ มีลักษณะเป็นวงจร 
(cycle) การประเมินที่เกิดขึ้นในระบบ การจัดการเรียนรู้โดยมีการน าผลการประเมิน
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มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แสดงได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  16  วงจรการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
 
 การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันมุ่งเน้นการประเมิน          
ที่เสริมพลังตามสภาพจริง (authentic empowerment assessment) เป็นการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกด้านที่น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (creative improvement) โดยการใช้ ผู้ประเมินผล
การเรียนรู้หลายฝ่าย ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี  การให้มีการประเมินหลาย
ช่วงเวลา และการสะท้อนผลการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนาที่ด าเนินการโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ด าเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร จากการสะท้อนผลการ
ประเมินด้านต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  
 
“empowerment evaluation is designed to help people help themselves 

and improve their programs using a form of self – evaluation  
and reflection” 

 

Fetterman. 1996: 5 (อ้างอิงมาจาก Armstrong. 2003: 274) 

 

การประเมิน 
กระบวนการเรียนรู ้

 

การประเมิน 
ความก้าวหน้า 
ทางการเรียนรู ้

 

 

การประเมิน 
ผลการเรยีนรู ้

 

การน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
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   การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลังตามสภาพจริงเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีการสะท้อนผล
การประเมินสู่การพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลที่เสริมพลังตามสภาพจริง เป็นวิธีการ
ประเมินผลที่มีความส าคัญส าหรับการวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นหลักฐานทางการเรียนรู้โดยตรง 
เช่น พฤติกรรมที่แสดงออก ผลงานหรือชิ้นงานแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น  
   ลักษณะเด่นของการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลังตามสภาพจริง         
มี 5 ประการได้แก่ 1) การมุ่งประเมินผลงานของผู้เรียนที่แสดงถึงศักยภาพการเรียนรู้ใน
ลักษณะองค์รวม 2) การมุ่งประเมินการคิดระดับสูง ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการ
เรียนรู้ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) เป็นการประเมินแบบองค์รวม 
มากกว่า การประเมินแบบแยกส่วนที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 4) เป็นการประเมินที่มีความต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาการเรียนรู้  (ongoing)           
5) กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้สะท้อนผลการประเมินสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ผลการประเมินตามสภาพจริงจะสะท้อนไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 
 
  รูปแบบการประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริงมีหลักการ 4 ข้อ ดังนี้  
   1. ใช้ผู้ประเมินหลายๆ ฝ่าย เช่น ผู้เรียน เพ่ือน ตนเอง ผู้ปกครอง 
ชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง  
   2. ใช้ วิ ธี การและ เครื่ อ ง มือหลายๆ ชนิด  เ ช่ น  การสั ง เกต             
การตรวจสอบผลการปฏิบัติจริง การทดสอบ  
   3. วัดและประเมินหลายๆ ครั้ ง  ในช่วงเวลาการเรียนรู้  ได้แก่            
ก่อนเรียนระหว่างเรียน หลังเรียน ติดตามผล  
   4. สะท้อนผลการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
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 จากประสบการณ์การพัฒนาความสามารถในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่เสริมพลังตามสภาพจริงให้กับผู้สอนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับอุดมศึกษาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีประเด็นเกี่ยวกับการ
ประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งบางครั้งจะมีแนวความคิดว่าไม่สามารถวัดได้ หรือ
วัดได้ยาก ผลการวัดขาดความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเรื่องนามธรรม  
 ซึ่งแท้จริงแล้วการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถท าได้ไม่ยาก เพียงแต่ต้องท าอย่างเป็นระบบขั้นตอนซึ่งจะท าให้ได้เครื่องมือวัด 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถน าไปใช้วัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้องและน าผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนามิติด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนต่อไป รวมทั้ง
การปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
 การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมมีเงื่อนไขส าคัญ 2 ประการ 
ได้แก่ 1) การใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพและ 2) การด าเนินการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งการใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพจะต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของการมีคุณธรรม
จริยธรรมของบุคคลซึ่งมีวิธีการหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง คือการ
ใช้เกณฑ์การให้คะแนน (scoring rubrics) ที่ระบุพฤติกรรมของคุณธรรมจริยธรรม         
ที่ต้องการประเมินเพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง (validity) คือการที่เครื่องมือวัด
นั้นสามารถวัดได้ตรงกับคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องการวัด และมีความเป็นปรนัย 
(objectivity) คือความชัดเจน 3 ประการ ได้แก่ ความชัดเจนของค าถาม ความชัดเจน
ของการตรวจให้คะแนน และความชัดเจนในการแปลความหมาย 
 เกณฑ์การให้คะแนน คือ ระดับการให้คะแนนที่มีค าอธิบายเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณภาพของสมรรถนะหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม      
ซึ่งผู้สอนพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถด าเนินการโดยใช้กระบวนการเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ข้อดีของการเกณฑ์การให้คะแนนจะช่วยให้ผู้ประเมินสามารถก าหนด
ลักษณะของพฤติกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศตลอดจนสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จสูงสุดได้  นอกจากนี้ยังท าให้ผู้สอนและ
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ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและการประเมินตนเอง 
สามารถรายงานผลการเรียนรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบได้อย่างละเอียดลออและที่ส าคัญ
คือท าให้การประเมินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้สูงปราศจากความล าเอียง 
 

 ประเภทของเกณฑ์การให้คะแนน มี 2 แบบ  ดังนี้ 

  แบบท่ี  1  
   1. คุณภาพที่ก าหนดเป็นข้อความทั่วไปไม่ยึดติดเนื้อหา  
    (general scoring rubrics) 
   2. คุณภาพก าหนดเป็นข้อความที่เจาะจงยึดติดเนื้อหา  
    (specifics scoring rubrics) 
 

  แบบท่ี  2  
   1.  การก าหนดเกณฑ์แบบองค์รวม (holistic rubrics)  
    ไม่แยกการให้คะแนนตามแต่ละองค์ประกอบย่อย   
   2.  การก าหนดแบบวิเคราะห์ (analytic rubrics) การให้คะแนน 
    ตามแต่ละองค์ประกอบย่อย แล้วสรุปเป็นคะแนนรวม  
 

 คุณภาพเกณฑ์การให้คะแนน 
  1.  เกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 

  2.  เกณฑ์การให้คะแนนมีความคลอบคลุมความสามารถในการปฏิบัติ 
   ที่ส าคัญ 
 

  3.  มิติของการประเมินแต่ละมิติได้รับการนิยามให้ความหมาย 
   อย่างชัดเจน 
 

  4.  เกณฑ์การประเมินปราศจากความล าเอียงในการประเมิน 
   หรือการให้คะแนน 
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  5.  เกณฑ์การให้คะแนนที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
   กับการประเมินอ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกันได้หรือไม่ 
  6.  เกณฑ์การให้คะแนนที่จัดท าขึ้นสามารถท าให้ผู้ถูกประเมิน 
   มีความเข้าใจในการปฏิบัติ 
  7.  เกณฑ์การให้คะแนนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ 
   หรือไม่ 
 

  8.  เกณฑ์การให้คะแนนที่จัดท าขึ้นเอ้ืออ านวยความยุติธรรมในการ 
   ประเมิน 
  9.  เกณฑ์การประเมินสามารถน าไปใช้ได้จริงอย่างมีความหมาย 
   ในเชิงปฏิบัติ 
 
 องค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย  
  1.  การนิยามความหมาย (definition) เป็นการให้ความหมายของสิ่ง
ที่ต้องการวัดอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทของการวัด การนิยามความหมาย
เพ่ือสร้างเครื่องมือวัดจะต้องเขียนในลักษณะนิยามเชิงปฏิบัติการ (operational 
definition) 
  2.  รายการประเมิน (dimensions) เป็นการน านิยามเชิงปฏิบัติการ
มาวิเคราะห์และก าหนดเป็นรายการพฤติกรรมที่จะวัดและประเมินซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
  3.  มาตรฐานการให้คะแนน (standards) เป็นการก าหนดระดับ
คะแนนให้กับรายการประเมินแต่ละรายการที่มีระดับลดหลั่นกันอย่างเป็นระบบ การ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนอาจก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมได้ 3 ระดับ ดังนี้  
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    ระดับ   3 ปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเอง  
      โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอก 
      และแนะน าให้บุคคลอื่นปฏิบัติตาม  
      (ให้ 3 คะแนน) 
 
 

    ระดับ 2 ปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเอง   
      โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอก   
      (ให้ 2 คะแนน) 
 
 

    ระดับ 1 ปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยปัจจัย 
      จากภายนอก เช่น  การแนะน าให้ปฏิบัติ 
      จากบุคคลอื่น  การบอกกล่าว (ให้ 1 คะแนน) 
 

 
 สิ่งส าคัญของการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ การก าหนดมาตรฐาน
การให้คะแนนที่มีความเป็นระบบและมีความต่อเนื่องจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับ
หนึ่งดังแผนภาพแนวคิดการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  17  แนวคิดการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 
  
 เพ่ือให้เห็นเครื่องมือวัดด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนอย่างชัดเจน           
จะน าเสนอตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและถูกน าไปใช้ในการวัดและประเมินผลจริงในการจัดการ
เรียนการสอนได้ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา ดังตัวอย่าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลต่อไปนี้ 
 
 

ระดับ 1 

ระดับ 2 

ระดับ 3 

ปฏิบัติในคุณธรรม
จริยธรรมโดยอาศัย
ปัจจัยจากภายนอก 
(ให้  1  คะแนน) 

ปฏิบัติในคุณธรรม
จริยธรรม 

ด้วยตนเองโดยไม่อาศัย 
ปัจจัยจากภายนอก 
(ให้  2  คะแนน) 

ปฏิบัติในคุณธรรม
จริยธรรม 

ด้วยตนเองโดยไม่อาศัย 
ปัจจัยจากภายนอก 

และแนะน าบุคคลอ่ืน 
ให้ปฏิบัติ 

(ให้  3  คะแนน) 
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แบบประเมินความมีวินัย 
 
ค าชี้แจง  เขียนระดับคะแนนลงในช่องรายการประเมินของผู้เรียนแต่ละคนให้ครบ 
 ทั้ง 3 รายการ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
 

ให ้ 3  คะแนน  เมื่อผู้เรียนปฏิบัติในพฤติกรรมที่ประเมินอย่างสม่ าเสมอ 
   ด้วยตนเอง และแนะน า ชักชวนเพ่ือนในชั้นเรียนให้ปฏิบัติ 
ให้ 2  คะแนน  เมื่อผู้เรียนปฏิบัติในพฤติกรรมที่ประเมินอย่างสม่ าเสมอด้วยตนเอง 
ให้ 1  คะแนน  เมื่อผู้เรียนปฏิบัติในพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อมีตัวแบบจากเพ่ือน 
   หรือผู้สอน 
 

ช่ือ – สกุล 

รายการประเมิน 

รวมคะแนน ตั้งใจ 
ในการเรียนรู ้

ปฏิบัติงาน 
เต็ม

ความสามารถ 

อดทนต่อสิ่ง
ยั่วยุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

เกณฑ์การประเมิน 
8 – 9 คะแนน   ดี   
5 – 7  คะแนน   พอใช้   
3 – 4 คะแนน   ปรับปรุง  
 

หมายเหตุ  รายการประเมินทุกรายการได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารต่างๆ  
 แล้วน ามาก าหนดนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
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แบบประเมินจิตอาสา 
 
ค าชี้แจง  เขียนระดับคะแนนลงในช่องรายการประเมินของผู้เรียนแต่ละคนให้ครบ 
 ทั้ง 4 รายการ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
 

ให ้ 3  คะแนน  เมื่อผู้เรียนปฏิบัติในพฤติกรรมที่ประเมินอย่างสม่ าเสมอ 
   ด้วยตนเอง และแนะน า ชักชวนเพ่ือนในชั้นเรียนให้ปฏิบัติ 
ให้ 2  คะแนน  เมื่อผู้เรียนปฏิบัติในพฤติกรรมที่ประเมินอย่างสม่ าเสมอด้วยตนเอง 
ให้ 1  คะแนน  เมื่อผู้เรียนปฏิบัติในพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อมีตัวแบบจากเพ่ือน 
   หรือผู้สอน 
 

ช่ือ – สกุล 
รายการประเมิน 

รวม 
คะแนน 

แบ่งปัน 
สิ่งของ 

ให้ความ
ช่วยเหลือ 

ให้ค าแนะน า 
ให้ความคิด
ทางบวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

เกณฑ์การประเมิน 
11 – 12 คะแนน ดีมาก 
9 – 10  คะแนน  ดี  
7 – 8 คะแนน   พอใช้   
4 – 6 คะแนน   ปรับปรุง  
หมายเหตุ  รายการประเมินทุกรายการได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารต่างๆ  
 แล้วน ามาก าหนดนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
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   2)  การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การถอดบทเรียน 
        ตามหลักกาลามสูตร 
 
    การถอดบทเรียนหรือ lesson–learned เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ภายหลังการปฏิบัติหรือการท ากิจกรรมเพ่ือการจัดการความรู้ เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับอย่างเป็นระบบ ต่อคณะท างานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติกิจกรรม            
ที่ด าเนินการแล้ว  
 
    กา รถอดบ ท เ รี ย น มุ่ ง เ น้ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ค วามรู้ แ ล ะ
ประสบการณ์หลังการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา การปฏิบัติหรือการเรียนรู้และเป็นการ
กระตุ้นให้คณะท างานเกิดความตื่นตัวและมีความรู้สึกผูกพันอยู่กับงานและการเรียนรู้  
 
    ส่วนหลักกาลามสูตรเป็นหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า        
ที่ไม่ให้เชื่อถือ สิ่งใดอย่างงมงายไร้เหตุผลไม่ว่าจะเป็นเพราะด้วยการฟังตามกันมา        
การถือสืบต่อกันมา การเล่าลือกันมา การอ้างต าราหรือคัมภีร์  การใช้ตรรกะ          
การอนุมาน การคิดตรองตามแนวเหตุผล การเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน การมองเห็น
รูปลักษณะน่าเชื่อและการนับถือว่าเป็นผู้สอนของตนเอง แต่ให้พิจารณาไตร่ตรองหรือ
ทดลองปฏิบัติดูก่อนจนถ้าม่ันใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วจึงเชื่อหรือปฏิบัติตาม  
 
    การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การถอดบทเรียนและหลัก 
กาลามสูตรเป็นกิจกรรมที่ผู้เขียนได้ให้นิสิตระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปฏิบัติการถอดบทเรียนหลังการเรียนการสอนแต่ละครั้ง มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 
จนถึงปัจจุบัน โดยได้พัฒนาใบงานการถอดบทเรียนตามหลักกาลามสูตรดังนี้ (วิชัย  
วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2554ข) 
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      ใบงานการถอดบทเรียน 
 

ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนทบทวนถึงสาระและกิจกรรมการเรียนรู้และถอดบทเรียน 
 ลงในตารางแล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน 
 

ประเด็นการถอดบทเรียน บทเรียนที่ผู้เรียนได้รับ 

สิ่งที่คาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรม 
การเรียนรู้คืออะไร 

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

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

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

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร ........................................................................
........................................................................ 
............................................................... ......... 

เชื่อในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโค้ชหรือไม่ ........................................................................
........................................................................ 
............................................................... ......... 

ถ้าเชื่อ  เชื่ออย่างไร  เพราะเหตุใด ........................................................................
........................................................................ 
............................................................... ......... 

เพราะเหตุใดจึงคิดว่าสิ่งที่ได้รับ 
จากโค้ชเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

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

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

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

ถ้าไม่เชื่อ  มีสาเหตุมาจากอะไร 
........................................................................
........................................................................ 
............................................................... ......... 

ท าไมจึงคิดว่าสิ่งที่ผู้สอนพูดไม่ถูกต้อง ........................................................................
........................................................................ 
............................................................... ......... 
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 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการถอดบทเรียนของนิสิตและน ามา
ประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า กิจกรรมการถอดบทเรียนท าให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
ในการเรียนรู้ของตนเองได้เป็นอย่างดี เพราะผลจาการที่แต่ละคนถอดบทเรียนจะ
น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนจึงท าใหต้้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนตั้งใจและจดจ่ออยู่กับกิจกรรม
การเรียนรู้โดยไม่มีการน ากิจกรรมอ่ืนมาท าในชั้นเรียนขณะที่มีการบรรยาย นอกจากนี้
ผู้เรียนหลายคนได้รายงานตนเองสอดคล้องกันว่าต้องมีสติและสมาธิในการเรียนเพราะ
ต้องถอดบทเรียนและท าให้ต้องคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดวิจารณญาณใช้เหตุผล
ทบทวนบทเรียนและสรุปสาระส าคัญ รวมทั้งต้องศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนอีกด้วย ดังตัวอย่าง
ข้อความการถอดบทเรียนของนิสิตทั้ง 2 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต 
พัฒผล. 2554ข) 

 
  “กิจกรรมการถอดบทเรียนเหมาะส าหรับการเรียนรู้ในยุคปฏิรูป
การศึกษารอบสอง เป็นอย่างยิ่ง ... บทบาทของผู้เรียนเปลี่ยนไป จะต้องเรียนรู้พร้อมๆ 
กับการฝึกทักษะการคิด ฝึกการจับประเด็นของเนื้อหาสาระในแต่ละครั้ง ต้องพยายาม
ท าความเข้าใจบทเรียน ต้องมีสมาธิในการเรียน  ต้องสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
บทเรียนในแต่ละครั้ง” 
 

  “กิจกรรมการถอดบทเรียนท าให้ผู้เรียนได้รับทักษะในการสังเคราะห์
และการสรุปสาระส าคัญของบทเรียน” 
 

  “การที่ผู้ สอนมอบหมายให้ถอดบทเรียนทุกครั้ งท าให้ข้าพเจ้า             
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นมากมาย” 
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  “การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการที่ท าให้เราได้รวบรวม ประมวล
ความรู้ที่ได้เรียนไปว่าในแต่ละครั้งนั้น เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง เป็นการสรุปภาพรวม
ของการเรียนรู้ในครั้งนั้นและที่ส าคัญมันยังเป็นตัวบอกให้เราทราบว่าในการเรียนแต่ละ
ครั้งนั้นมีสิ่งใดบ้างที่เรายังคลุมเครือต้องแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปโดย
ส่วนตัวแล้วชอบมากค่ะ” 
 

  “ค าถามส่วนใหญ่เป็นการถามเรื่อง “ความเชื่อ” และ “ความถูกต้อง” 
ขององค์ความรู้ที่ได้รับ ข้าพเจ้าเชื่อว่าอาจารย์ต้องการให้เรารู้จักไตร่ตรองในองค์ความรู้
ที่ได้รับและหากจะเชื่ออะไรก็ต้องมีเหตุของความเชื่อนั้นๆ สิ่งที่ได้ฝึกฝนนี้ ท าให้ข้าพเจ้า
เกิดวิจารณญาณในการเชื่อมากขึ้น การท าเช่นนี้ท าให้เราไม่ประมาท และก่อนจะตอบ
ว่า “เชื่อ” หรือ “ไม่เชื่อ” ย่อมมีเหตุผลเสมอ” 
 
 จากการให้นิสิตถอดบทเรียนดังกล่าวท าให้พบว่าการใช้กิจกรรมการถอด
บทเรียนตามหลกักาลามสูตรท าให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมีสติและ
สมาธิอยู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ 2) การทบทวนบทเรียนและใช้การคิดเชิงเหตุผลสรุป
สาระส าคัญ 3) ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ 
วิจารณญาณ และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 
 

  3)  การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 
       ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
          สถาบันพระบรมราชชนก 
 
   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
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พยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 ขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ             
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ             
6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ เพื่อน าไปใช้ส าหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ทุกวิทยาลัย สืบเนื่องมาจากการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) และความมุ่งหมายที่ต้องการให้ทุกวิทยาลัย ในสังกัดมีเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่แต่ละวิทยาลัยสามารถน าไปใช้หรือปรับประยุกต์ใช้
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้บัณฑิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลและความคาดหวังของสภาวิชาชีพ
พยาบาล  
   โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่ง ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้วิทยาลัยสามารถน าไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   กระบวนการจัดท าเครื่องมือวัดมีการด าเนินการทั้งในระดับสถาบัน
และระดับวิทยาลัย โดยระดับสถาบันมีการด าเนินการ 4 ระยะ ได้แก่  
    1) การเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ของแต่ละวิทยาลัยด้าน
การวัดและประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ทั้ง 6 ด้าน  
    2) ยกร่างเครื่องมือวัดและประเมินผลครอบคลุมมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ในลักษณะของเครื่องมือวัดและประเมินผลกลางที่แต่ละวิทยาลัย
สามารถน าไปใช้และปรับประยุกต์ใช้ได้  
    3) ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดและประเมินผลทั้งภายในและภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก  
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    4) การทดลองใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลในแต่ละวิทยาลัย
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ส่วนในระดับวิทยาลัยได้น าเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ร่วมกันสร้างขึ้นไปทดลองใช้ในบริบทสภาพจริง แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552  

ระดับสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  18  ขั้นตอนการด าเนินงานการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552  
  ระดับสถาบัน 

นโยบายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ของสถาบันพระบรมราชชนก 

จัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ดา้นการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ของสถาบันพระบรมราชชนก 

การเตรียมความพร้อมอาจารยด์้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ทั้ง 6 ด้าน 

ยกร่างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูเ้ครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยผู้เช่ียวชาญทั้งภายในและภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก 

ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 
ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ทั้ง 6 ด้าน 

ประสานวิทยาลัยเพื่อน าเครื่องมือไปทดลองใช้ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552  

ระดับวิทยาลัย 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  19  ขั้นตอนการด าเนินงานการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552  
  ระดับวิทยาลัย 

นโยบายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ระดับวิทยาลัย 

ฝ่ายวิชาการรับทราบ และประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ก าหนดรายวิชาที่ทดลองใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลทุกฉบับ 

 
มอบหัวหน้าภาคด าเนินการ  ก าหนดผู้รับผิดชอบภารกิจ   

 
ด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือและบันทึกผลการทดลองใช้ 

 
สรุปรายงานผลการทดลองใช้ให้หัวหน้าภาคและรวบรวมส่งให้กับฝ่ายวิชาการ 

ประชุมคณะกรรมการวิชาการสรปุผลการทดลองใช้เครื่องมือ 
และจัดท ารายงานผลการทดลองใช้เครื่องมือรวมทั้งประเด็นการปรบัปรุงแก้ไข 

รายงานผลไปยังส่วนพัฒนาการศกึษาสถาบันพระบรมราชชนก 
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 ส าหรับการด าเนินการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลดังกล่าวทีมท างาน
ได้มีการออกแบบบทปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยใช้บทปฏิบัติการ
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
 

บทปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 

 
ค าชี้แจง   ให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมการสัมมนาปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือวัด 
 และประเมินผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
 สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ตามล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
1. การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์รายวิชากับตัวชี้วัดคุณลักษณะ 
 ที่พึงประสงค์ ในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
 สู่รายวิชา (curriculum  mapping)   
 (ใช้ใบงานที ่1 การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึง 
 ประสงค์ในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
 สู่รายวิชา)  
 

2.  การจัดท าพิมพ์เขียวการวัดและประเมินผลรายวิชา 
    (ใช้ใบงานที่  2  การจัดท าพิมพ์เขียวการวัดและประเมินผลรายวิชา) 
 

3.  การสร้างเครื่องมือวัดฉบับร่าง  และตรวจสอบคุณภาพ 
    (ใช้ใบงานที่  3  การสร้างเครื่องมือวัดฉบับร่างและตรวจสอบคุณภาพ) 
 

4.  การจัดท าเครื่องมือวัดที่สมบูรณ์ 
 (ใช้ใบงานที่  4  การจัดท าเครื่องมือวัดที่สมบูรณ์)  
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ใบงานที่  1   
การวิเคราะห์สังเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ในตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ curriculum mapping  
 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้อาจารย์ท าการวิเคราะห์สังเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิต 
 ที่พึงประสงค์จากตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน curriculum  
 mapping  
 
ค าชี้แจง      โปรดศึกษาและวิเคราะห์สังเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ในตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน curriculum mapping  
 แล้วเขียนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในแต่ละมาตรฐาน 
 ผลการเรียนรู้ให้ครบถ้วนทั้ง 6 ด้าน 
 
 

ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน  
curriculum mapping   

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์

ด้านความรู ้
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  1     
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  2   
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  ...    

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  1     
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  2   
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  ...    

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  1     
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  2   
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  ...    
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ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน  
curriculum mapping 

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  1     
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  2   
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  ...    

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  1     
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  2   
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  ...    

 

ด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล 
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  1     
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  2   
  ตัวช้ีวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที ่  ...    
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ใบงานที่  2 
การจัดท าพิมพ์เขียวการวัดและประเมินผล 

 

วัตถุประสงค์   เพ่ือให้อาจารย์จัดท าพิมพ์เขียวการวัดและประเมินผลคุณลักษณะ 
 บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สะท้อนตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ใน curriculum mapping 
 

ค าชี้แจง        โปรดจัดท าพิมพ์เขียวการวัดและประเมินผลคุณลักษณะบัณฑิต 
 ที่พึงประสงค์และระบุนิยามปฏิบัติการ วิธีการวัด  เครื่องมือวัด   
 แหล่งข้อมูล  และเกณฑ์การประเมิน 
 

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์
และนิยามปฏิบตัิการ 

วิธีการวัด เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล 
เกณฑ ์

การประเมิน 
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ใบงานที่  3 
การสร้างเครื่องมือวัดฉบับร่างและตรวจสอบคุณภาพ 

 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้อาจารย์แบ่งกลุ่มตามความถนัดและความสนใจแล้วจัดท า 
 เครื่องมือวัดฉบับร่าง  
  
ค าชี้แจง         โปรดจัดท าเครื่องมือวัดฉบับร่าง  จ าแนกการสร้างเครื่องมือวัดออกเป็น  
 2 ลักษณะ ได้แก่  เครื่องมือวัดประเภทแบบทดสอบและเครื่องมือวัด 
 ชนิดที่ไม่ใช่แบบทดสอบ แล้วน าไปตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

1. เครื่องมือวัดประเภทแบบทดสอบ โปรดจัดท าพิมพ์เขียวการสร้างแบบทดสอบ  
  (test blueprint) โดยระบุสาระส าคัญ (main concept) ที่จะทดสอบและก าหนด 
 ระดับข้ันการคิด และคะแนนค่าน้ าหนักความส าคัญของระดับขั้นการคิด   
 และค านวณจ านวนข้อสอบที่จะต้องสร้างโดยเขียนวงเล็บไว้ใต้ค่าน้ าหนัก  
 และเม่ือจัดท าพิมพ์เขียวเสร็จแล้วให้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบ  
 
 สูตรค านวณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนข้อสอบที่ต้องสร้าง = (น้ าหนักความส าคัญ X จ านวนข้อสอบทั้งฉบับที่ต้องการ) 
                                                   คะแนนรวมน้ าหนักความส าคัญ 
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สาระส าคัญ   
(main 

concepts)  

ระดับขั้นการคิด   
(ระบุน้ าหนักความส าคญัของแต่ละสาระส าคัญ 

ในแต่ละระดับขั้นการคิด   
เฉพาะเท่าที่ต้องการสร้างข้อสอบ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

รวมคะแนน
น้ าหนัก 

ความส าคญั 
แนวตั้ง

แนวนอน 
ความ
จ า 

ความ
เข้าใจ 

น าไปใช้ วิเคราะห ์ ประเมินค่า สร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

รวมคะแนน
น้ าหนัก 

ความส าคญั 
แนวตั้ง 

      คะแนนรวม
น้ าหนัก

ความส าคัญ 
 = .............. 
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2.  เครื่องมือวัดที่ไม่ใช่แบบทดสอบ โปรดนิยามเชิงปฏิบัติการคุณลักษณะบัณฑิต 
 ที่พึงประสงค์ที่ต้องการวัด ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน  
 จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์
ที่ต้องการวัด 

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ  (องค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการ   
1) ความหมายเชิงทฤษฎี  2) ตัวช้ีวัดเชิงพฤติกรรม 3) วิธีการวัด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
องค์ประกอบของเครื่องมือวัด 
 1) ชื่อเครื่องมือวัด  
 2) ค าชี้แจง  
 3) เกณฑ์การให้คะแนน  
 4) ส่วนบันทึกผล  
 5) เกณฑ์การประเมิน 

วชิยั  วงษใ์หญ่ : 
2555 
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ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรมการใช้กระบวนการพยาบาล 
 

ค าชี้แจง  1. แบบประเมินนี้ใช้ประเมินพฤติกรรมการใช้กระบวนการพยาบาล 
  ของนักศึกษาพยาบาล 
 2. บันทึกระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
  ดังนี้ 
ให้ 3 คะแนน  เมื่อนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ถูกต้อง   
   เป็นตัวแบบของเพื่อนได้ 
ให้ 2 คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติได้ แต่ต้องได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติม 
ให้ 1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้เมื่อได้รับการแสดงตัวอย่างและค าแนะน าเพ่ิมเติม 
 

ช่ือ – สกุล 

ผลการประเมิน 

รวม การประเมิน 
ผู้ป่วยแรกรับ 

การวินิจฉัย
ทางการ
พยาบาล 

การวางแผน 
การพยาบาล 

กิจกรรม 
การพยาบาล 

การประเมิน 
ผลการ 

พยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

เกณฑ์การประเมิน 
5 – 7    ปรับปรุง   8 – 10   ผ่าน  
11 – 13 ดี  14 – 15  ดีมาก 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด 
 
ค าชี้แจง  โปรดบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดทุกฉบับ 
 

เครื่องมือวัด 
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

และการปรับปรุงแกไ้ข 
ผลการทดลองใช้ภาคสนาม 

และการปรับปรุงแกไ้ข 
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ใบงานที่  4   
การจัดท าเครื่องมือวัดที่สมบูรณ์ 

 
ค าชี้แจง    โปรดน าผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดมาปรับปรุงแก้ไขและจัดท า 
 เป็นเครื่องมือวัดที่สมบูรณ์ที่แต่ละวิทยาลัยสามารถน าไปใช้ 
 หรือปรับประยุกต์ใช้ได้  
 

ตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันพระบรมราชชนก  
ฉบับท่ีทดลองใช้ภาคสนามในวิทยาลัยต่างๆ 

 

แบบประเมินการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 

นิยามปฏิบัติการ 
 การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึง การแสดงออกถึง
การยอมรับและเคารพในคุณค่าความเป็นปัจเจกบุคคลของนักศึกษาพยาบาล                 
โดยค านึงถึงความแตกต่างด้านถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สถานภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ ค่านิยม ความเชื่อ การศึกษาอบรม วัฒนธรรม ยอมรับ และไม่
ด่วนสรุปความคิดเห็น หรือตัดสินพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งประเมินได้โดยใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนน 4 ระดับ 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
ให้ 4 คะแนน  เมื่อนักศึกษาปฏิบัติด้วยตนเอง ชักชวนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติ   
     และเป็นแบบอย่างให้กับเพ่ือน 
ให้ 3  คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติด้วยตนเองและชักชวนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติ 
ให้ 2 คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติด้วยตนเอง 
ให้ 1  คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติเมื่อได้รับค าแนะน า 
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รายวิชา  ......................................................................................................... ...............  
ชื่อผู้รับการประเมิน ................................................................................   ชั้นปี ............   
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 

1.  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น      
2.  ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค      

3.  แสดงพฤติกรรมยกย่องสิ่งที่ดีงามความถูกต้อง 
     ของบุคคล 

     

4.  ตัดสินพฤติกรรมของบุคคลอื่น  บนพ้ืนฐานของ 
    ข้อมูลตามความจริง 

     

5.  ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นโดยค านึงถึงความแตกต่าง 
     ระหว่างบุคคล 

     

เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  2.41  ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ................... 
 
ประเมินโดย   ตนเอง   เพ่ือน  ผู้สอน 
 
ลงชื่อ  .......................................................................  ผู้สอน 
        (......................................................................) 
       วันที่ .......... เดือน ..................... ป ี................. 
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แบบประเมินทักษะการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและการใช้กระบวนการพยาบาล 
โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล 

 
นิยามปฏิบัติการ 
 
 การพยาบาลแบบองค์รวมและการใช้กระบวนการพยาบาล หมายถึง           
การปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาของการใช้บริการโดยครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และจิตวิญญาณ ตามล าดับขั้นตอนของการดูแลที่มีการวางแผนและการปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของผู้ ใช้บริการ 
ประกอบด้วย การประเมินสภาพผู้ใช้บริการ การวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล         
การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล            
ซึ่งประเมินได้โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ 
 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
 
ให้  4 คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นระบบ และสามารถอธิบาย 
    ให้เหตุผลสิ่งที่ปฏิบัติได้ 
ให้ 3  คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถให้เหตุผลสิ่งที่ปฏิบัติได้ 
ให้ 2  คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับค าแนะน าเพ่ิมเติมจากผู้สอน 
ให้ 1 คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติเมื่อได้ถูกต้องเมื่อมีตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม 
    หรือศึกษาเพ่ิมเติม 
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รายวิชา  .........................................................................................................................  
ชื่อผู้รับการประเมิน .................................................................... ..............  ชั้นปี ...........   
 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 

1.  การประเมินสภาพผู้ใช้บริการ      
     1.1  รวบรวมข้อมลูได้ครอบคลุมด้านกาย จิตใจ  
           สังคมและจิตวิญญาณ 

     

     1.2  รวบรวมข้อมลูได้สอดคลอ้งกับปัญหา 
           และความต้องการของผู้ใช้บริการ 

     

     1.3  บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ      
2.  การวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล      
     2.1  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ 
           ที่เกี่ยวข้อง 

     

     2.2  ระบุข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 
           ได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ 
           ของผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวม 

     

3.  การวางแผนการพยาบาล      

     3.1  จัดล าดับความส าคญัของปัญหา 
           ได้อย่างเหมาะสม 

     

     3.2  ก าหนดวัตถุประสงคไ์ด้ถกูต้องสอดคล้อง 
           กับปัญหาทางการพยาบาล 

     

     3.3  ก าหนดเกณฑ์การประเมนิผลการพยาบาล 
           ได้ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

     

     3.4  ระบุและจดัล าดับกิจกรรมการพยาบาล 
           ได้สอดคล้องกับปัญหาทางการพยาบาล 
           อย่างเป็นองค์รวม 

     

     3.5  อธิบายเหตุผลของกิจกรรมการพยาบาล 
           โดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 

4.  การปฏิบัติการพยาบาล      

     4.1  ปฏิบัติการพยาบาลถูกตอ้งตามศาสตร ์
           ทางการพยาบาลและศาสตรส์าขา 
           ที่เกี่ยวข้อง 

     

     4.2  ปฏิบัติการพยาบาลถูกตอ้งตามหลักการ 
           และเทคนิควิธีปฏิบัติการพยาบาล 
           และเหมาะสมกับผู้ใช้บรกิาร 

     

     4.3  ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความนุ่มนวล  
           อ่อนโยนค านึงถึงความปลอดภัย 
           ของผู้ใช้บริการ 

     

     4.4  ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกัน 
            การแพร่กระจายเช้ือ 

     

     4.5  ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงศักดิ์ศรี 
           ความเป็นมนุษย์และสิทธิของผู้ป่วย 

     

     4.6  บันทึกการปฏิบตัิการพยาบาลตามสภาพ 
           ปัญหาของผู้ป่วยและความเป็นจริง 

     

     4.7  เขียนบันทึกทางการพยาบาลถูกต้อง 
           ตามรูปแบบค านึงถึงหลักฐานทางกฎหมาย 

     

5.  การประเมินผลการพยาบาล      
     5.1  ติดตามผลการปฏิบัติการพยาบาล 
           ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

     

     5.2  ปรับเปลี่ยนแผน / กิจกรรมการพยาบาล 
           ตามผลการประเมิน 

     

     5.3  ประเมินผลการพยาบาลได ้
           ตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์ที่ก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  2.41  ขึ้นไป  ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
ข้อเสนอแนะ  
............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ................... 
ประเมินโดย   ตนเอง   เพ่ือน  ผู้สอน 
 
 
ลงชื่อ  .......................................................................  ผู้สอน 
        (......................................................................) 
       วันที่ .......... เดือน ..................... ป ี................. 
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  4) การประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
   และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
 
   การประเมินเพ่ือรับรองหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขา
.............  เป็นข้อก าหนดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา จะต้องมีการประเมิ นผลของรายวิชา          
ตามเอกสาร มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) และ
เอกสาร มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience 
Report) โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้เพ่ือใช้ เป็นแนว
ทางการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มีสาระส าคัญดังนี้  (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552) 
 
   เอกสาร มคอ.5 เป็นการรายงานจัดการเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนได้ด าเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป  มีประเด็น
การรายงานผล 6 หมวด ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบ
กับแผนการสอน 3) สรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 4) ปัญหาและ
ผลกระทบต่อการด าเนินการ 5) การประเมินรายวิชา 6) แผนการปรับปรุง โดยที่ผู้สอน
น าผลการรายงานนี้ไปปรับปรุงรายวิชาให้มีคุณภาพมากข้ึน 
 
   เอกสาร มคอ.6 เป็นการรายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม 
หรือสหกิจศึกษาว่าบรรลุผลตามแผนที่วางไว้หรือไม่และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้
เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนามหรือสหกิจศึกษา
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ในครั้งต่อไป มีประเด็นการรายงานผล 6 หมวด ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) การ
ด าเนินการที่ต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 3) ผลการด าเนินการ           
4) ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหารจัดการ 5) การประเมินการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 6) แผนการปรับปรุง โดยที่ผู้สอนด าเนินการน าผลการรายงานนี้ไปปรับปรุง 
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้มีคุณภาพมากขึ้น การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาสาขา.........  ของแต่ละรายวิชาที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถ
ตอบสนองความรับผิดชอบหลักในมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร         
ซึ่งพิจารณาได้จากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (curriculum mapping) เป็นส าคัญ  
 
   ดังนั้นถ้าวิเคราะห์เชิงระบบจะพบว่าสิ่งที่ถูกก าหนดไว้เป็นความ
รับผิดชอบหลักใน curriculum mapping ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะต้องน าไปสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และต้องมีวิธีการวัดและเครื่องมือวัด       
ที่ชัดเจนด้วย และเมื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้วจึงน าผลมาเขียน
รายงานตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน มคอ.5 และ มคอ.6 ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับการรับรองหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                   
(สกอ.) ซึ่งการส่งหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายหลังได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาว่าจะ
รับทราบหลักสูตรหรือไม่  ถ้ารับทราบหลักสูตรแล้วจะส่งต่อไปยังส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพ่ือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและก าหนดอัตรา
เงินเดือน โดยที่ยังไม่ให้การรับรองหลักสูตร โดยที่จะต้องมีการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรอีกครั้ง เมื่อสถาบันการศึกษาได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของ
หลักสูตร เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ/
มาตรฐานคุณวุฒิ ถ้าให้การรับรองหลักสูตรใดแล้วหลักสูตรนั้นจะถูกบันทึกไว้            
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หลักสตูรได้รับการอนุมตัิโดยสภาสถาบัน  

 ส่งคืน 
สถาบัน 

เพื่อปรับปรุง 
แก้ไข 

 

ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ภายใน 30 วัน ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาส่งเรื่องต่อไป
ให้ส านักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือนรับรอง 

คุณวุฒิการศึกษาและก าหนด
อัตราเงินเดือนของผูส้ าเร็จ 

การศึกษาท่ีจะเข้ารับราชการ 

พิจารณา 
รับทราบ  

รับทราบ  

ไม่รับทราบ  

ผ่าน 
 

เกณฑ ์ 

ประเมินคุณภาพหลักสูตร 
เพื่อรักษาสถานภาพ 
การเผยแพร่หลักสตูร 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้การรับรองหลักสตูร 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่
หลักสตูรในฐานข้อมลูหลักสูตร 

 (Thai  Qualifications  Register: TQR) 
 

พิจารณา รับรอง  

รับรอง  

ไม่รับรอง  
สถาบันอุดมศึกษาก ากับดูแล

การรักษาคณุภาพ 
ให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ 

สถาบัน 
อุดมศึกษา 
ปรับปรุง 

ตามเงื่อนไข 
ผลการ 
ประเมิน 

ไม่ผ่านเกณฑ์  

ในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR) 
ต่อไป แสดงเป็นแผนภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
แผนภาพ  20  กระบวนการรับทราบและรับรองหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
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   ประเด็นหลักๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณา
เพ่ือรับรองหลักสูตร คือการด าเนินการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน   ที่สอดคล้องกับแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา โดยที่ตัวบ่งชี้มาตรฐานการเรียนรู้ใดที่ถูกก าหนดไว้
เป็นความรับผิดชอบหลักของรายวิชาต้องมีการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลที่ชัดเจน โดยมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพซึ่งจะถูกน าไป
สังเคราะห์และน าเสนออีกครั้งในเอกสาร มคอ.7 คือ รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  21  ประเด็นหลักท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณา 
  เพ่ือรับรองหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานการเรียนรู้ 
ที่เป็นความรับผิดชอบหลัก 
ใน  curriculum mapping 

ของแต่ละรายวิชา (อยู่ใน มคอ.2) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานการเรียนรู้ 
ที่เป็นความรับผิดชอบหลัก 
ใน  curriculum mapping 

ของแต่ละรายวิชา (อยู่ใน มคอ.2) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานการเรียนรู้ 
ที่เป็นความรับผิดชอบหลัก 
ใน  curriculum mapping 
ของแต่ละรายวิชา (มคอ.2) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานการเรียนรู้ 
ที่เป็นความรับผิดชอบหลัก 
ใน  curriculum mapping 

ของแต่ละรายวิชา (อยู่ใน มคอ.2) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานการเรียนรู้ 
ที่เป็นความรับผิดชอบหลัก 
ใน  curriculum mapping 

ของแต่ละรายวิชา (อยู่ใน มคอ.2) 

การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล 
ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้มาตรฐานการเรียนรู้ 

ที่เป็นความรับผิดชอบหลัก 
ใน  curriculum mapping 

ของแต่ละรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานการเรียนรู้ 
ที่เป็นความรับผิดชอบหลัก 
ใน  curriculum mapping 

ตัวบ่งชี้มาตรฐานการเรียนรู้ 
ที่เป็นความรับผิดชอบหลัก 
ใน  curriculum mapping 

รายงานการด าเนินการของรายวิชา 
แต่ละรายวิชา (มคอ.5 / มคอ.6) 

รายงาน 
ผลการด าเนินการ 

ของหลักสูตร (มคอ.7) 
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   5)  การประเมินหลักสูตรบนฐานการคิดอย่างเป็นระบบ  
 
   จากประสบการณ์การประเมินหลักสูตรและการพิจารณา
ผลการวิจัยของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร พบว่าปัจจัยที่ส่งผลท าให้
การประเมินหลักสูตรมีคุณภาพปัจจัยหนึ่ง คือ การคิดอย่างเป็นระบบ (system 
thinking) เพราะคนที่คิดอย่างเป็นระบบจะสามารถ วางแผนการประเมินหลักสูตรได้
อย่างเป็นระบบด้วย น าไปสู่การประเมินหลักสูตรที่มีคุณภาพได้ข้อมูลสารสนเทศจาก
การประเมินหลักสูตรที่มีความเป็นเหตุเป็นผล สามารถน ามาปรับปรุงหลักสูตรได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 
   ระบบ คือกลุ่มของส่วนประกอบต่างๆ ที่ มีปฏิสัมพันธ์กัน 
(interacting) มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน (interrelated) หรือมีการพึ่งพาอาศัย
กัน ( interdependent) ซึ่ งมี รูปแบบที่ สลับซับซ้อนและรวมกันเป็นองค์รวม 
ส่วนประกอบของระบบสามารถมีลักษณะทางกายภาพ  ที่สามารถจับต้องได้             
และคุณลักษณะของระบบมีอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 1) ส่วนต่างๆ ของระบบต้องได้รับการ
น าเสนอออกมาทั้งหมดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบอย่างดีที่สุด 2) ส่วนต่างๆ ของ
ระบบต้องได้รับการจัดเรียงในแนวทางที่เฉพาะเจาะจงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์            
3) ธรรมชาติของระบบมีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงภายในของระบบที่ใหญ่กว่า              
4) ระบบด ารงความเสถียรภาพที่ผ่านความผันผวนและการปรับแต่ง และ 5) ระบบมี
การย้อนกลับ 
 
   แผนภูมิวงรอบเหตุและผล (Causal Loop Diagram: CLD) 
คือการท าความเข้าใจโครงสร้างของระบบที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดและสร้าง
แนวโน้มให้สิ่งที่เกิดขึ้น เช่น เบื้องหลังของรูปแบบที่อาจารย์อาวุโสลาออก อะไรคือ
สาเหตุที่อาจารย์อาวุโสลาออกเพ่ิมขึ้น กรณีนี้สมมติว่างบประมาณถูกตัดหน่วยงาน        
ไม่บรรจุอาจารย์ใหม่เพ่ิมตามจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นปริมาณงานเพ่ิมเป็นทวีคูณ     



186   บทที่ 5 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน 
 
เมื่อบางส่วนลาออกไปก็ยิ่งเพ่ิมภาระงานหนักขึ้น วาดเป็นแผนภูมิวงรอบเหตุและผลได้
ดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2550: 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  22  แผนภูมิวงรอบเหตุและผลของการลาออกของอาจารย์จ านวนมาก 
 
ที่มาของแผนภาพ   
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. (2550). การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการคิดอย่างเป็นระบบ. กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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 การสร้างแผนภูมิวงรอบเหตุและผล มีข้ันตอนดังนี ้
 

      1.  ก าหนดรูปแบบของปัญหาที่เป็นแก่น 
      2.  ระบุเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของปัญหา 
      3.  เลือกตัวแปรหลักท่ีต้องการจะใช้วิเคราะห์ในแผนภูมิ 
      4.  ตั้งชื่อตัวแปรโดยใช้ค าถามหรือวลี 
      5.  วาดกราฟพฤติกรรมตลอดช่วงเวลา 
      6.  ก าหนดสมมติฐานว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันอย่างไร 
 
 หลักการของการคิดเชิงระบบ คือการถอยห่างออกจากสิ่งที่มุ่งสนใจ ในขณะ
นั้นและพิจารณาภาพใหญ่ก่อน ปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องอยู่ในขณะนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบที่ใหญ่กว่า เพ่ือค้นพบแหล่งก าเนิดของปัญหาต้องเปิดจุดสนใจให้กว้างขึ้น 
และให้เห็นระบบที่ใหญ่กว่า 
 
 การประเมินหลักสูตรบนฐานของการคิดอย่างเป็นระบบ (systematic-
based curriculum evaluation) หมายถึง การใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
มาออกแบบและด าเนินการประเมินหลักสูตร ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ 
และน ามาเขียนเป็นวงจรสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร เช่น วงจร
สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน เป็นต้น  
 
 การประเมินหลักสูตรบนฐานคิดเป็นระบบเป็นการประเมินให้ความส าคัญกับ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงเหตุผลระหว่างสิ่งที่ประเมิน เช่น ถ้าต้องการประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียนด้านการคิดก็จะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าคุณภาพของผู้เรียนด้านการคิดมีส่วน
เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เช่น เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิด การพัฒนาครู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิด ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้        
ที่พัฒนาการคิด เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์เหตุปัจจัยได้ครอบคลุมแล้วจึงประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการคิดรวมทั้งการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิดและการพัฒนาครูเกี่ยวกับ
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การจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาการคิดด้วย ผลการประเมินจะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นระบบ  
และน ามาเขียนเป็นแผนภาพวงจรเชิงสาเหตุและผล  
 การทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาจะท าให้แก้ไขปัญหาได้ส าเร็จลุล่วงโดยที่
ความยากง่ายของการเชื่อมต่อข้อมูลเป็นวงจรเชิงสาเหตุนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของ
ปัญหาซึ่งแต่ละปัญหาของแต่ละหลักสูตรมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกัน การน าผลการ
ประเมินมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันให้เห็นเป็นระบบโดยเขียนเป็นแผนภาพวงจรเชิงสาเหตุ 
ดังตัวอย่างในภาพ 24 แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับ       
สิ่งใดบ้าง อะไรคือสาเหตุที่ท าให้ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  23   แผนภูมิวงรอบเหตุและผลของคุณภาพด้านการคิดของผู้เรียนที่ไม่ผ่าน 
  เกณฑ์การประเมิน 

คุณภาพด้านการคิดของผู้เรียน 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

การจัดการเรียนรู้ 
ไมไ่ด้พัฒนาการคิด 

ผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนา 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ทีพั่ฒนาการคิด 

ขาดความรู้ความสามารถ 
ในการการจัดการเรียนรู้ 

ทีพั่ฒนาการคิด 
 

เพราะ 

เพราะ 

ส่งผลท าให้ 

ส่งผลท าให้ 

 

พัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ 
ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

กระบวนการคิด 
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 การประเมินหลักสูตรที่ดีและมีความเป็นระบบจะให้ข้อมูลสารสนเทศ       
ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  การตัดสินใจปรับปรุง
หลักสูตรในประเด็นใดๆ โดยไม่ได้มีข้อมูลผลการประเมินมาสนับสนุน นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการประเมินหลักสูตรซึ่งนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์ใดๆ แล้วยัง
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตรได้ ด้วยเหตุนี้การประเมินหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรจึงเป็นสิ่งที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ดังรายละเอียดที่จะกล่าว
ต่อไป  
 

สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 5 เรื่องการประเมินหลักสูตรกับการประเมินการ
เรียนการสอน ได้กล่าวถึงสาระส าคัญ คือ การประเมินหลักสูตรเป็นการตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรทั้งระบบทั้งก่อนใช้หลักสูตร ระหว่างการน า
หลักสูตรไปปฏิบัติและหลังการใช้หลักสูตร ส่วนการประเมินการเรียนการสอนเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ ของผู้สอนและผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการประเมินหลักสูตรท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับน ามาใช้       
ในการปรับปรุงหลักสูตร ส่วนการประเมินการเรียนการสอน ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งการปรับปรุงการเรียนการสอนนั้น
นับเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตรด้วยเช่นกัน อนึ่งการประเมินหลักสูตรกับการ
ประเมินการเรียนการสอนมีลักษณะร่วมกันและมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน  โดยที่
องค์ประกอบของการประเมินการเรียนการสอน มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 2) การประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่ผู้สอนควรเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการประเมิน              
ซึ่งจะท าให้การประเมินมีประสิทธิภาพสูง มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและสามารถ
น าไปพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ต่อไป และนวัตกรรมการประเมินการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สอน
ควรน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท 
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จุดเน้นของ 
 

การประเมินการเรียนการสอน 
 

คือ การประเมินเพื่อปรับปรุง 
 

และพัฒนาผูเ้รียน 
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นวัตกรรมการประเมินหลักสูตร 

 
มีการพัฒนาขึน้ตามสภาพปัญหา 

 
และบริบทของการใช้หลักสูตร 

 

ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินหลักสูตร 
และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
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เมื่อประเมินหลักสูตรในประเด็นใด 
 

จะท าให้สามารถน าผลการประเมิน 
 

ไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
 

ในประเด็นทีป่ระเมินนั้น 
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6. ความเชื่อมโยง 
ระหว่าง 

การประเมินหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตร 

 

6.1 การประเมินหลักสูตรน าไปสู่การปรับปรุง 
     และพัฒนา 

6.2 กรณีศึกษาการประเมินหลักสูตร 
     ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6.3 กรณีศึกษาการประเมินหลักสูตร 
     ระดับบัณฑิตศึกษา 
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“ประเมินสิ่งใด 
 

ก็น าไปปรับปรุง 
 

และเปลี่ยนแปลง 
 

ในสิ่งนั้น” 
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สาระส าคัญ 
 
 ส าหรับในบทที่ 6 เรื่องความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินหลักสูตรและการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
  1. เม่ือประเมินหลักสูตรในประเด็นใดจะท าให้สามารถน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลหลักสูตรในประเด็นนั้น 
 
  2. การประเมินหลักสูตรจึงควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ใช้
วิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง 
 
  3. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใดๆ จะต้องมีผลการ
ประเมินมาสนับสนุน ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่จะต้องมีผลการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร  
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การปรับปรุง 
 

และเปลี่ยนแปลง 
 

หลักสูตรใดๆ 
 

จะต้องมีผลการประเมิน 
 

มาสนับสนุน 
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6.1  การประเมินหลักสูตรน าไปสู่การปรับปรงุและพัฒนา 
 
 ตามหลักวิชาการเม่ือประเมินหลักสูตรในประเด็นใดจะท าให้สามารถน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในประเด็นนั้น เช่น การประเมิน
เป้าประสงค์ของหลักสูตรน าไปสู่การปรับปรุงเป้าประสงค์ของหลักสูตร เป็นต้น        
ส่วนประเด็นใดที่ไม่ได้ประเมินจะไม่สามารถปรับปรุงได้เพราะไม่มีข้อมูลสารสนเทศ          
ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ สรุปสั้นๆ ได้ว่า “ประเมินสิ่งใด ก็ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ในสิ่งนั้น” 
 
 -  การประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตรน าไปสู่การปรับปรุงวัตถุประสงค์ 
    ของหลักสูตร          
 
 -  การประเมินเนื้อหาสาระน าไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาสาระ  
 
 -  การประเมินความรู้ความสามารถของผู้สอน น าไปสู่การพัฒนาความรู้ 
    ความสามารถของผู้สอน  
 
 -  การประเมินการเรียนการสอนจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการ 
    เรียนการสอน  
 
 -  การประเมินคุณภาพการวัดและประเมินผล น าไปสู่การปรับปรุง 
    และพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผล เป็นต้น  
 
 ด้วยเหตุนี้การประเมินหลักสูตรจึงควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ           
ใช้วิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบ         
โดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายรวมทั้งใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง  
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6.2  กรณีศึกษาการประเมินหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ท าให้มีการ
ปรับปรุงเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในหลายๆ 
ประเด็น เช่น จุดมุ่งหมายของหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นต้น  โดย
จุดมุ่ งหมายของหลักสูตร ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2544            
มีจุดมุ่งหมาย 9 ข้อ ส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551          
มีจุดมุ่งหมาย5 ข้อ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544, ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง  5   การเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 พุทธศักราช 2544 กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 พุทธศักราช 2551 
 
 

หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1.  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเอง 
     ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ 
     พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
     มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยม 
     อันพึงประสงค ์
2.  มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน   
     รักการอาน  รักการเขียน   
     และรักการคนควา 
3.  มีความรอูันเปนสากล  รเูทาทัน 
     การเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา 
     ทางวิทยาการ  มีทักษะและศกัยภาพ 
     ในการจัดการ การสื่อสาร  และการใช  
     เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการท างาน 
     ไดเหมาะสมกับสถานการณ 
4.  มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะ 
     ทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร  
     ทักษะการคิด  การสรางปญญา  
     และทักษะในการด าเนินชีวิต 
5.  รักการออกก าลังกาย ดูแลตนเอง 
     ใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 
6.  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค     
     มีคานิยมเปนผูผลติมากกวาเปนผบูริโภค 
 

1.  มีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
     ที่พึงประสงค ์เห็นคณุค่าของตนเอง มีวินัย 
     และปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของ 
     พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  
     ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มีความรู ้ความสามารถในการสื่อสาร  
     การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลย ี 
     และมีทักษะชีวิต 
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ี มีสุขนิสยั  
     และรักการออกก าลังกาย 
4.  มีความรักชาต ิมีจิตส านึกในความเป็น 
     พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิต 
     และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
     อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
     และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา 
     สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะทีมุ่่งท า 
     ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม  
     และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมคีวามสุข 
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ตาราง  5   การเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 พุทธศักราช 2544 กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 พุทธศักราช 2551 (ต่อ) 
 
 

หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย   
     ภูมิใจในความเปนไทยเปนพลเมืองดี   
     ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ 
     ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 
     ทรงเปนประมุข 
8.  มีจิตส านึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ  
     วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมปิญญาไทย   
     ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
9.  รักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงท าประโยชน 
     และสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

 
 

 
 
 จ านวนสาระและมาตรฐานของการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 มี 41 สาระ 76 มาตรฐานการเรียนรู้ ส่วนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มี 40 สาระ 67 มาตรฐานการเรียนรู้ (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง  6   การเปรียบเทียบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 พุทธศักราช 2551 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

หลักสตูรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 

หลักสตูรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

จ านวน
สาระ 

(strands) 

จ านวน 
มาตรฐาน 
การเรยีนรู ้

จ านวนสาระ 
(strands) 

จ านวน 
มาตรฐาน 
การเรยีนรู ้

1.  ภาษาไทย 5 6 5 5 
2.  คณติศาสตร ์ 6 19 6 14 
3.  วิทยาศาสตร ์ 8 13 8 13 
4.  สังคมศึกษา  ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 

5 12 5 11 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 5 6 5 6 
6.  ศิลปะ 3 6 3 6 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 5 6 4 4 
8.  ภาษาตา่งประเทศ 4 8 4 8 

รวม 41 76 40 67 
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6.3  กรณีศึกษาการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 ส าหรับหลักสูตรระดับอุดมศึกษายกตัวอย่างกรณีศึกษา การปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 
มาเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 
2553  
 
 โดยกระบวนการประเมินหลักสูตร มุ่งเน้นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมในยุคการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
มาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและสถานที่ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ตลอดจนความต้องการบุคลากรที่มีความรอบรู้วิธีวิทยาการวิจัยและ
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมท่ีมีความซับซ้อนและมีศักยภาพ
ด้านการวิจัยเพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม ด้ านการพัฒนาหลักสูตร         
การเรียนรู้และการนิเทศ และมีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้น า มีศักยภาพในการคิด      
ที่เป็นระบบรวมทั้งผลกระทบจากการประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นต่างๆ ท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร สรุปสาระส าคัญไดด้ังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง  7   การเปรียบเทียบประเด็นส าคัญของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 กับหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2553  
 

ประเด็น หลักสตูรเดิม พุทธศักราช  2530 หลักสตูรปรับปรุง  พุทธศักราช  2553 

ช่ือหลักสูตร หลักสตูรปริญญาการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาหลักสตูร 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ    
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

ช่ือปริญญา การศึกษาดุษฎีบณัฑติ (กศ.ด.)    
(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)   
Doctor  of  Education  
(Curriculum  Research  and  
Development) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  (ปร.ด.)   
(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 
Doctor  of  Philosophy  (Curriculum  
Research  and  Development) 

ปรัชญา หลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ   
สาขาการวิจยัและพัฒนาหลักสูตร  
เป็นหลักสูตรทีมุ่่งพัฒนาบุคคล 
ให้เป็นผู้มีความรู ้ ความสามารถ 
ในการคิดและเป็นผู้น าในการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร         

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรน าสู่การ
สร้างสรรคส์ังคมอย่างยั่งยืนและสนัติ 

วัตถุประสงค์ 1. สามารถท าการวิจัยเพื่อพัฒนา 
    หลักสูตรและการเรยีนการสอน 
2. รอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีเป็น 
    พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
    และสามารถบูรณาการความรู ้
    จากทฤษฎีและหลักการ 
    จากสาขาวิชาเหล่านั้น 
    มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
    หลักสูตรและการเรยีนการสอน 
   

1.  มีคุณธรรมและจริยธรรม   
2.  มีความรอบรู้วิธีวิทยาการวิจัย 
    และศาสตร์ต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับการ 
    วิจัยและพัฒนาหลักสูตร  สามารถใช้ 
    กระบวนการวิจัย สร้างองค์ความรู้   
    นวัตกรรม  หลักสตูร  การจัดการ 
    เรียนรู้  และการนิเทศ 
3. มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ และเปน็ผู้น า 
    ทางความคิดด้านการวิจัยและพัฒนา 
    หลักสูตร 
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ตาราง  7   การเปรียบเทียบประเด็นส าคัญของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 กับหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2553 (ต่อ) 
 

ประเด็น หลักสตูรเดิม พุทธศักราช  2530 หลักสตูรปรับปรุง  พุทธศักราช  2553 

วัตถุประสงค์ 3. เป็นผู้น าบุกเบิกแสวงหาแนวทาง 
    และวิธีการใหม่ ๆ ท่ีจะน าไปใช้ 
    ในการวิจัยและพัฒนา 
    หลักสูตรและการเรยีนการสอน 
4. สามารถบริหารงานวิชาการ 
    ด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน 
    ระดับต่างๆ  
5. สามารถเผยแพร่ความรู ้ความคิด  
    และการวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตร 
    และการเรยีนการสอน 
6. เป็นผู้มีคณุธรรมและจรยิธรรม 

 

โครงสร้าง 
หลักสตูร 

หมวดระเบียบวิธีวิจัย      12 หน่วยกิต 
หมวดพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                               12 หน่วยกิต 
หมวดการพัฒนาหลักสตูร 15 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสร           6 หน่วยกิต 
ปริญญานิพนธ์         15 หน่วยกิต 
รวม                           60 หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า    
                                  6 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์              36 หน่วยกิต 
รวม             ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
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ตาราง  7   การเปรียบเทียบประเด็นส าคัญของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 กับหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2553 (ต่อ) 
 

ประเด็น หลักสตูรเดิม พุทธศักราช  2530 หลักสตูรปรับปรุง  พุทธศักราช  2553 

รายวิชา รายวิชาในกลุ่มการวิจัย 

 วิจัย710    
ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูง           3(3-0-6) 
 
วิจัย711    
การวิจัยเชิงคุณภาพ            3(3-0-6) 
 
วิจัย716    
การวิจัยเชิงอภิมาน             3(3-0-6) 
 
 
วัดผล740  
การทดสอบทางการศึกษา 
และจิตวิทยาขั้นสูง              3(3-0-6) 
 
สถิต7ิ51   
การวางแผนและวิเคราะห ์
การทดลอง                       3(3-0-6) 

วจ701   
วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูง              3(3-0-6) 
 
วจ702   
สัมมนาการวิจัย 
และพัฒนาหลักสูตร            3(2-2-5) 
 
วจ703   
สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัย         3(2-2-5) 
 
วจ801   
การทดสอบและการวัด 
ทางการศึกษาและจติวิทยา   3(2-2-5) 
 
วจ802   
หลักการวิจยัและพัฒนา 
เพื่อการพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5) 
 

 สถิต7ิ52   
สถิติขั้นสูงเพ่ือการวิจัย         3(3-0-6) 
 
 

วจ803   
การออกแบบงานวิจัย 
เชิงคุณภาพขั้นสูง              3(2-2-5) 
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ตาราง  7   การเปรียบเทียบประเด็นส าคัญของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 กับหลักสูตร 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2553 (ต่อ) 
 

ประเด็น หลักสตูรเดิม พุทธศักราช  2530 หลักสตูรปรับปรุง  พุทธศักราช  2553 

 

สถิต7ิ53   
ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง          3(3-0-6) 
 
 
คอมพ์860   
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย     3(2-3-4) 

วจ804   
การออกแบบงานวิจัย 
เชิงปริมาณขั้นสูง                3(2-2-5) 
 
วจ805   
การวิจัยประเมินและการประเมิน 
อภิมาน                            3(2-2-5) 
 
วจ806   
การคิดสะท้อนในการวิจัย 

และพัฒนาหลักสูตร             3(2-2-5) 

 

รายวิชาในกลุ่มการพัฒนาหลักสตูร 
หลักสตูร800   
ทฤษฎีและปฏิบตัิการพัฒนา 
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร      3(3-0-6) 
 
หลักสตูร810   
สัมมนาการวิจัยและพัฒนา 
การสอน                           3(3-0-6) 
 
หลักสตูร811   
ปฏิบัติการวจิัยเพื่อพัฒนา 
หลักสตูร                          3(1-4-4) 

 
ลส701  
กระบวนทัศน์ใหม่ในการ 
พัฒนาหลักสตูร                   3(3-0-6) 
 
ลส702  
การออกแบบกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้                     3(2-2-5) 
 
ลส703  
ปฏิบัติการเพื่อการวิจัย 
และพัฒนาหลักสูตร             3(0-6-3) 
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หลักสตูร820   
สัมมนาการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร  
และการประเมินหลักสตูร       3(3-0-6) 
 
หลักสตูร801   
สัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในการพัฒนาหลักสตูร 
และการเรียนการสอน           3(3-0-6) 
 
หลักสตูร802   
สัมมนาปฏิบัติการพัฒนา 
และประเมินหนังสือแบบเรียน 
และเอกสารประกอบหลักสูตร 3(3-0-6) 
 
หลักสตูร803   
สัมมนาแนวโน้มการพัฒนา 
หลักสตูรและการนเิทศ  3(3-0-6) 
 
หลักสตูร812  
ปฏิบัติการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร 
ส าหรับเด็กปญัญาเลิศ           3(1-4-4) 
 

ลส801  
สัมมนาการวิจัยนวัตกรรม  
เทคโนโลยีของหลักสตูร         3(2-2-5) 
 
ลส802  
สัมมนาสื่อและนวัตกรรม 
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  3(2-2-5) 
 
 
ลส803  
สัมมนาการบรหิารงานวิชาการ 
และการนเิทศ                    3(2-2-5) 
 
 
ลส804  
สัมมนาการวิจัยนวัตกรรม 
หลักสตูร                          3(2-2-5) 
 
ลส805  
สัมมนาประเด็นปัจจุบันและแนวโน้ม 
ในการพัฒนาหลักสตูร          3(2-2-5) 
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ประเด็น หลักสตูรเดิม พุทธศักราช  2530 หลักสตูรปรับปรุง  พุทธศักราช  2553 

 หลักสตูร813  
ปฏิบัติการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร  
ส าหรับเด็กท่ีมีปญัหา 
ทางเรียนรู้                        3(1-4-4) 
 
หลักสตูร814  
ปฏิบัติการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย                3(1-4-4) 
 
หลักสตูร815  
ปฏิบัติการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร 
ประถมศึกษา                     3(1-4-4) 
 
หลักสตูร816  
ปฏิบัติการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร 
มัธยมศึกษา                       3(1-4-4) 

ลส806  
สัมมนาการจัดกระบวนการเรยีนรู้ 
และการจัดการความรู ้          3(2-2-5) 
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 หลักสตูร817  
ปฏิบัติการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร 
อุดมศึกษา                        3(1-4-4) 
 
หลักสตูร818  
ปฏิบัติการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร 
อาชีวศึกษา                       3(1-4-4) 
 
หลักสตูร819  
ปฏิบัติการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาผู้ใหญ ่                 3(1-4-4) 
 
หลักสตูร820  
ปฏิบัติการวจิัยและพัฒนา 
หลักสตูรฝึกอบรม                3(1-4-4) 
 
หลักสตูร821  
ปฏิบัติการวจิัยและพัฒนาหลักสูตร 
ฝึกอบรม                          3(1-4-4) 
 
หลักสตูร822  
การศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่อง   3(3-0-6) 
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รายวิชาในกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 
มนุษย8์00  
สัมมนาแนวคดิทางปรัชญา  
จิตวิทยาและประวตัิศาสตร ์
กับการศึกษาไทย                 3(3-0-6) 
 
 
สังคม801  
สัมมนาแนวคดิทางสังคม  
เศรษฐกิจและการเมือง 
กับการศึกษาไทย                 3(3-0-6) 
 
จิต720     
พฤติกรรมและคณุธรรม 
ในการเป็นผู้น า                   3(3-0-6) 
 
สังคม711  
ปัญหานิเวศน์วิทยามนุษย์      3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

 
 
พต701  
วิถีการคิดเชิงตรรกะ 
ทางพฤติกรรมศาสตร ์
และสังคมศาสตรเ์พื่อการวิจัย 
และพัฒนาหลักสูตร                3(3-0-6) 
 
พต801  
การวางแผนและการจดัการ 
ความรู้                               3(3-0-6)                
 
 
พต802  
นวัตกรรมการสื่อสาร 
เพื่อการศึกษา                       3(2-2-5) 
 
พต803  
ภาวะผู้น าทางการศึกษา 
และเครือข่ายการเรียนรู ้
ทางสังคม                            3(2-2-5) 
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 สังคม712  
การเปลีย่นแปลงและการวางแผน 
ทางสังคม                         3(3-0-6) 
 
 
สังคม713  
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
 
สังคม715  
บทบาทของทัศนศิลปะและวรรณกรรม 
ในอารยธรรมไทย              3(3-0-6) 
 
จิต722      
การศึกษากับการพัฒนา 
บุคลิกภาพ                        3(3-0-6) 

พต804  
บริบททางสังคมและจิตวิทยาเพื่อการ
ออกแบบการพัฒนาหลักสตูร      3(2-2-5) 

ปริญญานิพนธ ์ หลักสตูร999  
ปริญญานิพนธ์               15 หน่วยกิต 

ปพ991  
ปริญญาดุษฎีบณัฑตินิพนธ์ 1   12 หน่วยกิต 
 

ปพ992  
ปริญญาดุษฎีบณัฑตินิพนธ์ 2   12 หน่วยกิต 
 

ปพ993   
ปริญญาดุษฎีบณัฑตินิพนธ์ 3   12 หน่วยกิต 
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 จากตัวอย่างการประเมินและปรุงหลักสูตรทั้งหลักสูตรระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรระดับอุดมศึกษานั้น แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงหลักสูตร        
จะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประเมินหลักสูตร และจะสามารถปรับปรุงหลักสูตร            
ได้เฉพาะสิ่งที่มีผลการประเมินสนับสนุนการตัดสินใจ สิ่งนี้นับว่าเป็นประเด็นส าคัญ          
ว่าการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใดๆ จะต้องมีผลการประเมินมาสนับสนุน 
ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่จะต้องมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการ          
เปิดหลักสูตร (feasibility study)  
 
 กล่าวโดยสรุป คือ การประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร         
มีความเชื่อมโยงกันโดยการประเมินหลักสูตรจะน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร          
ในประเด็นเดียวกัน ทั้งการประเมินก่อนการใช้หลักสูตร การประเมินระหว่างการน า
หลักสูตรไปปฏิบัติ และการประเมินหลังการใช้หลักสูตรแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  24  การประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน 
 

สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 6 เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมิน
หลักสูตรและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้กล่าวถึงสาระส าคัญคือเมื่อประเมิน
หลักสูตรในประเด็นใดจะท าให้สามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรในประเด็นนั้น ดังนั้นการประเมินหลักสูตรจึงควรมีความครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ใช้วิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ส่วนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใดๆ จะต้องมีผลการประเมินมาสนับสนุน 
ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่จะต้องมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เปิดหลักสูตร  

ปรับปรุง     

 
การประเมิน 

การบริหารจัดการหลักสูตร 

ปรับปรุง     

 

คุณภาพ 
การเรียนการสอน 

 

การประเมิน 
การเรียนการสอน 

 

การบริหารจัดการ 
หลักสูตร 

ปรับปรุง     

 
 

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

การประเมิน  
..................... 
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การตัดสนิใจปรับปรุง 

 
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

 
ควรมีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 

 
ซึ่งเป็นข้อค้นพบจากการประเมิน 
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สารสนเทศจากการประเมิน 

 
จะมีความถูกต้อง 

 
ก็ต่อเม่ือการประเมินนั้น 

 
มีการเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 

 

และผู้ประเมินจะต้องไม่มีอคต ิ

 
กับหลกัสูตรที่ประเมิน 
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บทที่  7 

รูปแบบการประเมินหลักสูตรร่วมสมัย 
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การประเมินหลักสูตรควรเลือกใช้ 
 

รูปแบบการประเมินต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
 

และบริบทของการประเมิน 
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7. รูปแบบ 
การประเมินหลักสูตร 

ร่วมสมัย 

7.1 รูปแบบการประเมิน  3  กลุ่ม 

7.2 รูปแบบการประเมินของ Tyler 

7.4 รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam 

7.5 รูปแบบการประเมินของ Provus 

7.3 รูปแบบการประเมินของ Stake 

7.6 รูปแบบการประเมินของ Hammond 

7.7 รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick 

7.8 รูปแบบการประเมินของ  Eisner 
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ลักษณะเด่นของรูปแบบการประเมิน 
 

เน้นจุดมุ่งหมายเป็นหลัก 

 

เน้นเกณฑ์เป็นหลัก 

 

เน้นการตัดสินใจเป็นหลัก 
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สาระส าคัญ 
 
 ส าหรับในบทที่ 7 เรื่องรูปแบบการประเมินหลักสูตรร่วมสมัยมีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 
  1. รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมายเป็นหลัก  เน้นการน า
เป้าประสงคแ์ละวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมาเป็นประเด็นการประเมิน 
 
  2. รูปแบบการประเมินที่เน้นเกณฑ์เป็นหลัก มีทั้งรูปแบบที่ใช้เกณฑ์
ภายในเป็นหลัก และรูปแบบที่ใช้เกณฑ์ภายนอกเป็นหลัก  
  
  3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจเป็นหลัก เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่เน้นการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลที่เกิดจากการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
จริงของการใช้หลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ก่อน  
 
  4. รูปแบบการประเมินของ Tyler เป็นรูปแบบการประเมินที่มุ่งเน้น
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
  5. รูปแบบการประเมินของ Stake ให้ความสนใจกับปัจจัยและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน 3 ประการ ได้แก่ สิ่งที่มีอยู่ก่อน (antecedent) 
กระบวนการ (transaction) และผลผลิต (outcomes)  
 
  6. รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam เป็นการประเมินทีละ
ด้านตามล าดับจากการประเมินบริบท การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมิน
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กระบวนการ และการประเมินผลผลิตซึ่งผลการประเมินแต่ละด้านจะน าไปสู่การ
ตัดสินใจด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  
 
  7. รูปแบบการประเมินของ Provus มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือ
ตัดสินใจว่าหลักสูตรที่ด าเนินการใช้อยู่นั้น ควรจะปรับปรุงหรือด าเนินการต่อหรือ
ยกเลิกการใช้ Provus เรียกว่าวิธีการประเมินความไม่สอดคล้องกัน (discrepancy 
model)  
 
  8. รูปแบบการประเมินของ Hammond มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือ
ตรวจสอบว่าหลักสูตรบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งการ
ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรที่ก าลังด าเนินการใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบ
ข้อมูลเชิงพฤติกรรมกับจุดประสงค์โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ที่อิงอยู่กับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
 
  9. รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick มุ่งเน้นที่การประเมินผล
การฝึกอบรมบุคลากร โดยมีลักษณะเป็นการประเมิน 4 ระดับ โดยสามารถเรียงล าดับ
จากระดับขั้นพ้ืนฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ 1) ระดับปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction)         
2) ระดับการเรียนรู้ (learning) 3) ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (behavior)         
4) ระดับผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อองค์กร (results)  
 
  10. รูปแบบการประเมิน Connoisseurship หรือที่เรียกว่าการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญของ Elliot Eisner มุ่งเน้นการประเมินที่ให้กลุ่มผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้
ที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกันพิจารณาคุณค่าของผลงานอย่างมีวิจารณญาณ 
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7.1  รูปแบบการประเมิน 3 กลุ่ม   
 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรร่วมสมัย หมายถึง กรอบแนวคิดการประเมิน
โครงการซึ่งนักวิชาการด้านการประเมินได้พัฒนาขึ้นจนเป็นที่ยอมรับและได้รับการ
น ามาใช้ในการประเมินหลักสูตรโดยนักวิชาการในประเทศไทยและในต่างประเทศตั้งแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2558)  
 
 กลุ่มที ่ 1 รูปแบบการประเมินที่ เน้นจุดมุ่งหมายเป็นส าคัญ (Goal 
Attainment – Based Model) เน้นการน าเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมาเป็นประเด็นการประเมิน รูปแบบการประเมินในกลุ่มนี้มีหลายรูปแบบ เช่น 
รูปแบบการประเมินของ Tyler, Hammond และ Cronbach เป็นต้น 
 
 กลุ่มที่  2 รูปแบบการประเมินที่เน้นเกณฑ์เป็นส าคัญ (Criterion - 
Based Model) มีทั้งรูปแบบที่ใช้เกณฑ์ภายในเป็นหลัก ได้แก่ การประเมิน
กระบวนการต่างๆ ที่ช่วยในการด าเนินการใช้หลักสูตรให้บรรลุเป้าประสงค์ และ
วัตถุประสงค์  และรูปแบบที่ใช้เกณฑ์ภายนอกเป็นหลัก รูปแบบการประเมินในกลุ่มนี้ 
เช่น รูปแบบการประเมินของ Scriven และ Stake  เป็นต้น 
 
 กลุ่มที่  3 รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจเป็นส าคัญ (Decision-
Based Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลที่เกิด
จากการด าเนินงานหรือการปฏิบัติจริงของการใช้หลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ก่อน รูปแบบการประเมินในกลุ่มนี้ เช่น รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam และ 
Provus เป็นต้น 
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แผนภาพ  25  รูปแบบการประเมิน  3  กลุ่ม 
 
 

7.2  รูปแบบการประเมินของ  Tyler 
 
 ปี ค.ศ. 1934 Tyler ได้เขียนหนังสือชื่อว่า Constructing Achievement 
Test เป็นหนังสือที่สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม มีจุดเน้น
คือการใช้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นวิธีการประเมินหลักสูตร  
 จากนั้นในปี ค.ศ. 1949 Tyler ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งออกมาอีกเล่มหนึ่ง
ชื่อว่า Principles of Curriculum and Instruction และในหนังสือเล่มนี้ Tyler ได้
น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรแนวคิดหนึ่งว่า การประเมินหลักสูตรเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ส าคัญมากในการพัฒนาหลักสูตร 
 
 

“Evaluation  is  also  an  important  operation  in  curriculum  
development” 

 

 (Tyler. 1949 : 104) 

 

รูปแบบการประเมิน 

 

เน้นจุดมุ่งหมายเป็นหลัก 

 

เน้นเกณฑ์เป็นหลัก 

 

เน้นการตัดสินใจเป็นหลัก 
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 Tyler ได้ระบุว่าการประเมินหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร 
มีสาระส าคัญ 2 ประการ คือ 1) การประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้เรียน และ       
2) การใช้วิธีการที่หลากหลาย ประเมินหลายๆ ครั้ง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้เรียนอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในระหว่างการเรียนรู้ ดังนั้นการประเมินจึงไม่ใช่เพียง
แค่การทดสอบผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้เท่านั้นแต่จะต้องประเมินอย่าง
ต่อเนื่องในระหว่างการจัดการเรียนรู้  
 
 นอกจากนี้หลักส าคัญของการประเมินหลักสูตรนั้นจะต้องรวบรวมหลักฐาน 
(evidence) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีความถูก
ต้อง ซึ่งจ าเป็นต้องเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม การประเมินโดยให้ผู้เรียน
ท าแบบทดสอบ (paper pencil test) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมินเท่านั้น 
นอกจากนี้ Tyler ยังระบุว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ได้             
3 กลุ่ม ได้แก่ การรู้คิด ทักษะการปฏิบัติ และเจตคติ  
 
 ลักษณะเด่นของรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Tyler มุ่งเน้นการประเมิน
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  26  แนวคิดการประเมินของ Tyler 

 

เป้าประสงค์ 
และวัตถุประสงค์ 

ของหลักสูตร 

 

 

ผลสัมฤทธิ์เรียนรู้ 
ของผู้เรียน 

ความ
สอดคล้อง 
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 กระบวนการประเมินของ Tyler มี 7 ขั้นตอน  ดังนี้ (Tyler. 1949)   
 
  1. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้         
ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ ของการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
  2. ระบุสถานการณ์ที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนได้แสดงความรู้
ความสามารถของตนเอง ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
  3. คัดเลือกวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัด และตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรง (validity) ความเชื่อมั่น (reliability) และความเป็นปรนัย 
(objectivity) 
 
  4. เก็บรวบรวมข้อมูลที่น าไปสู่การประเมินตามจุดประสงค์         
การเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 
 
  5. เปรียบเทียบข้อมูลที่เก็บรวบรวมกับเกณฑ์หรือมาตรฐาน          
การประเมินรวมทั้งการลงสรุปผลการประเมิน 
 
  6. วิเคราะห์ผลการประเมินเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร 
 
  7. น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 เมื่อสรุปผลการประเมินแล้วจะต้องน าผลการประเมินที่ได้ ไปใช้ส าหรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนต่อไป แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  27  ขั้นตอนการประเมินของ Tyler 

 

วิเคราะห์วัตถุประสงค์ 

 

นิยามปฏิบัติการ 

 

ก าหนดสถานการณ์เงื่อนไข 

 

ก าหนดวิธีการและพัฒนาเครื่องมือ 

 

เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน 

 

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 

 

สรุปผลการประเมิน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ในประเด็นต่างๆ   เช่น 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้  

การประเมินผลการเรียนรู้ 
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7.3  รูปแบบการประเมินของ Stake 
 
 Robert E. Stake ได้เสนอบทความการประเมินทางการศึกษาเรื่อง “The 
Countenance of Educational Evaluation” ตีพิมพ์ในวารสาร Teachers 
Collage Record โดยระบุว่าการประเมินจึงต้องให้ความสนใจกับปัจจัยและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน 3 ประการ ได้แก่  สิ่งที่ มีอยู่ก่อน (antecedent) 
กระบวนการ (transaction) และผลผลิต (outcomes) ดังนี้  
 

  1. สิ่งที่มีอยู่ก่อน หมายถึง เงื่อนไขที่มีอยู่ก่อนที่จะมีการเรียนการ
สอนเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตตามมา เช่น สถานภาพหรือคุณลักษณะของผู้เรียน
ก่อนเรียน ความถนัด คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมา เกรดเฉลี่ย ความสนใจ
และความตั้งใจ นอกจากนี้ยังรวมถึงคุณลักษณะของผู้สอน เช่น ประสบการณ์การสอน 
ระดับการศึกษา เป็นต้น 
 

  2.   กระบวนการ หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ผู้ปกครองกับผู้สอน ผู้บริหารกับ
ผู้สอน เป็นต้น 
 

  3.   ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเรียนการสอน         
ไปแล้ว เช่น ความรู้ความสามารถของผู้เรียน และทักษะการปฏิบัติ เป็นต้น 
 
 การประเมินของ Stake มีข้อมูลที่ใช้ส าหรับการประเมิน 3 ประการ ได้แก่ 
 
  1. หลักการและเหตุผล หมายถึง ปรัชญา พ้ืนฐานเดิม รวมทั้ง
เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท าการประเมิน 
เนื่องจากหลักการและเหตุผลนี้จะเป็นพ้ืนฐานในการพิจารณาคัดเลือกและก าหนดสิ่ง
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ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น การคัดเลือกเนื้อหาสาระ การคัดเลือกผู้สอน          
การก าหนดแนวการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น 
 
  2. ข้อมูลที่ใช้ในการบรรยาย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่
คาดหวัง (intents) และ 2) สิ่งที่เป็นจริง (observations) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้
ในการบรรยาย ผู้ประเมินจะต้องเก็บข้อมูลทั้งส่วนที่เป็นสิ่งที่คาดหวังและส่วนที่เป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริง โดยครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ สิ่งที่มีอยู่ก่อน กระบวนการ และผลผลิต 
นอกจากผู้ประเมินจะต้องพิจารณาองค์ประกอบในส่วนที่เป็นการบรรยายดังกล่าวแล้ว 
ผู้ประเมินยังต้องพิจารณาความสัมพันธ์และความสอดคล้อง (contingency and 
congruence) อีกด้วยดังนี้ 
 
   ก. ความสัมพันธ์ ในการพิจารณาความสัมพันธ์ผู้ประเมินจะต้อง
พิจารณาทั้ง 3 ด้าน คือ สิ่งที่มีอยู่ก่อน กระบวนการ และผลผลิต ว่าทั้ง 3 ด้านนี้มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องอาศัยหลักเหตุผล 

 
   ข. ความสอดคล้อง  ในการพิจารณาถึงความสอดคล้อง              
ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาทั้ง 3 ด้าน เช่นเดียวกันคือ สิ่งที่มีอยู่ก่อน กระบวนการ และ
ผลผลิต โดยการเปรียบเทียบกันระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งการ
พิจารณาถึงความสอดคล้องนี้ข้อมูลที่ได้รับไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าผลผลิตที่ได้มีความเที่ยง 
หรือมีความตรง แต่ข้อมูลที่ได้จะชี้ให้เห็นเพียงว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เท่านั้น  

 
  3. ข้อมูลที่ ใช้ ในการตัดสิน ( judgment) จากภาพประกอบ        
จะพบว่าข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นมาตรฐานและการ
ตัดสิน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินผู้ประเมินจะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งส่วนที่เป็นมาตรฐานและส่วนที่เป็นการตัดสินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งที่มีอยู่ก่อน 
กระบวนการ และผลผลิต ส่วนเกณฑ์มาตรฐานที่น ามาใช้ในการเปรียบเทียบตัดสิน     



234   บทที่ 7 รูปแบบการประเมินหลักสูตรร่วมสมัย 

 
มี 2 ประเภท คือ เกณฑ์มาตรฐานสัมบูรณ์ (absolute criteria) และเกณฑ์มาตรฐาน
สัมพัทธ์ (relative criteria) 
 
   ก) เกณฑ์มาตรฐานสัมบูรณ์ หมายถึง มาตรฐานที่เกิดขึ้นจาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยอาศัยหลักการและเหตุผลของตนเองหรือของกลุ่มบุคคล ซึ่งการ
ก าหนดมาตรฐานสัมบูรณ์ ไม่ได้เป็นสิ่งตายตัว ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ  
 
   ข) เกณฑ์มาตรฐานสัมพัทธ์ เป็นมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นโดย
อาศัยข้อมูลจากหลักสูตรอ่ืนเป็นหลักซึ่งเป็นการตัดสินที่ค่อนข้างยากที่จะบอกว่า
หลักสูตรหนึ่งดีกว่าอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยการพิจารณาจากคุณลักษณะเดียวกัน แต่ถ้ามี
คุณลักษณะหลายอย่างและแต่ละอย่างมีความส าคัญ ไม่เท่ากัน ผู้ประเมินจะต้องเลือก
คุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่จะเปรียบเทียบมาใช้ 
 

 การประเมินของ  Stake  แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  28  รูปแบบการประเมินของ Stake 
 
ที่มา: Stake, Robert .E. (1969). “Language, Rationality and  Assessment,”  
  in Walcott H. Beatty (ed.), Improving Educational  
  Assessment and an Inventory of  Measures of Affective  
  Behavior. Washington, D.C.: Association for  
  Supervision and Curriculum Development. p.16 
 

  เครื่องหมาย   หมายถึง   ความสัมพันธ์            หมายถึง   ความสอดคล้อง 

 

ตารางการบรรยาย ตารางการตัดสิน 

สิ่งที่ต้องการประเมิน 

หลักสตูร 

สิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่เป็นจริง มาตรฐาน การตัดสิน 

ผลผลติ 

การด าเนินการใช้หลักสูตร 

สภาพก่อนการใช้หลักสูตร 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 
หลักการของหลักสูตร 
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ข้อมูลในตารางการบรรยายและการตัดสิน ในแผนภาพมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ช่องที่ 1 หมายถึง สิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องมีอยู่ก่อนการใช้หลักสูตร  
  เป็นสภาพที่เอ้ือต่อการบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ 
  ของหลักสูตร 
 
ช่องที่ 2 หมายถึง สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดข้ึนในระหว่างการใช้หลักสูตร 
  เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้หลักสูตร 
  ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ 
  ของหลักสูตร 
 
ช่องที่ 3 หมายถึง  สิ่งที่คาดหวังว่าเป็นผลผลิตที่จะได้รับภายหลังการใช้หลักสูตร  
  โดยทั่วไปคือคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าประสงค์ 
  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
ช่องที่ 4 หมายถึง สภาพที่เป็นจริงในช่วงเวลาก่อนการใช้หลักสูตร 
 
ช่องที่ 5 หมายถึง สภาพที่เป็นจริงในระหว่างการใช้หลักสูตร 
 
ช่องที่ 6 หมายถึง ผลผลิตที่ได้รับหลังจากการใช้หลักสูตร  โดยทั่วไปคือ  
  คุณภาพของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ 
  ของหลักสูตร 
 
ช่องที่ 7 หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องมีอยู่ก่อนการใช้ 
  หลักสูตร 
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ช่องที่ 8 หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในระหว่าง 
  การใช้หลักสูตร 
 

ช่องที่ 9 หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ประเมินสิ่งที่คาดหวังว่าเป็นผลผลิตที่จะได้รับภายหลัง 
  การใช้หลักสูตร 
 

ช่องที่ 10 หมายถึง ผลการตัดสินการประเมินสิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องมีอยู่ก่อนการใช้ 
  หลักสูตร จากการเปรียบเทียบข้อมูลในช่อง 1, 4 กับเกณฑ์ 
  ในช่องที่ 7 
 

ช่องที่ 11 หมายถึง ผลการตัดสนิการประเมนิสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการใช้ 

  หลักสูตร จากการเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่องที่ 2, 5 กับเกณฑ์ 
  ในช่องที่ 8 
 

ช่องที่ 12 หมายถึง ผลการตัดสินการประเมินสิ่งที่คาดหวังว่าเป็นผลผลิตที่จะได้รับ 
  ภายหลังการใช้หลักสูตร จากการเปรียบเทียบข้อมูลในช่องที่  
  3, 6 กับเกณฑ์ในช่องที่ 9 
 
 นอกจากนี้ Stake ยังได้อธิบายเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรว่า ผู้ประเมิน
จะต้องเก็บข้อมูล ที่แท้จริงให้ได้ เพราะในการประเมินหลักสูตรมีข้อมูลอยู่เป็นจ านวน
มาก ซึ่งจ าเป็นต้องใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ยังมีหลายวิธีการ  
 ดังนั้นการประเมินหลักสูตรต้องมีการก าหนดจุดประสงค์ของการประเมินที่มี
ความชัดเจนว่าจะประเมินอะไร ใช้ข้อมูลมาท าอะไร Stake ได้มุ่งเน้นว่าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือการอธิบาย (description) และการตัดสินใจ (judgment) ซึ่งได้แก่
ข้อมูลหลักทั้งสามประการดังที่กล่าวมา ในการนี้ผู้ประเมินต้องบันทึกข้อมูลทั้งสาม
ประเภทนี้ และแยกออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ ผลที่คาดหวัง(intents) ผลที่เกิดขึ้น
จริ ง  (observation)  มาต รฐาน  ( standard)  และที่ ม า ของ กา รตั ด สิ น ใ จ
(judgment)           
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 การประเมินหลักสูตรของ Stake สามารถสร้างตารางข้อมูลที่จะประเมิน  
ดังต่อไปนี้ 
 
 

สาระส าคัญ 
ข้อมูลส าหรับการประเมินหลักสูตร 

สิ่งที่
คาดหวัง 

สิ่งที่ 
เป็นจริง 

มาตรฐาน การตัดสิน 

1.  สิ่งที่มีอยู่ก่อน 
     -  คุณลักษณะของผู้เรียน 
     -  คุณลักษณะของผู้สอน 
     -  เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
     -  สื่อการเรียนการสอน 
     -  สภาพชุมชน 

    

2.  กระบวนการ 
     -  การสื่อสาร 
     -  เวลาที่จัดให้ 
     -  ล าดับของเหตุการณ์ 
     -  การให้แรงจูงใจ   
     -  บรรยากาศ 

    

3.  ผลผลิต 
     -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        ของผู้เรียน 
     -  เจตคติของผู้เรียน 
     -  ทักษะของผู้เรียน 
     -  ผลที่มีต่อผู้สอน 
     -  ผลที่มีต่อผู้เรียน 
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7.3  รูปแบบการประเมินของ  Stufflebeam 
 
 รูปแบบการประเมินนี้เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ น าเสนอ
โดย Daneil L. Stufflebeam (1983) เรียกโดยทั่วไปว่า “ซิปโมเดล”(CIPP Model) 
ย่อมาจากตัวอักษรตัวแรกจากค าศัพท์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ Context (บริบทหรือสภาวะ
แวดล้อม) Input (ปัจจัยน าเข้า) Process  (กระบวนการ) Product (ผลผลิต)         
มีลักษณะเด่นคือ เป็นการประเมินทีละด้านตามล าดับจากการประเมินบริบท          
การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิต ซึ่งผลการ
ประเมินแต่ละด้านจะน าไปสู่การตัดสินใจด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  ซึ่ งมี           
แนวทางการประเมินแต่ละด้านดังนี้ 
  1.   การประเมินบริบท (Context evaluation) เป็นการประเมิน
สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลสารสนเทศส าหรับการก าหนดเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ตลอดจนความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  
  2.   การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input evaluation) เป็นการ
ประเมินปัจจัยที่เอ้ือต่อการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ เวลา เทคโนโลยี เป็นต้น การประเมินปัจจัยน าเข้า         
จะท าให้ได้ข้อมูลสนับสนุน การเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร  
  3.   การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) เป็นการ
ประเมินที่มุ่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้หลักสูตร เช่น                  
การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
เพ่ือแสวงหาประเด็นที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้การด าเนินการใช้หลักสูตร             
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
  4.   การประเมินผลผลิต (Product evaluation) เป็นการประเมิน
ที่มุ่งเน้นคุณภาพของผู้เรียนตามที่ก าหนดไว้ในเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของ
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หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าเมื่อเสร็จสิ้นการใช้หลักสูตรแล้วเกิดผลผลิตคือคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างไร  
 
 นอกจากนี ้Stufflebeam ยังได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลที่เกิดจากการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิต ดังนี้ 
  1.   การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนด าเนินการ (planning 
decisions) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็นการ
ตัดสินใจโดยใช้ผลการประเมินบริบทเป็นข้อมูลสารสนเทศ เช่น การก าหนดเป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นต้น 
  2.   การตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดโครงสร้าง (structuring 
decisions) เป็นการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินปัจจัยน าเข้า มาก าหนด
โครงสร้างของหลักสูตร หรือการออกแบบหลักสูตร เช่น โครงสร้างเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร เวลาเรียน เป็นต้น 
  3.   การตัดสินใจเพื่อน าหลักสูตรไปปฏิบัติ ( implementation 
decisions) เป็นการตัดสินใจโดยใช้ผลการประเมินกระบวนการ เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามโครงสร้างที่ก าหนด           
การตัดสินใจในขั้นนี้ให้ความส าคัญการปรับปรุงและพัฒนา มากกว่าการตัดสิน 
  4.   การตัดสินใจเพื่อทบทวนหลักสูตร (recycling decisions) 
เป็นการตัดสินใจโดยใช้ผลการประเมินผลผลิต ที่เกิดจากการใช้หลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขยายโครงการหรือหลักสูตรต่อไป  หรือยกเลิกการใช้
หลักสูตร 
 
 ประเภทการประเมินและการตัดสินใจดังกล่าวแสดงเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างกันดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  29  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ  Stufflebeam 
ที่มา:  Stufflebeam, Daniel L. (1983). “The CIPP Model for Program  
  Evaluation”.  Evaluation  models : viewpoints on  
  educational and human services evaluation.  Boston :  
  Kluwer-Nijhoff. 
 
 นอกจากนี้รูปแบบการประเมิน CIPP ยังได้มีการปรับขยายเป็น CIPPIEST โดยมีการ
ขยายการประเมินผลผลิตออกแบบเป็นการประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความยั่งยืน 
(Sustainability Evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability 
Evaluation) ของสิ่งที่ประเมินในด้านผลผลิตอีกด้วย (รัตนะ บัวสนธ์. 2556) 

มิติการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ 

สภาวะแวดล้อม / บริบท 
การก าหนดเป้าประสงค ์

และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ปัจจัยน าเข้า การออกแบบหลักสูตร 

กระบวนการ การน าหลักสูตรใช้ 

ผลผลติ การปรับปรุง / เปลีย่นแปลง 
ยกเลิกการใช้หลักสตูร 

น าไปสู ่

น าไปสู ่

น าไปสู ่

น าไปสู ่
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7.5  รูปแบบการประเมินของ Provus 
 
 Malcolm Provus ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรไว้โดยมี
สาระส าคัญคือ การประเมินหลักสูตรมีจุดประสงค์เพ่ือตัดสินใจว่าหลักสูตรที่ด าเนินการ
ใช้อยู่นั้น ควรจะปรับปรุงหรือด าเนินการต่อ หรือยกเลิกการใช้ Provus เรียกว่าวิธีการ
ประเมินความไม่สอดคล้องกัน (discrepancy model) และนิยามการประเมินว่า
เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ 1) ก าหนดมาตรฐานของหลักสูตร 
ได้แก่ มาตรฐานด้านการพัฒนาและมาตรฐานด้านเนื้อหา 2) พิจารณาความไม่
สอดคล้องระหว่างส่วนต่างๆ ของหลักสูตรกับมาตรฐานที่ก าหนดขึ้น และ 3) ใช้
ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องส าหรับค้นหาจุดอ่อนของหลักสูตรและน าไปสู่การตัดสินใจ 
 
          การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบของ Provus มี 5 ประเด็น ดังนี้ 
 
  1. การประเมินคุณภาพของการออกแบบหลักสูตร (program 
definition) เป็นการประเมินรายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาคุณภาพของสิ่ ง
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2) คุณลักษณะของผู้สอน คุณลักษณะของผู้ เรียน ปริมาณและคุณภาพของ
โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการใช้หลักสูตร และ 3) กิจกรรม
ของผู้สอนและผู้เรียนที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้หลักสูตร เช่น การจัดการเรียน
การสอน โดยน าทั้งสามส่วนนี้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของการใช้หลักสูตร          
ที่ก าหนดไว้ 
 
  2. การประเมินการเริ่มใช้หลักสูตร (program installation) เป็น
การประเมินสภาพที่เป็นจริงระหว่างการใช้หลักสูตร โดยการเปรียบเทียบสภาพที่เป็น
จริงระหว่างการใช้หลักสูตรกับมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ว่ามีความเหมาะสม
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เพียงใด การประเมินในขั้นตอนนี้ ท าให้ทราบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหมายไว้   
ในขั้นที่ 1 กับสิ่งที่เป็นจริง 
 
  3. การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร (program process) เป็น
การประเมินเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ย่อยๆ ที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการประเมิน 
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นตามที่ก าหนดไว้เพ่ือน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการด าเนินการใช้หลักสูตรต่อไป  
 
  4. การประเมินผลผลิตของหลักสูตร (program product) เป็นการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนขั้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร มุ่งตอบค าถามว่า
หลักสูตรได้บรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์หลักหรือไม่ เพียงใด โดยน าข้อมูลมา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการประเมิน คือ ผลผลิตของหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้          
ในเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ส่วนมากคือ คุณภาพของผู้เรียน 
 
  5. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน (cost – benefit 
analysis) เป็นการประเมินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการใช้หลักสูตรว่าได้
ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนมากน้อยเพียงใด การประเมินขั้นนี้จะกระท าหรือไม่
ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรจะพิจารณา  
 
 การประเมินหลักสูตรทุกขั้นตอนของ Provus จะมีการเปรียบเทียบสิ่งที่
เป็นจริงกับสิ่งที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งถ้าหาก
พบว่าไม่สอดคล้องกันจะเป็นข้อมูลน าไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ต่อไป ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  30  รูปแบบการประเมินของ Provus 
ที่มา:   Provus, M. M. (1971).  Discrepancy  Evaluation.  California:   
  McCutchan.  
ปรับปรุงจาก  Saylor  Alexander  and  Lewis. (1981). p.325 
 

 

ความหมายของสัญลักษณ์และหมายเลขต่างๆ 
 

 S  คือ  มาตรฐาน  (standard) ที่คณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
    และผู้บริหารก าหนด 
 
 P  คือ  การปฏิบัติ (performance) ข้อมูลจากสิ่งที่เกิดข้ึนในระหว่าง 
    การร่างหลักสูตร 
 

2 C D 3 C D 4 C D 1 C D 

มาตรฐา
น 

A B C D 

5 

T T T T 

S S S S 

P P P P 
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 C  คือ  การเปรียบเทียบ (compare) ผลการปฏิบัติจริงกับมาตรฐาน 
    ที่ก าหนดไว้ 
 
 D  คือ  ข้อมูลที่แสดงความไม่สอดคล้อง (discrepancy) หรือความ 
    แตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริงกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 
 A  คือ  การปรับปรุงการปฏิบัติจริงหรือการปรับปรุงมาตรฐาน  
    (alteration) เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือมาตรฐาน 
 
 1 , 2 , 3 , 4 , 5  คือ  ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร  โดยที่ 
     1  คือ  นิยามหลักสูตร 
     2  คือ  การด าเนินการเริ่มการใช้หลักสูตร 
     3  คือ  กระบวนการ 
     4  คือ  ผลผลิตของหลักสูตร 
     5  คือ  ขั้นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน 
     T  คือ  สิ้นสุดการใช้หลักสูตร  
 
 จากแผนภาพที่แสดงขั้นตอนการประเมินหลักสูตรทั้ง 5 ประเด็น โดยมีแนว
ปฏิบัติที่เหมือนกัน คือ การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของหลักสูตรกับมาตรฐาน           
ที่ก าหนดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่   
 
 การประเมินของ Provus ให้ความส าคัญกับการคิดอย่างเป็นระบบ โดย
ระบบจะเริ่มจากการตั้งค าถามแล้วน าไปสู่การก าหนดเกณฑ์ น าไปสู่การแสวงหา
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง และน าไปสู่การตัดสินใจ ด้วยการตอบค าถามท่ีได้ตั้งไว้ในขั้นตอน
แรกดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  31  การประเมินโดยใช้การคิดอย่างเป็นระบบ 
 
 

7.6  รูปแบบการประเมินของ Hammond 
 
 Robert L. Hammond ได้เสนอรูปแบบประเมินหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรที่ก าลังด าเนินการใช้อยู่ในปัจจุบัน 
โดยเปรียบเทียบข้อมูลเชิงพฤติกรรมกับจุดประสงค์โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนที่อิงอยู่กับบริบทของสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 
 โครงสร้างการประเมินหลักสูตรของ Hammond ประกอบด้วยการประเมิน
ด้านต่างๆ 3 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการเรียนการสอน มิติด้านสถาบัน และมิติด้าน
พฤติกรรม ความส าเร็จของหลักสูตรขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในมิติต่างๆ 
โดยแต่ละมิติจะมีตัวแปรย่อยที่จะต้องประเมินอีกหลายตัวแปร ดังนี้  
 ก) มิติด้านการเรียนการสอน  ประกอบด้วย 
  1.  การจัดชั้นเรียน  
  2.  เนื้อหาสาระ   
  3.  วิธีการจัดการเรียนรู้  
  4. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
  5. งบประมาณ  

ค าถาม 

(Q) 
Question 

เกณฑ์ 
(C) 

Criterion 

สารสนเทศ 
(I) 

Information 

การตัดสินใจ 
(D) 

Decision 
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 ข) มิติด้านสถาบัน ประกอบด้วย 
  1. ผู้เรียน   
    -  อายุ 
    -  เพศ 
    -  ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา 
    -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    -  สุขภาพกายและความเครียด 
    -  ภูมิหลังทางครอบครัว 
 

  2. ผู้สอน   
    -  อายุ 
    -  เพศ 
    -  วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 
    -  ประสบการณ์การสอน 
    -  เงินเดือน 
    -  กิจกรรมที่ท าเวลาว่าง 
    -  การฝึกอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร 
    -  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

  3. ผู้บริหาร   
    -  อายุ 
    -  เพศ 
    -  วุฒิสูงสุดทางการศึกษา 
    -  ประสบการณ์ทางการบริหาร 
    -  เงินเดือน 
    -  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ 
    -  ลักษณะทางบุคลิกภาพ 
    -  การฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
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  4. ผู้เชี่ยวชาญ   
    -  อายุ 
    -  เพศ 
    -  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
    -  ลักษณะของการให้ค าปรึกษา  การช่วยเหลือ 
    -  ลักษณะทางบุคลิกภาพ 
    -  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

  5. ครอบครัว   
    -  สถานภาพการสมรส 
    -  ขนาดครอบครัว 
    -  รายได ้
    -  สถานที่อยู่ 
    -  การศึกษา 
    -  การเป็นสมาชิกของสมาคม ชุมชน 
    -  การโยกย้าย   ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน   
    -  จ านวนบุตรที่ก าลังอยู่ในระหว่างการศึกษา 
    -  จ านวนญาติที่อยู่ร่วมสถานศึกษา 
 

  6. ชุมชน   
    -  สภาพชุมชน  ด้านกายภาพ  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
    -  จ านวนประชากร 
    -  การกระจายของอายุประชากร 
    -  ความเชื่อ  ค่านิยม  ประเพณี  ศาสนา  วัฒนธรรม 
    -  ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
    -  สภาพการให้บริการทางสุขภาพอนามัย 
    -  การรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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 ค)  มิติด้านพฤติกรรม (behavioral dimension) มีองค์ประกอบของ
พฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้คิด ด้านทักษะ และด้านเจตคติ   
 

  1. พฤติกรรมด้านการรู้คิด ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์  
 

  2. พฤติกรรมด้านทักษะ  ได้แก่  การกระท าทั้ งหลายที่ ใช้การ
ประสานงานของประสาทกล้ามเนื้อ หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้มือและร่างกาย
ปฏิบัติงานต่างๆ  
 

  3. พฤติกรรมด้านเจตคติ ได้แก่ พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจ 
ความชอบ ไม่ชอบ ทัศนคติ ความซาบซึ้ง และค่านิยม 
 
 การประเมินหลักสูตรของ Hammond เริ่มด้วยการประเมินหลักสูตร           
ที่ก าลังด าเนินการใช้อยู่ในปัจจุบัน แล้วท าการนิยามตัวแปรในแต่ละมิติ ต่อด้วยการ
ก าหนดพฤติกรรมที่จะประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานอย่างเพียงพอส าหรับการ
ประกอบการตัดสินใจ แล้วจึงก าหนดแนวทางขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร             
โดยการประเมินหลักสูตรของ Hammond มีประเด็นส าคัญดังนี้ 
 
  1. การประเมินหลักสูตรที่ก าลังใช้อยู่ โดยประเมินส่วนย่อยๆ ของ
หลักสูตร เช่น การประเมินเพียงรายวิชาหนึ่งของหลักสูตร 
 
  2. นิยามลักษณะต่างๆ ของตัวแปร โดยอธิบายถึงตัวแปรต่างๆ ในมิติ
ด้านการเรียน  การสอน  มิติพฤติกรรม  และมิติด้านสถาบัน   
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  3. กระบวนการประเมินหลักสูตรการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
โดยระบุพฤติกรรมที่ผู้ เรียนแสดงออกด้วยการกระท าเ พ่ือบ่งถึงความส าเร็จ             
ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ สถานการณ์ที่ยอมรับผลของพฤติกรรมโดยการบรรยาย   
ให้ชัดเจนว่าผู้เรียนต้องแสดงพฤติกรรมได้ในระดับใด 
 
  4. ประเมินพฤติกรรมที่ระบุไว้ในจุดประสงค์ ผลที่ได้จากการประเมิน
จะเป็นสิ่งก าหนดพิจารณาหลักสูตรที่ด าเนินการใช้อยู่เพ่ือตัดสินรวมทั้งการปรับปรุง
หลักสูตร 
 
  5. การวิเคราะห์ผลภายในองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบเพื่อให้ได้ข้อสรุปตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ โดยน าไปตรวจสอบกับ
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เพ่ือตัดสินประสิทธิภาพของหลักสูตรเกี่ยวกับการบรรลุผลถึง
ระดับท่ีคาดหวัง ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ตัวแปรชนิดที่  1  
แหล่งการท านาย 

ตัวแปรชนิดที่  2 
การบรรยาย 

ตัวแปรชนิดที่  3 
จุดประสงค์ 

ตัวแปรชนิดที่  4 
องค์ประกอบต่างๆ  

ตัวแปรชนิดที่  5 
เกณฑ์การตรวจสอบ 

การจัดชั้นเรียน 
และตารางสอน 
เนื้อหา วิธีการ 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
งบประมาณ 

การเรียนการสอน 

ผู้เรียน  ผู้สอน 
ผู้บริหาร  ผู้เชี่ยวชาญ 

ครอบครัว  ชุมชน 

สถาบัน 

การจัดชั้นเรียน 
และตารางสอน 
เนื้อหา  วิธกีาร 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
งบประมาณ 

ผู้เรียน  ผู้สอน 
ผู้บริหาร  ผู้เชี่ยวชาญ 

ครอบครัว  ชุมชน 

สถาบัน 

การเรียนการสอน 

 

การสอนเป็นทีม 
การจัด

ตารางสอน 
แบบยึดหยุ่น 

การปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรประกอบ 
ด้วยอะไรบ้าง 

การจัดตารางสอน 
แน่นอน 

หลักสูตรปัจจุบัน 

 

การรู้คิด 
ทักษะ 
เจตคติ 

สถาบัน 

พฤติกรรม 

 

การเรียน 
การสอน 

พฤติกรรม 

โครงสร้างการประเมิน 

ข้อมูลย้อนกลับ 

พฤติกรรม 

 

ความรู้ 
ความคิด 
ทักษะ 
เจตคติ 

ผลผลิต 

องค์ประกอบต่างๆ  

ท่ีมา:  Hammond, R.L. (1973). “Evaluation at  the Local Level” In  worthen  and  Sanders,  
                       Educational Evaluation:  Theory  and  Practice.  California:  Wadsworth   
                        Published.  p.10 
 

แผนภาพ 32 รปูแบบการประเมินของ Hammond 
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7.7  รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick 
 
 Donald L. Kirkpatrick แห่งมหาวิทยาลัย Wisconsin ได้เสนอแนวคิดการ
ประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร เรียกว่า Kirkpatrick’s four levels of 
evaluation โดยมีลักษณะเป็นการประเมิน 4 ระดับ เรียงล าดับจากระดับขั้นพ้ืนฐาน
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ 1) ระดับปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction) 2) ระดับการ
เรียนรู้ (learning) 3) ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (behavior) 4) ระดับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร (results) โดยการประเมินในแต่ละระดับมีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ (Kirkpatrick. 2005) 
 
  1. การประเมินระดับปฏิกิริยาตอบสนอง  มีจุดมุ่ งหมายเ พ่ือ
ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการตอบสนองต่อกระบวนการและกิจกรรมการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างไร โดยการสอบถามความรู้สึกนึกคิดหรือความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีต่อการฝึกอบรม เช่น วิทยากรฝึกอบรม เนื้อหาสาระ กิจกรรม สื่อ 
ระยะเวลา เป็นต้น การประเมินระดับปฏิกิริยาตอบสนองนี้ จะเป็นข้อมูลที่สามารถใช้
เป็นตัวบ่งชี้ของประสิทธิผลของการฝึกอบรมในเบื้องต้น เพราะเป็นแนวโน้มของการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น การสังเกต
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น ผลจากการ
ประเมินสามารถน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและกิจกรรมการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
  2. การประเมินระดับการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบว่าผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติ จากการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างไร            
มีลักษณะเป็นการประเมินที่เป็นทางการมากขึ้น โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่มีคุณภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น การทดสอบ การประเมิน
ตนเอง การรายงานตนเอง การตรวจสอบผลงาน การสังเกตพฤติกรรม การสอบถาม 
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การสัมภาษณ์ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วหากมีการประเมินระดับการเรียนรู้เป็นช่วงเวลา
ตามแนวคิดการประเมินแบบก้าวหน้า (formative evaluation) แล้ว ผลจากการ
ประเมินยังสามารถน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและกิจกรรมการฝึกอบรม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการประเมินการเรียนรู้แบบรวบยอด ยังท าให้ทราบการ
ระดับบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายหลังการฝึกอบรมซึ่งเป็นจุดเน้นของการประเมินระดับนี้ได้อีกด้วย 
 
  3. การประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน อันสืบ
เนื่องมาจากการเข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร มุ่งเน้นการน าความรู้ ทักษะ            
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเจตคติที่มีต่อการท างาน มีลักษณะเป็นการ
ประเมินติดตามผลในสถานที่ท างานจริง ใช้ช่วงเวลาประมาณ 3 – 6 เดือน โดยมีวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น การประเมินตนเอง การรายงานตนเอง การตรวจสอบ
ผลงาน การสังเกตพฤติกรรม การสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 
  4. การประเมินระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ตรวจสอบว่าองค์กรได้รับประโยชน์อย่างไรจากการฝึกอบรม โดยมีลักษณะเป็นการ
ตรวจสอบว่าองค์กรมีการปรับปรุงและพัฒนางาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมการท างาน 
ที่สืบเนื่องมาจากการฝึกอบรมในประเด็นใดบ้าง มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี 
เช่น การตรวจสอบผลงานกับมาตรฐาน การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 
เป็นต้น 
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ตาราง  8  จุดเน้นของการประเมิน Kirkpatrick’s four levels of evaluation 
 

   

ระดับการประเมิน จุดเน้นของการประเมิน จุดมุ่งหมายของการประเมิน 

1. ปฏิกิริยาตอบสนอง ประสิทธิภาพของการฝึกอบรม ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีการตอบสนองต่อกระบวนการ 
และกิจกรรมการฝึกอบรม 
เป็นอย่างไร 

2. การเรียนรู ้ สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดร้ับ ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติ  
จากการเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างไร 

3. การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
น าไปปฏิบตัิจริง 

ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การท างานอันสืบเนื่องมาจาก 
การเข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่
อย่างไร 

4. ผลลัพธ์ที่เกดิขึ้น 
   ต่อองค์กร 

สิ่งที่องค์กรไดร้ับ ตรวจสอบว่าองค์กรไดร้ับประโยชน์
อย่างไรจากการฝึกอบรม 

    
 การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน Kirkpatrick’s four levels of 
evaluation ในการประเมินโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรม มีลักษณะเป็นการประเมิน
ที่ด าเนินการควบคู่กับการฝึกอบรม โดยการประเมินระดับปฏิกิริยาจะประเมินในช่วง
เริ่มต้นการฝึกอบรมและระหว่างการฝึกอบรม การประเมินระดับการเรียนรู้จะประเมิน
ในระหว่างและหลังการฝึกอบรม การประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม          
จะประเมินติดตามผลในสถานที่ท างานจริง และการประเมินระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น             
ต่อองค์กรจะประเมินภายหลังการประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งแสดงได้
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  33  ช่วงเวลาของการประเมินแบบ Kirkpatrick’s four levels of  
      evaluation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินหลักสูตรใดๆ 

ควรเลือกใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสม 

หรือผสมผสานหลายๆ รูปแบบ 
และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประเมิน 

 

ระหว่าง 
การฝึกอบรม 

หลัง 
การฝึกอบรม 

ปฏิบัติจริง 
ในที่ท างาน 

ผลกระทบ 
ต่อองค์กร 

การประเมิน 
ระดับที่ 1 

การประเมิน 
ระดับที่ 2 

การประเมิน 
ระดับที่ 3 

การประเมิน 
ระดับที่ 4 
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7.8  รูปแบบการประเมินของ  Eisner 
 
 รูปแบบการประเมิน Connoisseurship หรือการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
ของ Eisner (1994) ค าว่า Connoisseur เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญสูง มีรากฐานมาจากการชิมไวน์ในประเทศอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 19 และได้
น ามาใช้ในการประเมินผลงานทางด้านสุนทรียศาสตร์ (aesthetics) และศิลปศึกษา 
มุ่งเน้นการประเมินที่ให้กลุ่มผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกันพิจารณา
คุณค่าของผลงานอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ การประเมินตามรูปแบบ 
Connoisseurship ให้ความส าคัญกับความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการ
ประเมินผลงานต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจะใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเป็นพ้ืนฐาน
ในการประเมินอย่างมีวิจารณญาณ มีหลักวิชาการและเหตุผลสนับสนุนการประเมิน 
โดยแนวคิดของการประเมิน Connoisseurship แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  34  รูปแบบการประเมิน Connoisseurship 

 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

 

ใช้ความรู้ 
 

ใช้ประสบการณ์ 

 

ใช้วิจารณญาณ 

 

ประเมิน 
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 การใช้ รู ปแบบการประเมิน Connoisseurship มีประเด็นที่ ต้องให้
ความส าคัญเป็นอย่างมากคือ การคัดเลือกผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่
ประเมินอย่างแท้จริง ซ่ึงจะท าให้การประเมินเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะท าให้ทราบ 
จุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของหลักสูตรอย่างถูกต้อง 
 
 

สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 7 เรื่อง รูปแบบการประเมินหลักสูตรร่วมสมัย 
ได้กล่าวถึงสาระส าคัญ คือ รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมายเป็นหลัก เน้นการน า
เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมาเป็นประเด็นการประเมิน ส่วนรูปแบบ
การประเมินที่เน้นเกณฑ์เป็นหลัก มีทั้งรูปแบบที่ใช้เกณฑ์ภายในเป็นหลัก และรูปแบบ 
ที่ใช้เกณฑ์ภายนอกเป็นหลัก ส่วนรูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจเป็นหลัก        
เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลที่เกิดจากการด าเนินงาน
หรือการปฏิบัติจริงของการใช้หลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ก่อน  
 รูปแบบการประเมินของ Tyler เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียน รูปแบบการประเมินของ Stake ให้ความสนใจกับปัจจัยและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน 3 ประการ ได้แก่  สิ่ งที่มีอยู่ก่อน ( antecedent) 
กระบวนการ (transaction) และผลผลิต (outcomes) รูปแบบการประเมินของ 
Stufflebeam เป็นการประเมินทีละด้านตามล าดับจากการประเมินบริบท          
การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตซึ่งผลการ
ประเมินแต่ละด้านจะน าไปสู่การตัดสินใจด าเนินการในขั้นตอนต่อไป รูปแบบการ
ประเมินของ Provus มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือตัดสินใจว่าหลักสูตรที่ด าเนินการใช้อยู่
นั้น ควรจะปรับปรุงหรือด าเนินการต่อหรือยกเลิกการใช้ Provus เรียกว่าวิธีการ
ประเมินความไม่สอดคล้องกัน (discrepancy model) รูปแบบการประเมินของ 
Hammond มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือตรวจสอบว่าหลักสูตรบรรลุเป้าประสงค์และ



258   บทที่ 7 รูปแบบการประเมินหลักสูตรร่วมสมัย 

 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรที่ก าลัง
ด าเนินการใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบข้อมูลเชิงพฤติกรรมกับจุดประสงค์        
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่อิงอยู่กับบริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่นรูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick มุ่งเน้นการประเมินผลการ
ฝึกอบรมบุคลากรโดยมีลักษณะเป็นการประเมิน 4 ระดับ โดยสามารถเรียงล าดับจาก
ระดับขั้นพ้ืนฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ 1) ระดับปฏิกิริยาตอบสนอง 2) ระดับการ
เรียนรู้ 3) ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 4) ระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร     
ส่วนรูปแบบการประเมิน Connoisseurship หรือที่เรียกว่าการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
ของ Elliot Eisner มุ่งเน้นการประเมินที่ให้กลุ่มผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ร่วมกันพิจารณาคุณค่าของผลงานอย่างมีวิจารณญาณ 
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มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 

ของหลักสูตรในทุกมิต ิ
 

และตัดสินใจปรับปรุง 
 

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักสูตร 
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
 

ที่ต้องการน าหลักสตูรที่ปรับปรุงใหม่ 
 

ต่อคณะกรรมการวิชาการ 
 

ของหนว่ยงานหรือสถานบัน 
 

ต้อท าการประเมินหลักสูตร 
 

และแนบผลการประเมินหลักสูตร 
 

ประกอบการน าเสนอหลักสูตรทุกครัง้ 
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สาระส าคัญ 
 
 ส าหรับในบทที่ 8 เรื่อง การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ มีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 

  1. การประเมินหลักสูตรทั้งระบบมีจุดมุ่ งหมายเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรในทุกมิติและตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักสูตร
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง อย่างหลากหลาย ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
 

  2. การประเ มินหลักสูตรทั้ งระบบให้ความส าคัญกับข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพส าหรับน ามาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร 
 

  3. การประเมินหลักสูตรทั้งระบบที่มีประสิทธิภาพควรด าเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้หลักสูตร มีข้ันตอนการด าเนินการ 8 ขั้นตอน ได้แก่  

   1)  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร  

   2)  การก าหนดรูปแบบการประเมินหลักสูตร  

   3)  การวางแผนการประเมินหลักสูตร  

   4)  การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมิน 

      หลักสูตร  

   5) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

   6)  การวิเคราะห์ข้อมูล  

   7)  การลงสรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ  

   8)  การรายงานผลการประเมินหลักสูตร 
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  4. การน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรนั้นควรน าเสนอให้อยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นของการประเมินอย่างเป็นระบบและมีการ 
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มี ความเป็นรูปธรรม 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
 
  5. การให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรที่มีคุณภาพซึ่งจะ
เป็นสิ่งสะท้อนว่าผู้ประเมินหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่ประเมินอย่าง
แท้จริง ที่นอกจากจะสามารถตัดสินคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละประเด็นได้แล้ว               
ยังสามารถ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย                 
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8.1  จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
 
 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรในทุกมิติ และตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักสูตรโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ถูกต้อง เชื่อถือได้  
 
 ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตรทั้งระบบจะท าให้เกิดการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน มีเหตุผลสนับสนุนว่าเพราะอะไร
จึงต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ผลจากการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรจะท าให้หลักสูตรมีความทันสมัยมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งความต้องการของแต่ละอาชีพและวิชาชีพในกรณีที่เป็น
หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี 
 
 จุดแข็งของการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ คือ ได้สารสนเทศที่เกี่ยวกับ
คุณภาพของหลักสูตรที่มีความถูกต้อง เนื่องมาจากการออกแบบการประเมินโดยใช้
รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ        
มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบจากแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ท าให้การ
ประเมินมีความแข็งแกร่งทางวิชาการ อันจะน าไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง 
 
 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบนิยมท าการประเมินเม่ือได้ใช้หลักสูตร       
มาจนกระทั่งเริ่มมีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร หรือเม่ือต้องการปรับปรุงและ
เปลี่ ยนแปลงหลักสูตรในประเด็นที่ส าคัญๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งหลั กสู ตร
ระดับอุดมศึกษาหลักสูตรต่างๆ ที่จะต้องมีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบและ
น าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการของสถาบันใช้ประกอบการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ต่อการปรับปรุงหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่าหลายหลักสูตร       
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ที่เสนอขอปรับปรุงแต่ไม่ได้น าเสนอผลการประเมินหลักสูตรเดิมอย่างชัดเจนจะถูก
คณะกรรมการวิชาการสอบถามว่าผลการประเมินหลักสูตรเดิมเป็นอย่างไร มีประเด็น
อะไรบ้างที่น ามาสู่การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ซึ่งบางครั้งคณะกรรมการจะยังไม่
พิจารณาจนกว่าจะได้ทราบผลการประเมินหลักสูตร ท าให้คณะกรรมการหลักสูตรต้อง
กลับไปท าการประเมินหลักสูตรมาก่อน บางครั้งอาจท าให้เสียโอกาส ในการใช้หลักสูตร
ที่ปรับปรุงใหม่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสาขาวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้จึงขอแนะน า
คณะกรรมการหลักสูตรที่ต้องการน าหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ต่อคณะกรรมการ
วิชาการของหน่วยงานหรือสถานบัน ท าการประเมินหลักสูตรและแนบผลการ
ประเมินหลักสูตรตลอดจนการวิเคราะห์เชื่อมโยงผลการประเมินหลักสูตรกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน               
 
 

8.2  ลักษณะเด่นของการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
 
 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบให้ความส าคัญกับข้อมูลสารสนเทศที่มี
คุณภาพส าหรับน ามาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ด้วยเหตุนี้จึง
ท าให้การประเมินหลักสูตรทั้งระบบมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้ 
 
  1. มีการวางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ  โดยการก าหนด
รูปแบบของการประเมินไว้อย่างชัดเจนซึ่งอาจเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรืออาจ
ผสมผสานหลายๆ รูปแบบได้ตามความเหมาะสม โดยมีหลักการว่าสามารถท าให้ได้ผล
การประเมินตามท่ีต้องการ 
 
  2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับรูปแบบ
การประเมินและประเด็นการประเมินที่ต้องการ เช่น การสอบถามผู้สอนและผู้เรียน 
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งจากการที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหลากหลายนี้
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เอง ส่งผลท าให้ต้องมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายชนิดตามมาซึ่งจ าเป็นต้อง
ใช้กระบวนการพัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการซึ่งเครื่องมือที่มี
คุณภาพจะเป็นปัจจัยเบื้องต้นของข้อมูลที่มีคุณภาพ 
 
  3. มีผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน
กรอบในการพิจารณาว่าใครบ้างที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล อาจใช้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
หลักสูตร เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้จ้างงาน ผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น
ซึ่งการมีผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลายนี้ช่วยท าให้ข้อมูลที่น ามาใช้ลงสรุปผลการประเมิน          
มีความเชื่อถือได้มากขึ้น 
 
  4. มีเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินที่ชัดเจนซึ่งช่วยท าให้การลง
สรุปผลการประเมินและการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดและหลักการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
เช่น การใช้มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาเป็นเกณฑ์การตัดสินวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้านหรือไม่        
เป็นต้น  
 
  5. มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากการประเมินที่สืบเนื่องมาจาก
ผลการประเมินด้านต่างๆ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร         
มีความต้องการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในฐานะที่ต้องดูแลรับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งหมด ในการที่จะตัดสินใจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลการประเมินหรือจากข้อเท็จจริงที่ค้นพบ
และผ่านกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาเป็นข้อเสนอแนะต่างๆ   
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  6. มีเอกสารรายงานผลการประเมินที่เป็นระบบ โดยมีสาระส าคัญ
เกี่ยวกับเหตุผลและความเป็นมาของการประเมินหลักสูตร วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินหลักสูตร รูปแบบการประเมินที่ใช้ ขั้นตอนการประเมิน จ านวนและกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศเบื้องต้นของหลักสูตรที่
ประเมิน ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากการประเมิน ซึ่งเอกสารรายงานนี้อาจ
เขียนในลักษณะของรายงานการประเมิน หรือรายงานการวิจัยในกรณีที่ท าเป็นการวิจัย
เชิงประเมิน (evaluation research) และควรมีเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ส าหรับ
นักพัฒนาหลักสูตร และบทสรุปส าหรับผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารศึกษาผลการประเมิน 
ได้อย่างรวดเร็ว 
 
 

8.3  กระบวนการประเมินหลักสตูรทั้งระบบ 
 
 การประเมินหลักสูตรทั้ งระบบที่มีประสิทธิภาพควรด าเนินการโดย
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
หลักสูตร มีขั้นตอนการด าเนินการ 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การประเมินหลักสูตร 2) การก าหนดรูปแบบการประเมินหลักสูตร 3) การวางแผน
การประเมินหลักสูตร 4) การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมิน
หลักสูตร 5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 6) การวิเคราะห์ข้อมูล 7) การลงสรุปผลการ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ 8) การรายงานผลการประเมินหลักสูตร โดยแต่ละ
ขั้นตอนมีสาระส าคัญดังนี้ 
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  ขั้นตอนที่  1  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
          หลักสูตร  
 
   เป็นการก าหนดว่าการด าเนินการประเมินหลักสูตรที่จะด าเนินการ
นั้น มีเปูาประสงค์เพ่ืออะไร เช่น เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับบริบทของสังคม และมาตรฐานการศึกษา เป็นต้น  
 
   โดยส่วนมากการประเมินหลักสูตรจะเป็นไปเพ่ือการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
(school curriculum) ของโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การประเมินหลักสูตร
บางครั้งอาจมีวัตถุประสงค์เพ่ือตัดสินใจว่าจะใช้หลักสูตรต่อไป หรือยกเลิกการใช้
หลักสูตร เช่น การประเมินหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ที่มีข้อ
ค้นพบหลายประการ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ขึ้นใช้แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ
การประเมินหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 
 
 

  ขั้นตอนที่  2  การก าหนดรูปแบบการประเมินหลักสูตร  
 
   เป็นการเลือกใช้ หรือประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรต่างๆ 
ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 7 ให้ตอบสนองเปูาประสงค์ของการประเมินหลักสูตรซึ่ง
การก าหนดรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ดีควรน าไปสู่การตอบค าถามของการประเมิน
หลักสูตรได้ครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจน  
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  ขั้นตอนที่  3  การวางแผนการประเมินหลักสูตร  
 
   การประเมินหลักสูตรจะมีความถูกต้องก็ต่อเมื่อมีการวางแผนการ
ประเมินที่เป็นระบบชัดเจน ทั้งมิติการประเมิน ประเด็นการประเมิน ค าถามการ
ประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล การวางแผนการประเมิน
หลักสูตรเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากการประเมินหลักสูตรมีความ
ซับซ้อน (complexity) ค่อนข้างมากกว่าที่จะลงสรุปผลการประเมินได้อาจต้องใช้
ข้อมูลอย่างหลากหลายทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การที่จะลง
สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพหรือไม่ อาจจะต้องเก็บข้อมูลจากผู้สอน ผู้บริหาร 
และผู้เรียน แล้วน าข้อมูลจากทั้ง 3 แหล่ง มาวิเคราะห์เพ่ือที่จะลงสรุปคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ 
 
  ดังนั้นการวางแผนการประเมินจึงเปรียบเสมือนแผนที่สู่ความส าเร็จ
ของการประเมินหลักสูตร การวางแผนการประเมินหลักสูตรท าได้หลายวิธี ซึ่งจาก
ประสบการณ์การประเมินหลักสูตรของผู้เขียน ใช้วิธีการสร้างตารางพิมพ์เขียวการ
ประเมินหลักสูตรขึ้นก่อน จากนั้นจึงด าเนินการสร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือการประเมินหลักสูตรต่อไป พิมพ์เขียวการประเมินหลักสูตรมีลักษณะดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตาราง  9  พิมพ์เขียวการประเมินหลักสูตร   
 

มิต ิ
การประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ค าถาม 
การประเมิน 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 เพ่ือให้ผู้อ่านได้ศึกษาแนวทางการวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็น
รูปธรรม ผู้เขียน ขอเสนอตัวอย่างการวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2554) 
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ตาราง  10   การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 

      มิติการ
ประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ค าถาม 
การประเมิน 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

การ
ประเมิน 
ปัจจัย
ก าหนด 
(การ
ประเมิน
เอกสาร 
หลักสตูร) 

ลักษณะ 
ของหลักสูตร 

ลักษณะ 
ของหลักสูตร 
สอดคล้องกับ
ลักษณะของ
หลักสตูรระดับ
ปริญญาโท 
ที่ก าหนดไว้ใน
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   
พ.ศ. 2552 
หรือไม ่

การวิเคราะห ์
เอกสาร
หลักสตูร 
 
 
 
 
 
 

แบบวิเคราะห์
ลักษณะ 
ของหลักสูตร
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 
2552 

เอกสาร
หลักสตูร 
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา 
วิปัสสนา
ภาวนา  
 
 

  การสนทนา
กลุ่ม 

ประเด็นค าถาม
การสนทนากลุ่ม 
แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม 

ผู้บริหาร  
และ 
คณาจารย์   

 ปรัชญา 
ของหลักสูตร 

ปรัชญาของ
หลักสตูร   
สอดคล้องกับ
หลักการก าหนด
ปรัชญา 
ของหลักสูตร 
ในปัจจุบันหรือไม ่

การวิเคราะห ์
เอกสาร
หลักสตูร 
 
 
 
 

แบบวิเคราะห ์
ปรัชญา 
ของหลักสูตร 
 
 
 

เอกสาร
หลักสตูร 
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา 
วิปัสสนา
ภาวนา 

   การสนทนา
กลุ่ม 

ประเด็นค าถาม
การสนทนากลุ่ม 
แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม 

ผู้บริหาร  
และ 
คณาจารย ์
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ตาราง  10   การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ) 
 

      มิติการ
ประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ค าถาม 
การประเมิน 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

 

วัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 
สอดคล้องกับ
กรอบ
คุณลักษณะ
บัณฑิต 
ที่พึงประสงค์  
3 ด้าน   
ได้แก่ ความรู้
ความคิด   
ทักษะปฏิบัติ   
คุณธรรม
จริยธรรม   
หรือไม ่

การวิเคราะห ์
เอกสาร
หลักสตูร 
 
 
 
 
 

แบบวิเคราะห์
ความ
สอดคล้อง
ระหว่าง
วัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร
กับกรอบ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์   
3  ด้าน 
 
 
 

เอกสาร
หลักสตูร 
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา   
 
  

 

  การสนทนา
กลุ่ม 

ประเด็น
ค าถามการ
สนทนากลุ่ม 
แบบบันทึก
การสนทนา
กลุ่ม 

ผู้บริหาร และ 
คณาจารย ์
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ตาราง  10   การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ) 
 

      มิติการ
ประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ค าถาม 
การประเมิน 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

  

วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค ์
ในระดับคณุวุฒิ
ระดับปริญญาโท  
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
หรือไม ่

การวิเคราะห ์
เอกสาร
หลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 

แบบวิเคราะห ์
ความ
สอดคล้อง 
ระหว่าง
วัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร
กับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ใน
ระดับคณุวุฒิ
ปริญญาโท   
ในกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึก
ษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2552 

เอกสาร
หลักสตูร 
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา    
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ตาราง  10   การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ) 
 

      มิติการ
ประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ค าถาม 
การประเมิน 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

   

การสนทนา
กลุ่ม 
 

ประเด็น
ค าถามการ
สนทนากลุ่ม
และแบบ
บันทึกการ
สนทนากลุ่ม 

ผู้บริหาร  
และ 
คณาจารย ์

 

โครงสร้าง
หลักสตูร 

โครงสร้าง
หลักสตูร
สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548  
หรือไม ่

การวิเคราะห ์
เอกสาร
หลักสตูร 
 
 
 
 

แบบวิเคราะห์
โครงสร้างของ
หลักสตูรตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสตูร
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 

เอกสาร
หลักสตูร 
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา    
 
 

 

  การสนทนา
กลุ่ม 

ประเด็น
ค าถามการ
สนทนากลุ่ม 
แบบบันทึก
การสนทนา
กลุ่ม 

ผู้บริหาร  
และ 
คณาจารย ์
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ตาราง  10   การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ) 
 

      มิติการ
ประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ค าถาม 
การประเมิน 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

 

รายวิชา รายวิชามีความ
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูรหรือไม ่

การวิเคราะห์
รายวิชา 
ในเอกสาร
หลักสตูร 

แบบวิเคราะห์
ความ
สอดคล้อง
ระหว่าง
รายวิชากับ
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  

เอกสาร
หลักสตูร 
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา    

 

 รายวิชา 
ในหลักสูตร 
ส่งเสริม
คุณลักษณะของ
บัณฑิต  
ที่พึงประสงค์ 3 
ด้าน  ได้แก่   
ด้านความรู้
ความคิด   
ทักษะปฏิบัติ   
คุณธรรม
จริยธรรม  
หรือไม ่

การวิเคราะห์
รายวิชา 
ในเอกสาร
หลักสตูร 

แบบวิเคราะห์
ความ
สอดคล้อง
ระหว่าง
รายวิชา กับ
คุณลักษณะ 
ของบัณฑิต ที่
พึงประสงค์   
3  ด้าน 

เอกสาร
หลักสตูร 
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา    
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ตาราง  10   การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ) 
 

      มิติการ
ประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ค าถาม 
การประเมิน 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

  

รายวิชา 
ในหลักสูตร  
ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ใน
ระดับคณุวุฒิ
ปริญญาโท ใน
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 
2552  หรือไม ่

การวิเคราะห์
รายวิชา 
ในเอกสาร
หลักสตูร 

แบบวิเคราะห์
ความ
สอดคล้อง
ระหว่าง
รายวิชากับ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทใน
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา
แห่งชาติ   
พ.ศ. 2552 

เอกสาร
หลักสตูร 
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา    

  

การออกแบบ
รายวิชา 
ในหลักสูตร 
มีคุณภาพหรือไม ่

การวิเคราะห์
รายวิชา 
ในเอกสาร
หลักสตูร 

แบบวิเคราะห์
คุณภาพ 
ของการ
ออกแบบ
รายวิชา 

เอกสาร
หลักสตูร 
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา    

 
 



282   บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
 
ตาราง  10  การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ) 
  

      มิติการ
ประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ค าถาม 
การประเมิน 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

 

แนวทางการ
จัดการเรียน
การสอน 
และการ
ประเมินผล 

แนวทางการ
จัดการเรียน 
การสอน 
และการวดั 
และประเมินผล 
มีความ
สอดคล้องกับ
บริบท 
การจัดการศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษาใน
ปัจจุบัน  หรือไม ่

การวิเคราะห ์
เอกสาร
หลักสตูร 

แบบวิเคราะห์
แนวทาง 
การจัดการ
เรียนการสอน 
และ
ประเมินผล 
(ในบริบทการ
จัดการศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา) 

เอกสาร
หลักสตูร 
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา    

ปัจจัย
น าเข้า 

จ านวน 
และคณุวุฒิ 
ของอาจารย์ 

อาจารย์มีจ านวน
และคณุวุฒิ 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2548  
หรือไม ่

การส ารวจ
เอกสาร 
และการ
ตรวจสอบ
ยืนยันจาก
บุคคลเจา้ของ
ข้อมูล 
 

แบบส ารวจ
จ านวนและ
คุณวุฒิ 
ของอาจารย์  
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. 2548 

เอกสาร
หลักสตูร 
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา    
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ตาราง  10   การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ) 
  

      มิติการ
ประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ค าถาม 
การประเมิน 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

 

คุณลักษณะ
ของผู้เรียน 

ผู้เรยีนมี
คุณลักษณะ 
ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
ในหลักสูตร
ระดับใด 

การสอบถาม 
 

แบบสอบถาม
คุณลักษณะ 
ของผู้เรียน 
 

ผู้เรยีน 
 

 

ทรัพยากร 
และแหล่ง 
การเรยีนรู ้

หลักสตูร 
มีทรัพยากร 
และแหล่ง 
การเรยีนรู้
เพียงพอ 
หรือไม ่

การส ารวจ
ทรัพยากร 
และแหล่งการ
เรียนรู ้
ของหลักสูตร 

แบบส ารวจ
ทรัพยากร 
และแหล่ง 
การเรยีนรู ้

วิทยาเขต 
บาฬีศึกษา 
พุทธโฆส 

กระบวนการ การจัดการ
เรียนการสอน 

การจัดการเรยีน
การสอน 
ของหลักสูตร   
มีคุณภาพ 
ระดับใด 

การสอบถาม
คุณภาพ 
การจัดการ
เรียน 
การสอน 

แบบสอบถาม
คุณภาพ 
การจัดการ
เรียน 
การสอน 

ผู้เรยีน 
 
 

 การวัดและ
ประเมินผล 

การวัดและ
ประเมินผล 
การเรยีนรู ้
ของหลักสูตร   
มีคุณภาพ 
ระดับใด 

การสอบถาม
คุณภาพ 
การวัดและ
ประเมินผล 
การเรยีนรู ้

แบบสอบถาม 
คุณภาพ 
การวัดและ
ประเมินผล 
การเรยีนรู ้

ผู้เรยีน 
 



284   บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
 
ตาราง  10   การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ) 
  

      มิติการ
ประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ค าถาม 
การประเมิน 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

 

การปฏิบัติ
วิปัสสนา
ภาวนา 
7 เดือน 

การปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนา 
7 เดือน   
มีความเป็น
ระบบ 
หรือไม ่

การสอบถาม
ความคิดเห็น 
ที่มีต่อการ 
ปฏิบัติ
วิปัสสนา 
ภาวนา  
7 เดือน 

แบบส ารวจ
กิจกรรม   
การฝึกปฏิบัต ิ
วิปัสสนา
ภาวนา  
7 เดือน 
 

พระนิสติ 
 
 
 
 
 
 

 

  การสัมภาษณ ์
ผู้ให้ข้อมูล
หลัก 
 

แบบ
สัมภาษณ ์
 

ผู้ให้ข้อมูล
หลัก 
 

 

  การสังเกต 
การปฏิบัต ิ

แบบสังเกต 
การปฏิบัต ิ

สถานท่ีฝึก
ปฏิบัติ ณ   
ประเทศพม่า 
และศูนย์
ปฏิบัติธรรม
พรหมโมล ี

 

ระบบการท า
วิทยานิพนธ์ 

การท า
วิทยานิพนธ์   
มีความเป็น
ระบบหรือไม ่

การส ารวจ
ระบบ 
การท า
วิทยานิพนธ ์

แบบส ารวจ
ระบบ   
การท า
วิทยานิพนธ ์

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
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ตาราง  10   การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ) 
  

      มิติการ
ประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ค าถาม 
การประเมิน 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

   
การสัมภาษณ์   
ผู้ให้ข้อมูล
หลัก 

แบบสัมภาษณ ์ ผู้ให้ข้อมูล
หลัก 

 

การบริหาร
จัดการ
หลักสตูร 

การบริหาร
จัดการหลักสตูร 
มีความเป็น
ระบบหรือไม ่

การสอบถาม 
 
 
 

แบบส ารวจ
การบริหาร 
จัดการ
หลักสตูร 
 
 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 
 
 

 
  การสัมภาษณ ์

ผู้ให้ข้อมูล
หลัก 

แบบสัมภาษณ ์
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 

การวิจัย
หลักสตูร 
และการเรียน
การสอน 

มีการวิจัยทาง
หลักสตูร 
และการเรียน
การสอน   
ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อหลักสตูร
หรือไม ่

การส ารวจ
การวิจัย 
หลักสตูร 
และการ 
เรียนการสอน 
 

แบบส ารวจ
การวิจัย   
หลักสตูร 
และการเรียน
การสอน 
 
   

รายงานการ
วิจัย 
หนังสือ ต ารา 
ที่ได้มาจาก
การวิจัย 
 
 

 
  การสัมภาษณ ์ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
แบบสัมภาษณ ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 

 
 



286   บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
 
ตาราง  10   การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ) 
  

      มิติการ
ประเมิน 

ประเด็น 
การประเมิน 

ค าถาม 
การประเมิน 

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 

ผลผลติ คุณภาพของ
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษามี
คุณภาพ 
ตามวัตถุประสงค ์
ของหลักสูตร
หรือไม่    

การส ารวจ
ข้อมูล 
คุณภาพ 
ของผู้ส าเรจ็ 
การศึกษา 
 
 
 

แบบสอบถาม
ข้อมูล   
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
ในหลักสูตร   
โดยการ
รายงาน
ตนเอง 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 
 

   การสัมภาษณ ์ 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

แบบสัมภาษณ ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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       ขั้นตอนที่  4  การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับ                   
    การประเมินหลักสูตร  
 
 เป็นการสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
พิมพ์เขียวการประเมินหลักสูตร เช่น แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม แบบส ารวจ 
แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น  
 เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
ประเมินหลักสูตร ดังนั้นการสร้างเครื่องมือจึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก กระบวนการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยทั่วไปมีข้ันตอนดังนี้ 

     1) ก าหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ต้องการประเมิน  

     2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลฉบับร่าง 

     3) ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง (validity)  

     4) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

     5) ทดลองใช้ และด าเนินการหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น  

      (reliability) (ถ้าเป็นแบบทดสอบต้องตรวจสอบคุณภาพ 

      ด้านความยาก และอ านาจจ าแนก) 

     6) ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นฉบับ 

      สมบูรณ์ 
 

 เพ่ือให้ผู้อ่านได้ศึกษาเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมิน
หลักสูตร จึงยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมิน
หลักสูตร จากการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนา
ภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
นครปฐม (มารุต พัฒผล. 2554)  
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แบบวิเคราะห์ลักษณะของหลักสูตร 
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552  

 
 

วัตถุประสงค ์  เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  
 กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2522 
ค าชี้แจง   วิเคราะห์ลักษณะของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิปัสสนาภาวนา  โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่อง 
 ผลการประเมิน ครบถ้วนทุกรายการ 

 

ข้อที ่ ลักษณะหลักสูตรระดับปรญิญาโท 
ผลการประเมิน 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

1 มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ   
2 มุ่งเน้นการพัฒนาความช านาญทางด้านการวิจัย   
3 พัฒนาความช านาญระดับสูงทางวิชาชีพ   
4 เน้นการค้นคว้าวิจยัที่น าไปสู่การท าวิทยานิพนธ์   
5 ผสมผสานระหว่างวิทยานิพนธ์กับการศึกษารายวิชา   

 
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................  
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................  
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................  
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แบบวิเคราะห์ปรัชญาของหลักสูตร 
 
 

วัตถุประสงค ์  เพ่ือวิเคราะห์ปรัชญาของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม   
ค าชี้แจง   วิเคราะห์ปรัชญาของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิปัสสนาภาวนา  โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่อง 
 ผลการประเมิน ครบถ้วนทุกรายการ  

 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ผลการประเมินปรัชญา
หลักสตูร 

 มีความชัดเจน ยังไม่ชัดเจน 

1 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทย   
2 สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย   

3 สะท้อนความเชื่อที่มีต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร   
4 สะท้อนเปูาหมายของการจดัการศกึษา   

5 สะท้อนแนวทางการจัดการศึกษา   

 
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................  
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................  
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แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
กับคุณลักษณะบัณฑิตด้านการรู้คิด คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการปฏิบัติ 

 
วัตถุประสงค ์  เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม กับคุณลักษณะบัณฑิต 
 ด้านการรู้คิด คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการปฏิบัติ 
ค าชี้แจง   วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย  
 ลงในช่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เมื่อมีความสอดคล้องกับ 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
 
 

ข้อที ่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ความสอดคล้องกับ 
คุณลักษณะบณัฑติ 

ความรู ้
ความคิด 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ทักษะ 
การปฏิบัต ิ

1 เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบณัฑติ ให้มีความรู ้
ความสามารถดา้นปริยตัิ  ปฏิบัติ ปฏิเวธ  
และฝึกฝนตนเองเพื่อให้ไดร้ับผลการปฏิบัต ิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

2 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นวิปัสสนาจารย ์ 
เพื่อการเผยแผด่้านวิปัสสนาภาวนา 

   

3 เพื่อให้เกิดการบรูณาการด้านปริยตัิและปฏิบัติ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
อย่างมีความสงบสุข 
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แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  

ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

วัตถุประสงค ์  เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม กับมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาโท   
ค าชี้แจง   วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย   
 ลงในช่องความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
 เมื่อมีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
 ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
 

ข้อที ่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ความสอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5 

1 เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบณัฑติ 
 ให้มีความรู้ความสามารถดา้นปรยิัติ 
ปฏิบัติ ปฏเิวธ และฝึกฝนตนเอง
เพื่อให้ได้รับผลการปฏบิัต ิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2 เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ 
เป็นวิปัสสนาจารย ์เพื่อการเผยแผ ่
ด้านวิปัสสนาภาวนา 

     

3 เพื่อให้เกิดการบรูณาการด้านปริยตัิ
และปฏิบตัิสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างมีความสงบสุข 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (คัดมาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
2552) 
 

ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม 
   สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อ่ืน และเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีข้อมูลทาง
จรรยาบรรณของวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหา           
ที่เกิดขึ้นก็สามารถใช้การวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนด้วยหลักฐาน 
และตอบโต้กับปัญหาเหล่านี้บนพ้ืนฐานของหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
และแสดงออกหรือสื่อให้เห็นถึงข้อสรุปของปัญหาด้วยการรับรู้ที่ไวต่อผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพ่ือให้เกิดการทบทวนและแก้ไข 
   มีความกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประยุกต์ใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติต ามหลักแห่ง
คุณธรรมจริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน และในชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 
 
ด้านที่ 2 ความรู้ 
   มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาระหลักของรายวิชาหรือ
สาขาวิชาตลอดจนหลักการหรือทฤษฎีที่ส าคัญ และน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพมีความเข้าใจอย่างละเอียดในทฤษฎีของ
การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพที่ซับซ้อนของกลุ่มวิชาเฉพาะนั้น มีความเข้าใจใน
วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขา / สาขาวิชา และต่อการปฏิบัติในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
ตระหนักในระเบียบและข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและในระดับ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเหตุผลและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 
   สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาการหรือทางวิชาชีพที่หลากหลายแปลกใหม่และไม่อาจท านายหรือ
คาดหมายได้ สามารถพัฒนาแนวคิดที่เป็นต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขข้อ
โต้แย้งหรือปัญหา สามารถบอกเล่าด้วยการวินิจฉัยอย่างผู้รู้และในสถานการณ์ที่ขาด
ข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ 
   สามารถสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ผลการวิจัย สิ่งตีพิมพ์/สื่อต่างๆ ทาง
วิชาการหรือรายงานเกี่ยวกับวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่ส าคัญโดยบูรณาการ
เข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างใหม่ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทั่วไปและเทคนิค
การวิจัยเฉพาะทางในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
   สามารถวางแผนอย่างเป็นอิสระและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอด
ถึงการใช้เทคนิคการวิจัยและจัดท าข้อสรุปที่ดี ซึ่งจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ที่มีอยู่หรือ
เพ่ิมพูนแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   มีบทบาทในการริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และจัดการแก้ไขข้อโต้แย้งและปัญหา
ที่ยุ่งยากซับซ้อนในทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ เมื่อใดที่มีความต้องการข้อมูลข่าวสาร
และทักษะเพ่ิมเติม สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นอิสระในการแสวงหา และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้น 
   มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่าง
เต็มที่ในการจัดการเกี่ยวกับข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ  แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้น า
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้อย่างเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ์ 
ที่สอดคล้องต่อการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานกลุ่มในภาพรวม 
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ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี 
   สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้ฟังทั้งในวงวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการจากสิ่งตีพิมพ์ / สื่อต่างๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
และโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ 
และใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการตรวจสอบปัญหา และหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 

 

วัตถุประสงค ์  เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชาของหลักสูตร 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม กับมาตรฐานคุณวุฒิ 
  ระดับปริญญาโท ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 พ.ศ. 2552 
ค าชี้แจง    วิเคราะห์รายวิชาของหลักสูตรแต่ละรายวิชา แล้วท าเครื่องหมาย  
 ลงในช่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท เมื่อมีความสอดคล้องกับ 
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
 

ข้อที ่ รายการ 

ความสอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

ด้านที่ 
1 

ด้านที่ 
2 

ด้านที่ 
3 

ด้านที่ 
4 

ด้านที่ 
5 

1. 600101    พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ 2(2-0-4) 
ศึกษาความเป็นมาของการรวบรวมพระธรรม
วินัย เป็นพระไตรปฎิก และการถ่ายทอด
โครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎก 
วิเคราะหห์ลักธรรมส าคญั เช่น อริยสัจจ ์  
ไตรลักษณ์  ไตรสิกขา  นรก  สวรรค ์   
จิต วิญญาณ 

     

2. 606102    วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์  
              พระพุทธศาสนา  2(2-0-4) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานของวิปัสสนาภาวนา
โดยทั่วไป หลักวิปัสสนาภาวนา  ตามนัยของ
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา  
และปกรณ์วิเสสต่าง ๆ 
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ข้อที ่ รายการ 

ความสอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

ด้านที่ 
1 

ด้านที่ 
2 

ด้านที่ 
3 

ด้านที่ 
4 

ด้านที่ 
5 

3. 606203    สัมมนาวิปัสสนาภาวนา  2(2-0-4) 
สัมมนาหลักการถามตอบและสอบอารมณ์ 
ของการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา และเรื่อง 
อันเป็นประเด็นปัญหาของการปฏบิัติวิปัสสนา 
ภาวนา สภาพปญัหา สาเหตุปัญหาและวิธีการ
แก้ไขปัญหาการ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 

     

4. 606204    ระเบียบวิธีวิจัยวิปสัสนาภาวนา    
              2(2-0-4) 
ศึกษาลักษณะและประเภทของการวิจัย 
ทางวิปัสสนาภาวนาและการน าเสนอ 
ผลงานวิจัย 

     

5. 600105    ภาษาอังกฤษ  2(2-0-4) 
ศึกษาภาษาอังกฤษข้ันใช้งานเพื่อให้มีทักษะ 
ในการเขียน บรรยายและอภิปรายธรรม 

     

6. 606106    สมถภาวนา  3(3-0-6) 
ศึกษาความหมาย หลักธรรมที่เป็นอารมณ ์
ของสมถภาวนาแนวทาง การปฏิบตัิ   
และผลของการปฏบิัติสมถภาวนา 

     

7. 606207    วิปัสสนาภาวนา  3(3-0-6) 
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ความหมาย หลักธรรม 
ที่เป็นภูมิของวิปัสสนาภาวนา แนวทางปฏิบัติ
และผลของการปฏบิัติวิปัสสนาภาวนา 

     

8. 606308    สติปัฏฐานภาวนา  3(3-0-6) 
ศึกษาวิธีปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามแนว 
สติปัฏฐานสูตร และสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การเจริญสติ 
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ข้อที ่ รายการ 

ความสอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

ด้านที่ 
1 

ด้านที่ 
2 

ด้านที่ 
3 

ด้านที่ 
4 

ด้านที่ 
5 

9. 606309 พุทธยุทธศาสตร์ในการบริหาร  
           จัดการศูนย์วิปัสสนาภาวนา  3(3-0-6) 
ศึกษาความเป็นไปได ้ของโครงการ การ
วางแผนยุทธศาสตร ์ตามหลักพระพุทธศาสนา
การจัดการศูนย์วิปสัสนาธรุะ  
การติดตามและ การประเมินผลโครงการ 

     

10. 606410    ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันเป็นเวลา  
7 เดือน ในสถานท่ีปฏิบัติวิปสัสนากรรมฐาน 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีพระวิปัสสนาจารย์   
เป็นผู้ควบคมุการปฏิบัติและวัดผลประเมินผล 
การปฏิบัต ิ 

     

11. 606111    ปรมัตถธรรม  2(2-0-4) 
ศึกษาปรมัตถธรรม 4 คือ จิต เจตสิก รูป 
นิพพาน เชิงบูรณาการ  ตามหลักวิปัสสนา
ภาวนา 

     

12. 606312   หลักการเป็นวิทยากรภาคปฏิบัต ิ
             วิปัสสนาภาวนา 2(2-0-4) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานของการเป็นวิทยากร
ภาคปฏิบตัิวิปัสสนา ประเภท การเป็นวิทยากร
ปัจจัยสมัฤทธิผลการเป็นวิทยากรภาคปฏิบตัิ 
วิปัสสนา หลักและวิธีการเป็นวิทยากร
ภาคปฏิบตัิวิปัสสนา 
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ข้อที ่ รายการ 

ความสอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

ด้านที่ 
1 

ด้านที่ 
2 

ด้านที่ 
3 

ด้านที่ 
4 

ด้านที่ 
5 

13. 606313    การประเมินผลการปฏิบัติวิปัสสนา 
              ภาวนา  2(2-0-4) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานของการประเมินผลการ
ปฏิบัติวิปัสสนา ปัจจัย สัมฤทธิผลของการ
ประเมินผลการปฏิบัติวิปสัสนา กระบวนการ
ประเมินผล การปฏิบตัิวิปัสสนา หลักและ 
วิธีการสอน การปฏิบัติวิปสัสนา 

     

14. 606114    วิปัสสนาภาวนาในโลกร่วมสมัย   
              2(2-0-4) 
ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์วิปสัสนาธุระใน
ประเทศไทย ประเทศตะวันออกและตะวันตก 

     

15. 606115    ชีวิตและผลงานพระวปิัสสนาจารย ์
              ไทย  2(2-0-4) 
ศึกษาภูมิปัญญาด้านกรรมฐานของพระมหาเถระ
ผู้มีชื่อเสียง เริ่มตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์จนถึง 
ปัจจุบัน 

     

16. 606316    เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิปัสสนา 
              ภาวนา  2(2-0-4) 
ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและเผยแผ่วิปัสสนา 
ภาวนา 
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ข้อที ่ รายการ 

ความสอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

ด้านที่ 
1 

ด้านที่ 
2 

ด้านที่ 
3 

ด้านที่ 
4 

ด้านที่ 
5 

17 606317    ศึกษาอิสระในหลักวิปสัสนาภาวนา   
              2(2-0-4) 
โครงการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาเลือกเอง  
โดยปรึกษาจากอาจารย ์และประเมินผล
โครงการ  โดยอาจารย ์  นักศึกษา   
และอาจารย์จัดท าแผนการศึกษาของโครงการ
เกี่ยวกับวิปัสสนาภาวนา จากพระไตรปฎิก 
อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสสอืน่ๆ 

     

18 606400    วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 
ศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยทางวิปัสสนาภาวนา 
และน าเสนอ งานวิจัย ภายใต้การก ากับดูแล
จากอาจารย์ที่ปรึกษา 
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แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร 
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชาของหลักสูตร 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม กับวัตถุประสงค ์
  ของหลักสูตร 
ค าชี้แจง    วิเคราะห์รายวิชาของหลักสูตรแต่ละรายวิชา แล้วท าเครื่องหมาย   
 ลงในช่องวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อมีความสอดคล้องกับ 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 

 

วิชาที ่ รายวิชา 

ความสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 

1 600101   พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ 2(2-0-4) 
ศึกษาความเป็นมาของการรวบรวมพระธรรมวินัย 
เป็นพระไตรปฎิก และการถ่ายทอดโครงสร้าง 
และสาระสังเขปของพระไตรปฎิก วิเคราะหห์ลักธรรม
ส าคัญ เช่น อริยสัจจ ์ไตรลักษณ์ ไตรสิกขา นรก 
สวรรค ์จิต วิญญาณ 

   

2 606102   วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา   
             2(2-0-4) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานของวิปัสสนาภาวนาโดยทั่วไป 
หลักวิปัสสนาภาวนาตามนยัของพระไตรปฎิก  
อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสส 

   

 

หมายเหตุ  แบบประเมินที่ใช้จริง มีการประเมินทุกรายวิชาในหลักสูตร ทั้ง 18 รายวิชา 
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แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชา  
กับคุณลักษณะของบัณฑิตด้านการรู้คิด คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการปฏิบัติ 

 
 

วัตถุประสงค ์  เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชาของหลักสูตร 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษา 
 พุทธโฆส นครปฐม กับคุณลักษณะบัณฑิตด้านการรู้คิด  
 คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการปฏิบัติ 
ค าชี้แจง   วิเคราะห์รายวิชาของหลักสูตรแต่ละรายวิชา แล้วท าเครื่องหมาย  
 ลงในช่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เมื่อมีความสอดคล้องกับ 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
 

วิชาที ่ รายวิชา 

ความสอดคล้องกับ 
คุณลักษณะบณัฑติ 

ความรู ้
ความคิด 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ทักษะ 
การปฏิบัต ิ

1 600101   พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ 2(2-0-4) 
ศึกษาความเป็นมาของการรวบรวมพระธรรมวินัย 
เป็นพระไตรปฎิก และการถ่ายทอดโครงสร้าง 
และสาระสังเขปของพระไตรปฎิก  วิเคราะห ์
หลักธรรมส าคัญ เช่น อริยสัจจ ์ไตรลักษณ์ 
ไตรสิกขา นรก สวรรค ์จิต วิญญาณ 

   

2 606102   วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร ์
             พระพุทธศาสนา  2(2-0-4) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานของวิปัสสนาภาวนา
โดยทั่วไป หลักวิปัสสนาภาวนาตามนัยของ
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสส 

   

 

หมายเหตุ  แบบประเมินที่ใช้จริง มีการประเมินทุกรายวิชาในหลักสูตร ทั้ง 18 รายวิชา 
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แบบวิเคราะห์คุณภาพการออกแบบรายวิชาในหลักสูตร 
 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพการออกแบบรายวิชาของหลักสูตร 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม   
ค าชี้แจง   วิเคราะห์คุณภาพการออกแบบรายวิชาของหลักสูตรแต่ละรายวิชา  
 แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องคุณภาพการออกแบบรายวิชา  
 ตามกรอบการวิเคราะห์ 5 ประการ ดังนี้  
   1.   มีจุดเน้นของสาระส าคัญ 2.  มีความสมเหตุสมผล   
   3.   มีความสอดคล้องกลมกลืน 4.   มีความเป็นปัจจุบัน   
   5.  สะท้อนการใช้คัมภีร์พระพุทธศาสนาหรือการวิจัยเป็นฐาน 

วิชาที ่ รายวิชา 
คุณภาพการออกแบบรายวิชา 

ด้านที ่
1 

ด้านที ่
2 

ด้านที่ 
3 

ด้านที ่
4 

ด้านที ่
5 

1 600101    พระไตรปิฎกวิเคราะห ์ 2(2-0-4) 
ศึกษาความเป็นมาของการรวบรวมพระธรรม 
วินัย เป็นพระไตรปฎิก และการถ่ายทอด
โครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎก  
วิเคราะหห์ลักธรรมส าคญั เช่น อริยสัจจ ์  
ไตรลักษณ์  ไตรสิกขา  นรก  สวรรค ์  จิต 
วิญญาณ 

     

2 606102   วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร ์
             พระพุทธศาสนา  2(2-0-4) 
ศึกษาความรู้พื้นฐานของวิปัสสนาภาวนา
โดยทั่วไป หลักวิปัสสนาภาวนาตามนัยของ
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสส 

     

หมายเหตุ  แบบประเมินที่ใช้จริง มีการประเมินทุกรายวิชาในหลักสูตร ทั้ง 18 รายวิชา 
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แบบส ารวจจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

วัตถุประสงค์   เพ่ือส ารวจคุณวุฒิของอาจารย์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม   
ค าชี้แจง    บันทึกคุณวุฒิของอาจารย์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิปัสสนาภาวนา  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  
 ตามข้อมูลที่ส ารวจพบ  
 

ที ่ รายการประเมิน ผลการส ารวจ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

2. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

3. อาจารย์ผู้สอน ......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 

5. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม ......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
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แบบสอบถามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 ของหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  
ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติให้ครบทุกรายการ 
 

รายการ 
ระดับการปฏิบตั ิ

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1.  จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจ   
     ความถนัด  และความต้องการของผู้เรียน 

     

2.  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการศึกษา 
     ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง 

     

3.  ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เช่น 
     การบรรยาย  การอภิปราย  การสัมมนา   

     

4.  ใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มาสนับสนุนการเรียนรู้      
5.  กระบวนการเรียนรู้มุ่งพัฒนาความรู้ทางวิชาการ    
     ทักษะปฏิบัติ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่กัน 

     

6.  กระบวนการเรียนรู้เน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้ 
     ทางพระพุทธศาสนากับปรากฏการณ์ทางสังคม 

     

7.  กระบวนการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์      
8.  กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยน 
     เรียนรู้ 

     

9.  กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง      

10.  มีการน าผลการวิจัยต่างๆ  มาประกอบการเรียนรู้      
11.  ผู้เรียนปฏิบัติการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งการเรียนรู้      
12.  ใช้สื่อการเรยีนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ      

13.  ผู้สอนเอื้ออ านวยความสะดวกในเรียนรู้ให้กับผู้เรียน       
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แบบสอบถามคุณภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
 การเรียนรู้ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม  
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติให้ครบทุกรายการ 
 

รายการ 
ระดับการปฏิบตั ิ

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

1.  ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เช่น   
     การสังเกต การประเมินตนเอง การตรวจผลงาน 

     

2.  ใช้ผู้ประเมินจากบุคคลหลายฝาุย เช่น  ผู้สอน    
     เพื่อน ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้อง 

     

3.  ด าเนินการประเมินผลก่อนการเรียนรู้  เพื่อวินิจฉัย 
     ความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรยีน  

     

4.  ด าเนินการประเมินผลระหว่างการเรยีนรู้ควบคู่กับ 
     การจัดการเรยีนการสอน   

     

5.  ด าเนินการประเมินผลหลังการเรียนรู้   เช่น   
     การทดสอบ  การปฏิบัติงาน  การท ารายงาน 

     

6.  ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบ 
     กระบวนการเรียนรู้  

     

7.  ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบ 
    ผลผลติของการเรยีนรู้ 

     

8.  ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบ 
    ความก้าวหน้าของการเรียนรู้   

     

9.  ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน      
10.  สะท้อนผลการประเมินสูผู่้เรยีนด้วยวิธีการต่างๆ        

 



306   บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
 

แบบส ารวจกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
 

วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนา 
 ภาวนา 7 เดือน   ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   
 สาขาวิปัสสนาภาวนา  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องผลการส ารวจตามที่เป็นจริง 
 
 

รายการ 
ผลการส ารวจ 

หมาย 
เหต ุมีการ 

ปฏิบัต ิ
ไม่มีการ 
ปฏิบัต ิ

1.  จัดท าโครงการรองรับกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา 
     ภาวนา 

   

2.  วางแผนการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบชัดเจน 
     โดยความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์   
     พระวิปัสสนาจารย์  และนสิิต 

   

3.  เตรียมความพร้อมให้กับนสิิตกอ่นเข้าร่วมการฝึกปฏิบตัิ    

4.  จัดสถานท่ีฝึกปฏิบตัิอย่างเหมาะสม    

5.  จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัตสิอดคล้องหลักการที่ปรากฏ 
     ในพระคัมภีร ์

   

6.  จัดให้มีการถามตอบสอบอารมณ์อย่างเป็นระบบ    

7.  มีการดูแลช่วยเหลือนิสิตในระหว่างการฝึกปฏบิัติ    

8.  มีการประเมินผลกิจกรรมการฝึกในประเด็นต่างๆ    

9.  มีการจัดสมัมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภายหลังการปฏิบัติ    

10.  มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัตไิปสู่การท าวิทยานิพนธ ์    
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แบบส ารวจระบบการท าวิทยานิพนธ์ 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบการท าวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร 
  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องผลการส ารวจให้ครบทุกรายการ 
 

รายการ 
ผลการส ารวจ 

หมาย
เหต ุมีการ 

ปฏิบัต ิ
ไม่มีการ 
ปฏิบัต ิ

1.  มีการก าหนดแผนการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตแต่ละรุ่น    

2.  มีการเตรียมความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต    

3.  มีการวิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียนในการท า 
     วิทยานิพนธ์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 

   

4.  มีการจัดท าระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชา    

5.  มีการคัดเลือกคณะกรรมการควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ 
     โดยยึดหลักคุณภาพทางวิชาการเป็นส าคัญ 

   

6.  มีการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยผ่านการพิจารณา 
     จากคณะกรรมการ 

   

7.  มีการใช้ระบบควบคุมคุณภาพการท าวิทยานิพนธ์    

8.  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอบปากเปล่า 
     วิทยานิพนธ ์

   

9.  มีการตรวจสอบคุณภาพของวิทยานิพนธ์    

10.  มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สู่ชุมชนและสังคม    

 
 
 



308   บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
 

  แบบส ารวจการวางแผนวิชาการ 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนวิชาการหลักสูตรของหลักสูตร   
  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องผลการส ารวจให้ครบทุกรายการ 
 
 

รายการ 
ผลการส ารวจ 

หมาย
เหต ุมีการ 

ปฏิบัต ิ
ไม่มีการ 
ปฏิบัต ิ

1.  ก าหนดระบบบริหารจดัการหลักสูตรที่ชัดเจน    

2.  ด าเนินการบริหารจดัการหลักสูตรโดยคณะกรรมการ    

3.  ใช้กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการเรยีนรู้ของผู้เรียน    

4.  ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
    โดยคณะกรรมการ 

   

5.  ก ากับติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร    

6.  วางแผนงานวิชาการของสาขาวิชา    

7.  ใช้กระบวนการเพิ่มพลังอ านาจในการบริหารหลักสูตร    

8.  ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการบริหารจดัการ 
    หลักสูตร 

   

9.  จัดท าแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพือ่สร้างความเขา้ใจให้กับ 
    ผู้สอนและผู้เรยีน 

   

10.  ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอน    

11.  ด าเนินการวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
      สู่กลุ่มเปูาหมาย 

   

 
 



 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ   309 

แบบส ารวจการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 
 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือให้ผู้ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องผลการส ารวจให้ทุกรายการ 

 
 

รายการ 
ผลการส ารวจ 

หมาย
เหต ุมีการ 

ปฏิบัต ิ
ไม่มีการ 
ปฏิบัต ิ

1.  การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรยีนรู ้    

2.  การวิจัยเกี่ยวกับคณุภาพของผูเ้รียน    

3.  การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปสัสนา  7 เดือน    

4.  การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการใช้หลักสูตร    

5.  การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร    

6.  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ใหม ่    

7.  การวิจัยและพัฒนาเอกสาร  ต ารา      

8.  การวิจัยเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ของผู้เรียน    

9.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ    

10.  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุน    
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แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้เรียน 
 

วัตถุประสงค ์  เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะในระหว่าง 
 ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติของท่าน 
 ในระหว่างที่ยังศึกษาในหลักสูตรให้ครบทุกรายการ 
 

รายการ 
ระดับการปฏิบตั ิ

นานๆ 
ครั้ง 

น้อย
ครั้ง 

ปาน
กลาง 

บ่อย 
ครั้ง 

เป็น
ประจ า 

1.  แสวงหาความรู้ต่างๆ  ทางวิชาการ      
2.  ก าหนดเปูาหมายและวางแผนการเรยีน 
     ของตนเอง 

     

3.  ศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน      

4.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้      
5.  แสดงออกถึงความศรัทธาในพระรตันตรยั      
6.  รับผิดชอบในการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู ้      

7.  ปฏิบัติงานต่างๆ  อย่างมีแผน  และเป็นระบบ        
8.  เคารพในความคิดเห็น  และการกระท าผู้อื่น        

9.  สร้างมนุษยสมัพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง      
10.  สื่อสารกับบุคคลอื่นด้วยความเคารพ      
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แบบส ารวจทรัพยากรที่เอื้อต่อการใช้หลักสูตร 
 

วัตถุประสงค ์  เพ่ือส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต   
  สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
ค าชี้แจง  โปรดระบุจ านวนทรัพยากรที่ใช้ส าหรับการจัดการศึกษาหลักสูตร 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
 

ล าดับ ประเภทของทรัพยากร จ านวน 

1 เอกสาร / หนังสือ / ต ารา     
2 งานวิจัย   
3 คอมพิวเตอร์ทั่วไป  
4 คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ต  

5 สื่อทัศนูปกรณ ์  
6 ห้องเรียน  

7 ห้องปฏิบัติกรรมฐาน  
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  แบบส ารวจการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการหลักสูตร 
 ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา  
 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องผลการส ารวจ 
 

ข้อที ่ รายการ 
ผลการส ารวจ 

มีการ 
ปฏิบัต ิ

ไม่ม ี
การปฏิบัต ิ

1 ก าหนดระบบบริหารจัดการหลักสูตรที่ชัดเจน   
2 ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรโดยคณะกรรมการ   
3 ใช้กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน   
4 ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปของ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  

5 ก ากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
ของหลักสูตร 

  

6 วางแผนงานวิชาการของสาขาวิชา   
7 ใช้กระบวนการเพิ่มพลังอ านาจในการบริหารหลักสูตร   

8 ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการหลักสูตร   
9 จัดท าแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้สอน 

และผู้เรียน 
  

10 ด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน   
11 วิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเปูาหมาย   
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แบบสอบถามข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา 

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม   
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

ค าชี้แจง    
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร 
 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  
 นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
2. โปรดให้ข้อมูลโดยเขียนข้อความท่ีเป็นปัจจุบันลงในช่องว่างที่ก าหนดให้  
 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อ / ฉายา / นามสกุล .................................................  ปีทีส่ าเร็จการศึกษา ................ 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกในปัจจุบัน .................................................................................... 
e – mail  ………………...................…………………..……………   โทรศัพท์ ......................... 
 
ตอนที่  2  ข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษา  
 
2.1  งานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน  (โปรดระบุต าแหน่งงาน  ลักษณะงาน  และสถานที่ท างาน) 
……………………………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………………………................ 
 

2.2  ผลงานทางวิชาการท่ีท าภายหลังส าเร็จการศึกษา  เช่น  งานวิจัย  ต ารา บทความ   
      ซึ่งอาจเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเองทั้งหมดหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน 
……………………………………………………………………………………………………………................ 
……………………………………………………………………………………………………………................ 
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2.3  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิปัสสนาภาวนา  (โปรดระบุกิจกรรมที่ปฏิบัติ  สถานที่  
      ระยะเวลาที่ปฏิบัติ) 
 1)  การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา   
 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 2)  การเป็นวิปัสสนาจารย์ 
 ........................................................................................................ .................... 
 ............................................................................................................................  
 3)  การเผยแผ่องค์ความรู้ทางวิปัสสนาภาวนา (ท่ีไม่ใช่ฐานะของวิปัสสนาจารย์) 
 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 4)  การประยุกต์ใช้วิปัสสนาภาวนาในชีวิตประจ าวัน   
 ............................................................................................................................  
 .................................................................................... ........................................ 
 

ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  (โปรดระบุ) 
 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  

 
กราบนมัสการ  /  ขอขอบคุณ   ส าหรับการให้ข้อมูลในครั้งนี้ 
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 นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้มีประสบการณ์การประเมินโครงการหลักสูตร
ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 19 ถวายเป็นพระราชกุศล ประจ าปี 2556 
ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลายชนิด โดยน ามาแสดงตัวอย่าง ในที่นี้ 2 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถาม
คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า และแบบสอบถามผู้ใช้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามชนิดปลายเปิด ดังนี้  
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แบบสอบถามคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 19 

ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจ าปี 2556  
ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
วัตถุประสงค์  เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูต 
 สายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ค าชี้แจง        โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัว  และท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง          
 และช่องระดับคุณภาพให้ครบทุกข้อ 
ตอนที่ 1  สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
       ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พระพ่ีเลี้ยง      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร          
       วิทยากร                         อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................... ......... 
 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม 

รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. การประชาสมัพันธ์โครงการพระธรรมทตู      
2. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกพระธรรมทูต      

3. กระบวนการ และวิธีการคดัเลอืกพระธรรมทูต      
4. คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตในภาพรวม      
5. การบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทตู   
    ภาคประสบการณ์ต่างประเทศ 

     

6. การบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทตู 
   ภาคสาธารณูปการ 

     

7. การบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทตู 
   ภาคปฏิบัติวิปสัสนา 

     

8. การบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทตู 
   ภาควิชาการ 
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รายการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

9. การใช้ระบบพระพี่เลี้ยงภาคประสบการณต์่างประเทศ      
10. การใช้ระบบพระพี่เลี้ยงภาคสาธารณูปการ      
11. การใช้ระบบพระพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติวิปัสสนา      

12. การใช้ระบบพระพี่เลี้ยงภาควชิาการ      
13. การมสี่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมภาควิชาการ      

14. การมสี่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม 
     ภาคประสบการณต์่างประเทศ 

     

15. การมสี่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฏิบตัิ 
     วิปัสสนา 

     

16. การมสี่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมภาควิชาการ      

17. การประเมินผลกิจกรรมการฝกึอบรม 
     ภาคประสบการณต์่างประเทศ 

     

18. การประเมินผลกิจกรรมการฝกึอบรม 
     ภาคสาธารณปูการ 

     

19. การประเมินผลกิจกรรมการฝกึอบรมภาคปฏิบัต ิ
     วิปัสสนา 

     

20. การประเมินผลกิจกรรมการฝกึอบรมภาควิชาการ      
 
 

จุดแข็งของหลักสูตรพระธรรมทูต 
............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ................... 
จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรพระธรรมทูต 
............................................................................................................................. ............ 
.........................................................................................................................................  
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ข้อมูลส าหรับการติดต่อกลับ (เฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรม) 
ชื่อ – ฉายา (นามสกุล) ..........................................................................  พรรษา........... 
วดั ......................................................................... ..........................................................  
สถานที่ตั้งของวัด ....................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ............ 
 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ให้ข้อมูล 
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แบบสอบถามผู้ใช้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูต 
 สายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ค าชี้แจง        โปรดเขียนค าตอบตามในแต่ละข้อให้ครบทุกข้อ 
 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ชื่อ- ฉายา (นามสกุล) ..................................................................... 
วัดที่สังกัด ..................................................................... ประเทศ ................................... 
สถานภาพ         เจ้าอาวาส        พระลูกวัด  ส าเร็จหลักสูตรพระธรรมทูตรุ่นที่ .......... 
 
1.  คุณลักษณะใดบ้างที่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
............................................................................................................................. ............ 
.........................................................................................................................................  
 
2.  พระธรรมทูตสายต่างประเทศควรมีความสามารถหลักๆ ด้านใดบ้าง 
.................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ............ 
 
3.  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพระธรรมทูต 
     สายต่างประเทศอยู่ในระดับใด ควรได้รับการพัฒนาทักษะใดเป็นพิเศษหรือไม่  
............................................................................................................................. ............ 
.........................................................................................................................................  
 
4.  พระธรรมทูตสายต่างประเทศควรมีความสามารถในด้านการสอนกัมมัฏฐานอย่างไร 
............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ................... 
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5.  สิ่งที่จ าเป็นต้องมุ่งเน้นพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศคืออะไร 
............................................................................................................................. ............ 
.........................................................................................................................................  
 

6.  จุดแข็งของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับท่าน  คืออะไร 
.............................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ............ 
 

7.  ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน 
............................................................................................................................. ............ 
................................................................................................................ ......................... 
 

8.  ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในพื้นที่ 
............................................................................................................................. ............ 
.........................................................................................................................................  
 
9.  จิตอาสาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษคืออะไร 
....................................................................................... .................................................. 
............................................................................................................................. ............ 
 
10. ท่านน าความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตที่ประกอบด้วย 
     ภาควิชาการ ภาคสาธารณูปการ ภาคปฏิบัติกรรมฐาน และภาคประสบการณ์ 
     ต่างประเทศ มาใช้ประโยชน์อย่างไร 
............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ................... 
............................................................................................................................. ............ 
 



 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ   321 

11.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
........................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ............ 
.........................................................................................................................................  
 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ให้ข้อมูล 
 
 
 

 ขั้นตอนที่  5  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
  เป็นการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส าหรับการประเมินหลักสูตร 
โดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เช่น การตรวจสอบเอกสาร การส ารวจ การสัมภาษณ์        
เป็นต้น มีการบันทึกผลการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์  
 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะได้
ข้อมูลครบถ้วน ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เป็นระบบ            
และนอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงวัฒนธรรมการท างานของผู้ให้ข้อมูลด้วย เช่น การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ควรมีการนัดหมายล่วงหน้าในระยะเวลาพอสมควร  
ไม่นานเกินไป และไม่กระชั้นเกินไป นอกจากนี้ควรส่งประเด็นการสัมภาษณ์ให้กับผู้ให้
สัมภาษณ์ล่วงหน้า เพ่ือที่จะได้มีเวลาหาข้อมูลที่ถูกต้องมาประกอบการให้สัมภาษณ์           
การคัดเลือกผู้สัมภาษณ์ท่ีมีบุคลิกภาพเหมาะสม เป็นต้น  
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ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ใช้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
 

ชื่อ – ฉายา  พระเทพกิตติโมลี สุริยโชโต  (รองทอง)   
ที่อยู่  วัดศรีนครินทรวราราม  ถ.อิมกรุนด์ 7  5014 เกรทเซ่นบาค  สวิตเซอร์แลนด์ 
สถานภาพ  เจ้าอาวาส   
 

1. คุณลักษณะใดบ้างที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
 - มีภูมิธรรม  มีภูมิความรู้  ทั้งภาษาธรรมภาคภาษาอังกฤษ – ภาษาไทยดี 
 - ตั้งอยู่ในสีลาจารวัตรงดงาม 
 - การยึดในอุดมการณ์ของพระพุทธองค์เกี่ยวกับการเผยแผ่ 
 - มีความองอาจ กล้าหาญแต่นุ่มนวล ความเป็นมิตรไมตรี ความเป็นพ่ีน้อง 
   ของประชุมชนทุกหมู่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 - มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติพระศาสนาและเทคนิคการฝึกอบรม 
   กัมมัฏฐาน 
 
2. พระธรรมทูตสายต่างประเทศควรมีความสามารถหลักๆ ด้านใดบ้าง 
 - ภาษาอังกฤษ  ภาษาท้องถิ่น  ณ  ประเทศท่ีตนไปปฏิบัติศาสนกิจ  
   ซึ่งควรจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขของประเทศนั้นๆ 
 - เข้าใจในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาโดยถ่องแท้ ทั้งภาษาไทย 
   และภาษาอังกฤษ 
 - เข้าใจในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน และแนะน าการสอนปฏิบัติได้ด้วย 
 - แสดงธรรม – ปาฐกถาธรรม และเขียนบทความต่างๆ ได้ด้วย  
   (ปากเป็นเอก เลขเป็นโท) 
 - งานด้านสารบรรณ (การออกหนังสือ การเก็บเอกสารต่างๆ) 
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3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพระธรรมทูต 
   สายต่างประเทศอยู่ในระดับใดควรได้รับการพัฒนาทักษะใดเป็นพิเศษหรือไม่  
 - สามารถแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 - ออกหนังสือแจ้งข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 - หากสองข้อแรกไม่มีความสามารถเท่าที่ควร ก็ควรที่จะสนทนากับญาติโยม 
   ที่มาเยือนได้บ้างและจึงค่อยๆ ฝึกฝนตนเองต่อยอดเพ่ือพัฒนาตัวเองไปเรื่อย 
 
4. พระธรรมทูตสายต่างประเทศควรมีความสามารถในด้านการสอนกัมมัฏฐาน 
    อย่างไร 
 - ควรแนะน าให้รู้ความหมายของค าว่า “กัมมัฏฐาน” ทั้ง  สมถะ  
            และวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
 - ความจ าเป็นที่บุคคลจะต้องเรียนกัมมัฏฐาน 
 - การเรียนกัมมัฏฐานมีประโยชน์อย่างไร 
 - ขั้นตอนการเรียนกัมมัฏฐานควรเป็นอย่างไร (จากง่าย ไปยาก) 
 - อิริยาบถต่างๆ ที่น ามาเป็นหลัก (อิริยาบถ 4 ประการ) ที่จะเป็นจุดฝึกจิต 
      ให้หยุดอยู่เป็นอารมณ์เดียว  (object for concentrating mind) 
 - การปฏิบัติเข้มกัมมัฏฐาน (mediation - retreat) ควรจะจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้ 
   ผู้ฝึกเป็นประจ าทุกสัปดาห์จะได้รู้แจ้งเห็นจริง และได้มีประสบการณ์ 
   การปฏิบัติ และเข้าใจความเป็นจริงของโลกภายใน และโลกภายนอก  
   หรือรู้ความจริงของชีวิต หรือของโลกว่าเป็นอย่างไร 
 
5. สิ่งท่ีจ าเป็นต้องมุ่งเน้นพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศคืออะไร 
 - ความเข้าใจและตีความธรรมให้เป็นที่เข้าใจและสามารถปรับใช้ให้ถูกับบุคคล 
   สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษภาคธรรม เช่น อริยสัจจ์ 4  
   ปฏิจสมุปบาท สามัญญลักษณะ อิทธิบาท 4 ฯลฯ 
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 - ความรู้เกี่ยวกับการสอนกัมมัฏฐาน เทคนิคการสอน 
 - ความเป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม เคร่งครัด ในระเบียบวินัย 
 - เป็นผู้มีความเสียสละ สร้างเสริมสามัคคีแก่หมู่คณะ และมีขันติธรรม 
 - ความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ต่อชุมชนที่ตนไปปฏิบัติศาสนกิจ สรุปคือ  
   มีความรู้คู่คุณธรรม (วิชฺชาจารณสมปนฺโน) 
 
6. จุดแข็งของพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ปฏิบัติงานร่วมกับท่าน  คืออะไร 
 - ช่วยเหลืองานทั่วไปได้ดี แบ่งเบาภาระหน้าที่ได้พอสมควร 
 - มีความเข้มแข็งอดทน เสียสละ ให้ความร่วมมือในทุกเรื่องที่มีการ 
   ขอความร่วมมือ 
 - ด้านสาธารณูปการ การจัดสถานที่ ประดับตกแต่ง เมื่อมีการจัดงานที่วัด 
   แต่ละคราว 
 - มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปได้ดีพอสมควร 
 - ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัยพอสมควร 
 
7. ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน 
 - ภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่นควรศึกษาให้ได้ 
 - ปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รู้เขา รู้เรา 
 - เสียสละแบ่งปันกันให้พอสมควร (ทท   มิตฺตาน   คนฺถติ) 
 - ควรฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้วยการเยี่ยมเยือนโดยการถามถึง  
   เมื่อมีความจ าเป็น 
 - เมื่อทางวัดมีงานควรเชิญเพ่ือนบ้านมาร่วมงานด้วย 
 - เมื่อจะอยู่ที่ใดควรเข้าหาเพ่ือนบ้าน หรือผู้น าท้องถิ่น และน าให้เขารู้ว่า 
   เราคือใคร มาท าอะไร ขอความร่วมมือกับเพื่อนบ้านในเรื่องอะไรบ้าง 
 - ควรเข้าหา ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตไทย  หรือกงสุลไทย  
   ในฐานะเป็นผู้แทนในหลวงมาดูแลคนไทยในต่างประเทศ  
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8. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในพื้นที่ 
 - ควรเรียนภาษาท้องถิ่น  หรือภาษาสากล 
 - มีหน้าตาแช่มชื่นเบิกบาน ทักทายปราศรัย เมื่อแขกมาเยือน 
 - ควรเข้าหาเจ้าของถิ่น หรือเพ่ือนบ้าน เพ่ือผูกมิตรไมตรี 
 - ควรเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม ของเขา  และไม่ควรให้รูปแบบ 
   หรือระเบียบวินัยของเราต้องเสียไป หากเขาไม่เข้าใจควรอธิบาย 
   ให้คนท้องถิ่นได้ทราบ 
 - ควรเชิญให้เขามาเรียนรู้วัฒนธรรมของเราในเทศกาล หรือวันส าคัญ 
   ทางศาสนาของเรา 
 
9. จิตอาสาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  ที่ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษคืออะไร 
 - ยึดอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
 - ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตนที่จะเป็นพระธรรมทูตที่ดี เข้มแข็ง อดทน เสียสละ  
   เอาใจใส่หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส 
 - ท าตนให้เป็นผู้ที่เขาเลี้ยงดูได้ง่าย ไม่ฟุุมเฟือย  
 
10. ท่านน าความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูต 
     ที่ประกอบด้วยภาควิชาการ ภาคสาธารณูปการ ภาคปฏิบัติกรรมฐาน  
     และภาคประสบการณ์ต่างประเทศ มาใช้ประโยชน์อย่างไร 
 - ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ 
 - ใช้ในการสอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับคนไทยและชาวต่างประเทศ 
 
11. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 - ควรเพิ่มเติมทักษะด้านการสอนวิปัสสนากรรมฐานของพระธรรมทูต 
   ให้มากยิ่งขึ้น 
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  ขัน้ตอนที่ 6  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
   เป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น 
ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ เป็นต้น รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหา ในกรณีที่เป็นข้อมูล           
เชิงคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดิบก่อนด าเนินการวิเคราะห์  
   โดยที่การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้มุ่งหาข้อสรุปของข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาได้จ านวนมาก โดยยังไม่มีการลงสรุปผลการประเมินหลักสูตร เช่น ผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ได้เท่ากับ 3.56 จากคะแนนเต็ม 
5.00 ก็จะยังไม่สามารถสรุปว่าการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การ
ประเมินหรือไม่ เพราะจะต้องน าผลการวัดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
เสียก่อนจึงจะสรุปผลการประเมินได้ อย่าไรก็ตามเราสามารถแปลผลได้ว่า การจัดการ
เรียนการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับใด เป็นต้น  
   นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถท าได้หลาย
วิธีการ เช่น การวิเคราะห์เนื้อหาของประเด็นที่ต้องการประเมิน ดังตัวอย่างผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากมหาบัณฑิตทั้งที่ เป็นพระสงฆ์และฆราวาส         
จากการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2554ก) 
  

 -   ควรเพิ่มเติมหลักการฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
     ตามจริตของนิสิตและให้บันทึกสภาวธรรมที่เกิดข้ึน 
 

 -   การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาควรจัดให้ต่อเนื่อง 7 เดือน ดีอยู่แล้ว   
  เพราะจะท าให้สภาวธรรมเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน  
     เมื่อขึ้นเดือนที่ 4 สภาวะก าลังเข้าที่เข้าทาง ผู้ปฏิบัติจะนิ่งมากข้ึน   
     สภาวธรรมสูงขึ้นด้วย หากเลิกล้มการปฏิบัติไป ก็จะเป็นสิ่งที่ 
  น่าเสียดายมาก  ท าให้เสียเวลาและงบประมาณด้วย   
     หากกลับมาเรียนแล้วไปปฏิบัติใหม่ก็เท่ากับเริ่มต้นใหม่ 
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 -   ควรปรับหลักสูตรให้เน้นที่กระบวนการและวิธีการเผยแผ่ 
     วิปัสสนาให้ได้ผล มีพระนิสิตผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นจ านวนมาก   
     ที่แสดงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 
 

 -   ในการเรียนผู้ฝึกไม่ได้มีข้อก าหนดชัดเจนในการท า 
     หัวข้อวิทยานิพนธ์  เพราะการก าหนดหัวข้อนั้นก็เป็นหลักส าคัญ 
     ที่จะท าให้ผู้เรียนพร้อมในการก าหนดทิศทางในการหาข้อมูล   
     และเก็บข้อมูลอาจจะไม่เพียงพอในการเรียนก่อนออกปฏิบัติ 
       เพราะจะได้ไม่ต้องกังวล 
\ 
 

กรณีศึกษา 

ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ 

 
ก) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพระผู้ใช้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
 

1.  คุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
 - มีภูมิธรรม  มีภูมิความรู้  ทั้งภาษาธรรมภาคภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย 
 - ตั้งอยู่ในสีลาจารวัตรงดงาม 
 - ยึดในอุดมการณ์ของพระพุทธองค์เก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 - มีความเป็นมิตรไมตรี  
 - มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติพระศาสนาและการสอนกัมมัฏฐาน 
 - มีสัปปุริสธรรม 7 ประการ 
 - เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 - มีความอดทน รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในจารีตประเพณี  
 - มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน มุ่งม่ัน พยายาม ประนีประนอม 
 - มีความศรัทธาต่องานพระธรรมทูต  
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2.  ความสามารถหลักๆ ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
      - มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น ณ ประเทศท่ีตนไปปฏิบัติศาสนกิจ  
 - สามารถอธิบายหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาษาไทย 
   และภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย 
 - เข้าใจในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน และแนะน าการสอนปฏิบัติ 
 - แสดงธรรม – ปาฐกถาธรรม และเขียนบทความต่างๆ ได้ 
 - มีทักษะในการท างานสารบรรณ  
 - การแก้ปัญหา การปรับประยุกต์ และการปรับตัว 
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นทั้งคนไทยและคนต่างชาติ  
 - มีความรู้ในพระธรรมวินัยที่ถูกต้อง 
 - มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

3.  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพระธรรมทูต 
    สายต่างประเทศที่ควรส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง  
      - สามารถแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 - สามารถออกหนังสือแจ้งข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
4.  ความสามารถในด้านการสอนกัมมัฏฐานของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
      - การแนะน าให้รู้ความหมายของค าว่า “กัมมัฏฐาน” ทั้ง  สมถะ และ 
   วิปัสสนากัมมัฏฐาน 
 - การอธิบายเหตุผลและความจ าเป็นที่บุคคลควรเรียนกัมมัฏฐาน 
 - การอธิบายเหตุผลของประโยชน์ของการเรียนกัมมัฏฐาน 
 - การอธิบายขั้นตอนการเรียนกัมมัฏฐานควรเป็นอย่างไร (จากง่าย ไปยาก) 
 - การอธิบายอิริยาบถต่างๆ ที่น ามาเป็นหลัก (อิริยาบถ 4 ประการ)  
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5.  สิ่งท่ีจ าเป็นต้องมุ่งเน้นพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
      - ความเข้าใจและตีความธรรมให้เป็นที่เข้าใจและสามารถปรับใช้ 
   ให้ถกูกับบุคคล สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษภาคธรรม เช่น อริยสัจจ์ 4  
   ปฏิจสมุปบาท สามัญญลักษณะ  อิทธิบาท 4 ฯลฯ 
 - ความรู้เกี่ยวกับการสอนกัมมัฏฐาน เทคนิคการสอน 
 - ความเป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม เคร่งครัด ในระเบียบวินัย 
 - เป็นผู้มีความเสียสละ สร้างเสริมสามัคคีแก่หมู่คณะ และมีขันติธรรม 
 - ความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ต่อชุมชนที่ตนไปปฏิบัติศาสนกิจ  
   มีความรู้คู่คุณธรรม (วิชฺชาจารณสมปนฺโน) 
 
6.  จุดแข็งของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  
      - ช่วยเหลืองานทั่วไปได้ดี แบ่งเบาภาระหน้าที่ได้พอสมควร 
 - มีความเข้มแข็งอดทน เสียสละ ให้ความร่วมมือ 
 - มีความสามารถด้านสาธารณูปการ  
 - มีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปได้ดี 
 - ตั้งมั่นอยู่ในระเบียบวินัย 
 - มีความสามารถในการท างานเป็นทีม  
 - เข้าใจพื้นฐานของงานพระธรรมทูต 
 - สามารถร่วมงานกันได้เป็นอย่างดี 
 - มีคารวะธรรม มีทิฐิสามัญญตา  สีลสามัญญตา 
 
7.  ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน 
      - ภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่นควรศึกษาให้ได้ 
 - ปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  รู้เขา  รู้เรา 
 - เสียสละแบ่งปันกันให้พอสมควร (ทท   มิตฺตาน   คนฺถติ) 
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 - ควรฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี   
 - เมื่อจะอยู่ที่ใดควรเข้าหาเพ่ือนบ้าน หรือผู้น าท้องถิ่น และน าให้เขารู้ว่า 
   เราคือใคร มาท าอะไร ขอความร่วมมือกับเพื่อนบ้านในเรื่องใด 
 - ควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตไทย หรือกงสุลไทย  
   ในฐานะเป็นผู้แทนในหลวงมาดูแลคนไทยในต่างประเทศ  
 
8.  ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในพื้นที่ 
      - ควรเรียนภาษาท้องถิ่น  หรือภาษาสากล 
 - มีหน้าตาแช่มชื่นเบิกบาน ทักทายปราศรัย เมื่อแขกมาเยือน 
 - ควรเข้าหาเจ้าของถิ่น หรือเพ่ือนบ้าน เพ่ือผูกมิตรไมตรี 
 - ควรเชิญให้เขามาเรียนรู้วัฒนธรรมของเราในเทศกาล หรือวันส าคัญ 
   ทางศาสนาของเรา 
 - การยอมรับความแตกต่างระหว่างพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท าให้สามารถ 
   ปรับตัวเข้ากับพื้นที่ได้ 
 
9.  จิตอาสาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษ 
      - ยึดอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
 - ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตนที่จะเป็นพระธรรมทูตที่ดี เข้มแข็ง อดทน เสียสละ 
   เอาใจใส่หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส 
 - การท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม คือ พระพุทธศาสนา 
 - ท าตนให้เป็นผู้ที่เขาเลี้ยงดูได้ง่าย ไม่ฟุุมเฟือย เห่อเหิม 
 - มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม  
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10. ความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตที่น ามาใช้ประโยชน์ 
      - การอบรมภาควิชาการมีประโยชน์น ามาใช้ได้มาก 
 - การอบรมภาคสาธารณูปการน ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่มาก 
 - การอบรมภาคปฏิบัติกรรมฐานควรเพ่ิมเนื้อหาวิชาการเก่ียวกับการปฏิบัติ 
   ที่ถูกต้อง 
 
11.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 - ควรให้ทางมหาวิทยาลัย หรือสมัชชาสงฆ์ไทย ออกใบอนุญาต หรือใบรับรอง  
   ให้พระธรรมทูตน าไปเป็นหลักฐานต่อเจ้าอาวาสวัดที่ตนเองจะไปเผยแผ่  
   เพ่ือให้เจ้าอาวาสเกิดการยอมรับ 
 - ควรให้ทางมหาวิทยาลัย หรือสมัชชาสงฆ์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   พระธรรมทูตเป็นระยะๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 - ควรมีการเปิดโอกาสให้พระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศมีส่วนร่วมในการ 
   ประเมินผลการฝึกอบรมพระธรรมทูตที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช- 
   วิทยาลัยด าเนินการ  
 - กิจกรรมการฝึกอบรมพระธรรมทูตควรมีปฏิสัมพันธ์กับวัดในต่างประเทศ 
    เพ่ิมมากข้ึน 
 - การอบรมภาคปฏิบัติกัมมัฏฐาน ควรนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ที่เชี่ยวชาญ 
   มาเป็นผู้สอนการให้ค าแนะน าในการปฏิบัติ 
 - การอบรมภาควิชาการควรจัดตารางให้เหมาะสม ไม่แน่นเกินไป  
 - หลักสูตรควรให้ความส าคัญกับการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศ 
   ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ 
 - ควรมีองค์กรรวมที่ท าหน้าที่สนับสนุนการท างานของพระธรรมทูต 
   สายต่างประเทศ  
 
 



332   บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
 
ข) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มอุบาสกและอุบาสิกาที่เข้ารับการสอน 
    จากพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
 - แนวทางการสอนกัมมัฏฐานที่พระธรรมทูตใช้ คือ การให้ฝึกปฏิบัติ  
   ตามแนวสติปัฏฐาน 4 โดยการเริ่มจากข้ันที่ง่ายไปสู่ขั้นที่ยาก  
   เช่น เริ่มจากการรู้อาการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ 
   วิธีการและเทคนิคการสอนให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ 
 - ผู้ปฏิบัติมีความไม่ชัดเจนในวิธีการสอนของพระวิปัสสนาจารย์ ที่มีวิธีการ 
   และเทคนิคที่แตกต่างกันแล้วไม่กล้าถามพระวิปัสสนาจารย์ จึงไปถาม 
   เพ่ือนร่วมปฏิบัติ  
 - ผู้ปฏิบัติมีความไม่เข้าใจภาษาที่พระวิปัสสนาจารย์ใช้ในการสอน  
   และการอธิบาย ซึ่งเป็นภาษาธรรมะ อยากให้แปลงเป็นภาษาท่ีง่ายขึ้น  
   เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ 
 
 

  ขั้นตอนที่  7  การลงสรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ  
 
   เป็นการน าข้อสรุปของการวิเคราะห์ข้อมูลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การประเมินหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ถ้าผลการเปรียบเทียบปรากฏว่าเป็นไปตามเกณฑ์  
นั่นหมายความว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ถ้าผลการเปรียบเทียบไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด แสดงว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะต้องมีการปรับปรุงให้มี
คุณภาพมากขึ้น ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพสามารถน ามาใช้เป็นสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้เช่นเดียวกัน ซึ่งหน้าที่ส าคัญของ
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร คือ การลงสรุปผลการประเมินที่ถูกต้อง และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพ 
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  ขั้นตอนที่  8  การรายงานผลการประเมินหลักสูตร  
 
   เป็นการสื่อสารผลการประเมินหลักสูตรไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง         
ทุกฝุาย เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ตรงกัน การรายงานผลการ
ประเมินหลักสูตรต่อผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมุ่งเน้นการน าเสนอผล
การประเมินในภาพรวม มากกว่าการน าเสนอรายละเอียดปลีกย่อยบางครั้งอาจน าเสนอ
ในลักษณะบทสรุปของผู้บริหาร การรายงานผลการประเมินหลักสูตรต่อบุคลากร        
ฝุายวิชาการ มุ่งเน้นการน าเสนอรายละเอียดผลการประเมิน จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง 
และข้อเสนอแนะ เพื่อให้เห็นข้อมูลสารสนเทศท้ังหมดจากการประเมินหลักสูตร น าไปสู่
การก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรต่อไป การรายงานผลการประเมินหลักสูตร     
ต่อผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มุ่งเน้นการน าเสนอเฉพาะประเด็นผลการประเมิน                 
ที่เก่ียวข้อง  
 

 กรณีศึกษาการรายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส  นครปฐม ในโครงการวิจัยประเมินหลักสูตรฯ        
ของผู้เขียน เม่ือ พ.ศ. 2553 ปัจจุบันหลักสูตรนี้ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา และมี
ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก 

 
 ผลการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 
สรุปได้ดังนี้ 
 1.  ผลการประเมินปัจจัยก าหนด (เอกสารหลักสูตร)  
  1.1  ผลการประเมินลักษณะของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนา มีลักษณะสอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร
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ระดับปริญญาโทที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 
2552   
  1.2  ผลการประเมินปรัชญาของหลักสูตร พบว่า ผลการศึกษา
เอกสารหลักสูตรไม่ปรากฏว่าในเอกสารหลกัสตูรได้มกีารระบุปรชัญาของหลักสูตรไว้ 
ดังนั้นจึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปรัชญาของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนามีความสอดคล้องกับกรอบที่ ใ ช้ในการวิ เคราะห์                     
ทั้ง 5 ประการหรือไม่ 
  1.3  ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีข้อค้นพบดังนี้ 
   1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้คิด ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านทักษะทางสังคมและจิตอาสา  
   1.3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาครบทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์         
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี   
   1.3.3 ผลการประเมินโครงสร้างของหลักสูตร  พบว่า
โครงสร้างของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มีความ
สอดคล้องกับกับโครงสร้างของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  1.4 ผลการประเมินรายวิชาของหลักสูตร  มีขอ้ค้นพบดังนี ้
   1.4.1 รายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิปัสสนาภาวนาโดยภาพรวมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกข้อ   
   1.4.2 รายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิปัสสนาภาวนาโดยภาพรวมมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ทั้ง 3 ด้าน  
   1.4.3 รายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิปัสสนาภาวนา โดยภาพรวมมีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับ
คุณวุฒิปริญญาโท ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2552 ทัง้ 5 ด้าน  
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   1.4.4 รายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิปัสสนาภาวนา โดยภาพรวม มีจุดเน้นของสาระส าคัญ มีความสมเหตุสมผล มีความ
สอดคล้องกลมกลืน มีความร่วมสมัยและสะท้อนการใช้คัมภีร์พระพุทธศาสนาหรือ
การวิจัยเป็นฐาน   
   1.4.5 ผลการประเมินแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผล พบว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลของ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มีความสอดคล้องกับกรอบ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทุกรายการ  
 2. ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า  
  2.1 ผลการประเมินจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ พบว่า จ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  2.2 ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า คุณลักษณะของ
ผู้เรียนโดยภาพรวมเอื้อต่อการเรียนรู้ในหลักสูตรอยู่ในระดับมาก   
  2.3 ผลการประเมินทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้  พบว่า 
ทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีจ านวนเอกสาร 
หนังสือ ต ารา งานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ส าหรับการใช้งานทั่วไป 
คอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ต สื่อทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน ห้องส านักงาน 
ห้องสมุด ห้องสืบค้นเอกสารพระคัมภีร์ และแหล่งเรียนรู้ภายนอก สอดคล้องกับ
กรอบการประเมินท่ีก าหนดไว้ 
 3. ผลการประเมินกระบวนการ   
  3.1 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนมีความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
  3.2 ผลการประเมินการวัดและประเมินผล พบว่า ผู้เรียนมีความ
คิดเห็นต่อการวัด และประเมินผลการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 
  3.3 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 
7 เดือน พบว่าการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน ของหลักสูตรพุทธ
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ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มีการปฏิบัติกิจกรรมตามรายการ       
ที่ส ารวจครบทุกรายการ ได้แก่ 1) จัดท าโครงการรองรับกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนา 2) วางแผนการด าเนินโครงการอย่างเป็นระบบชัดเจนโดยความ
ร่วมมือกันระหว่างอาจารย์  พระวิปัสสนาจารย์และนิสิต 3) เตรียมความพร้อมให้กับ
นิสิตก่อนเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติ 4) จัดสถานที่ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม 5) จัด
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติสอดคล้องหลักการที่ปรากฏในพระคัมภีร์ 6) จัดให้มีการถาม
ตอบสอบอารมณ์อย่างเป็นระบบ 7) มีการดูแลช่วยเหลือนิสิตในระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ 8) มีการประเมินผลกิจกรรมการฝึกในประเด็นต่างๆ และ 9) มีการจัด
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายหลังการปฏิบัติ 
  3.4 ผลการประเมินระบบการท าวิทยานิพนธ์ พบว่า ระบบการท า
วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนามีการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่อยู่ภายในระบบจ านวน 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) มีการก าหนดแผนการ
ท าวิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิตแต่ละรุ่น 2) มีการเตรียมความพร้อมในการท า
วิทยานิพนธ์ส าหรับนิสิต 3) มีการวิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียนในการท า
วิทยานิพนธ์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 4) มีการเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 5) มีการใช้ระบบควบคุม
คุณภาพการท าวิทยานิพนธ์ 6) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมารว่มสอบปากเปลา่
วิทยานิพนธ์ และ 7) มีการตรวจสอบคุณภาพของวิทยานิพนธ์ โดยมีกิจกรรมที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติอย่างชัดเจน จ านวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) มีการจัดท าระบบสารสนเทศ
วิทยานิพนธ์ของสาขาวิชา 2) มีการคัดเลือกคณะกรรมการควบคุมการท า
วิทยานิพนธ์โดยยึดหลักคุณภาพทางวิชาการเป็นส าคัญ และ 3) มีการเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์สู่ชุมชนและสังคม 

  3.5 ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร  พบว่า การบริหาร
จัดการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มีการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ส ารวจ จ านวน 6 กิจกรรมได้แก่ 1) ก าหนดระบบบริหารจัดการหลักสูตร
ที่ชัดเจน 2) ด าเนินการบริหารจัดการหลักสตูรโดยคณะกรรมการ 3) ใช้กระบวนการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) ก ากับติดตามและประเมินผลเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 5) วางแผนงานวิชาการของสาขาวิชา 6) ด าเนินการ
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรูป
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ของคณะกรรมการ 2) ใช้กระบวนการเพิ่มพลังอ านาจในการบริหารหลักสูตร 3) ใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการหลักสูตร 4) จัดท าแนวปฏิบัติ 
ระเบียบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้สอนและผู้เรียน และ 5) การวิจัยเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเปูาหมาย 
  3.6 ผลการประเมินการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน  
พบว่า การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอนของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนามีการปฏิบัติกิจกรรมที่ส ารวจ จ านวน 4 กิจกรรม ได้แก่   
1) การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนา 7 เดือน 2) การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการใช้
หลักสูตร 3) การวิจัยและพัฒนาเอกสาร ต ารา และ 4) การวิจัยเกี่ยวกับการท า
วิทยานิพนธ์ของผู้เรียน โดยมีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างชัดเจน จ านวน           
6 กิจกรรม ได้แก่ 1) การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2) การวิจัยเกี่ยวกับ
คุณภาพของผู้เรียน 3) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 4) การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่  5) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และ 6) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 4. ผลการประเมินผลผลิต   
  ผลการประเมินคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร พบว่า บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิปัสสนาภาวนาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ภายหลังส าเร็จการศึกษา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกข้อ ได้แก่ การสร้างผลงานทางวิชาการ 
การเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา การเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
และด้านการเผยแผ่ความรู้ทางวิปัสสนาภาวนาหรือความรู้ทางพระพุทธศาสนา 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

  1.1 ข้อเสนอแนะที่ควรด าเนินการทันที 
   1.1.1  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนควรด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
    1) ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
เช่น การอภิปราย  การสัมมนา การใช้วิจัยเป็นฐาน (research – based learning) 
เป็นต้น โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานที่ควรน ามาใช้อย่าง
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ต่อเนื่องเพราะจะส่งผลท าให้ผู้เรียนมีศักยภาพในท าวิทยานิพนธ์ โดยสามารถ
น ามาใช้ได้ในทุกรายวิชาในลักษณะต่างๆ เช่น 1) ผู้สอนน าผลการวิจัยมาใช้
ประกอบการสอน 2) ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย        
3) ผู้สอนและผู้เรียนเป็นหุ้นส่วนร่วมกันท าวิจัยในกระบวนการเรียนรู้  เป็นต้น 
    2) ใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มาสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง (self – 
directed learning) จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น เอกสารต ารา อินเตอร์เน็ต บุคคล 
เป็นต้น  ผ่านกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เป็นองค์
ความรู้ของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญในยุคแห่งข้อมูลและสารสนเทศ
ในปัจจุบัน 
    3) ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
ทั้งระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   1.1.2 ด้านการวัดและประเมินผล  ควรด าเนินการวัด        
และประเมินผลตามสภาพจริงระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผู้ประเมิน
หลายฝุาย ใช้วิธีการประเมินหลายวิธี เช่น การสังเกตพฤติกรรม การตรวจผลงาน 
การรายงานตนเอง เป็นต้น และประเมินหลายช่วงเวลาของการเรียนรู้  ได้แก่        
การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน (ส าคัญมากที่สุด) และหลังเรียน ตลอดจน     
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน การสะท้อนผลการประเมินให้กับ
ผู้เรียน มุ่งการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (improve and development) 
และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (individual development) 
การสะท้อนผลการประเมินที่ชัดเจนจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ผู้เรียนจะทราบว่าจะต้องพัฒนาตนเองในด้านใดบ้าง        
ซึ่งอาจเป็นด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ หรือด้านคุณลักษณะ 
   1.1.3 ด้านการวิจัยหลักสูตรและการเ รียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนควรด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในลักษณะการวิจัยในการปฏิบัติงาน (Routine to 
Research) เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้เป็นประโยชน์ส าหรับการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรให้มีคุณภาพสูงสุด 
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  1.2 ข้อเสนอแนะที่ควรเร่งวางแผนและด าเนินการ 
   1.2.1 ควรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดให้ทุก
หลักสูตรต้องด าเนินการภายในปี พ.ศ. 2555เพื่อให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐาน
ของหลักสูตรนี้กับหลักสูตรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ในระดับสากล 
   1.2.2  ควรด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์ของ
สาขาวิชา เช่น การจัดท าฐานข้อมูล online เพื่อให้อาจารย์และนิสิตสามารถสืบค้น
เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์สู่ชุมชนและสังคมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปพร้อมกันด้วย 
   1.2.3 ควรด าเนินการจัดท าระบบบริหารจัดการด้านการท า
วิทยานิพนธ์ของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่ออาจารย์สามารถควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ได้
อย่างใกล้ชิดและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ที่มี
ประสิทธิภาพจะส่งผลต่อคุณภาพของวิทยานิพนธ์  ซึ่งการท าวิทยานิพนธ์จะเป็น
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้รู้จักการวางแผน และคิด
อย่างเป็นระบบ ท างานอย่างเป็นขั้นตอน นอกจากนี้ยังเป็นการขยายองค์ความรู้
ทางด้านวิปัสสนาภาวนาให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคม
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
   1.2.4  ส าหรับการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน จากการให้
ข้อมูลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรด าเนินการ
ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอด 7 เดือน และควรให้มีการปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวัน
ในช่วงเวลาที่มาเรียนรายวิชาที่วิทยาเขตด้วย  
   1.2.5  ควรจัดระบบการบริหารจั ดการห ลักสู ตร โดย
คณะกรรมการอย่างชัดเจนโดยเฉพาะหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรเพื่อให้การ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา              
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
   1.2.6  ควรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีการท าวิจัย      
ในลักษณะควบคู่ไปกับการท างาน (Routine to Research) เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานและจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรไปพร้อมกัน  
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 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการต่อไป 
  2.1 ควรสรุปประเด็นการประเมิน แล้วเสนอขอรับการส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา        
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  2.2  ควรเผยแพร่ผลการวิจัยไปยังมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ -
ราชวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรอื่นๆ ทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาคต่อไป 
 3.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
  3.1 ควรน าผลการประเมินในประเด็นท่ีส าคัญมาศึกษาวิจัยซ้ าแบบ
เจาะลึก เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ประเด็นเกี่ยวกับการท า
วิทยานิพนธ ์การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน   
  3.2 ควรด าเนินการวิจัยย้อนรอยเพื่อค้นหาตัวแปรที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน        
ในปัจจุบันส าเร็จการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 จากกรณีตัวอย่างดังกล่าวมา จะเห็นว่าการน าเสนอผลการประเมิน
หลักสูตรนั้นควรน าเสนอให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นของการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ และมีการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร ที่มีความเป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ซ่ึงการให้ข้อเสนอแนะที่มี
คุณภาพจะช่วยท าให้สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้อย่างมีเปูาหมาย  
 ดังนั้นจึงถือเป็นหัวใจส าคัญของการประเมินหลักสูตรใดๆ ว่าผู้ประเมิน
จะต้องมกีารให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นสิ่งสะท้อน
ว่าผู้ประเมินหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่ประเมินอย่างแท้จริง ที่นอกจาก
จะสามารถตัดสินคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละประเด็นได้แล้ว ยังสามารถให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับการ
ประเมินหลักสูตรต้องการ 
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 สรุปกระบวนการประเมินหลักสูตรทั้ง 8 ขั้นตอน แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  35 กระบวนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
 
 

 

1.  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร 

 

2.  การก าหนดรูปแบบการประเมินหลักสูตร (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 

 

3.  การวางแผนการประเมินหลักสูตร  (ท าพิมพ์เขียวการประเมินที่เป็นระบบ) 

 

4.  การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินหลักสูตร 

 

5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล (เชิงประจักษ์ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

 

6.  การวิเคราะห์ข้อมูล  (ตอบค าถามการประเมินครบถ้วน) 

 

7.  การลงสรุปผลการประเมิน  (สรุปบนพ้ืนฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์) 

 

8.  การรายงานผลการประเมินหลักสูตร (ใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย) 
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สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 8 เรื่องการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ได้กล่าวถึง
สาระส าคัญ คือ การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรในทุกมิติและตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักสูตร โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ถูกต้อง เชื่อถือได้  โดยที่การประเมินหลักสูตร
ทั้งระบบให้ความส าคัญกับข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพส าหรับน ามาใช้ในการตัดสินใจ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร อนึ่งการประเมินหลักสูตรทั้งระบบที่มีประสิทธิภาพ
ควรด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยบุคลากรทุกฝุาย         
ที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักสูตร ส่วนการน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรนั้นควรน าเสนอ
ให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นของการประเมินอย่างเป็นระบบ 
และมีการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่มีความเป็น
รูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร 
ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นสิ่งสะท้อนว่าผู้ประเมินหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร 
ที่ประเมินอย่างแท้จริง ที่นอกจากจะสามารถตัดสินคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละ
ประเด็นได้แล้ว ยังสามารถให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น         
ได้ด้วย                 
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การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี 
 
 

เป็นแนวทาง (approach) การประเมินหลักสูตร 
 
 

แบบผสานวิธีการเชิงปริมาณ (quantitative method) 
 
 

และวิธีการเชิงคุณภาพ (qualitative method) 
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สาระส าคัญ 
 
 ส าหรับในบทที่ 9 เรื่อง การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี มีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

 
  1. การประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือให้สามารถ
ตอบค าถามการประเมินต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

 
  2. การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี มีข้อดีหลายประการที่ช่วยท า
ให้ผลการประเมินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ สามารถน าไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ใช้เป็น
ประโยชน์ในการลงสรุปผลการประเมิน มีความลึกซึ้งมากกว่าการใช้วิธีการเชิงปริมาณ
หรือวิธีการเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียวสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมในการประเมิน 
ประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร  

 
  3. กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี นี้              
ได้วิเคราะห์และประยุกต์มาจากวิธีการออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed - 
method research) สามารถน ามาปรับใช้กับการประเมินหลักสูตรได้ทั้งการประเมิน
ก่อนการใช้หลักสูตร ระหว่างการใช้หลักสูตร และหลังการใช้หลักสูตร 

 
  4. การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธีมีกลยุทธ์การประเมินเกี่ยวกับ
การออกแบบการประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1) เลือกวิธีการประเมินทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 2) เลือกเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน
หลักสูตร 3) ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและวิธีการประเมิน           
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4) ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล        
5) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 6) คัดเลือกคณะกรรมการการประเมินหลักสูตร 
 
  5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินหลักสูตรมีหลาย
วิธีการซึ่งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรควรเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมประเด็นและค าถามการประเมิน  
โดยมีการจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะห์มูล และสรุปผลการประเมินอย่างถูกต้อง        
บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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9.1  แนวความคิดการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี 
 
 การประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) และข้อมูลเชิง
คุณภาพ (qualitative data) เพ่ือให้สามารถตอบค าถามการประเมินต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งการที่จะตอบค าถามการประเมินได้อย่างถูกต้องนั้น จ าเป็นที่จะต้องเก็บ
ข้อมูลจากบุคคลที่เชื่อถือได้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม จึงจะท าให้ได้ข้อมู ลที่ถูกต้อง          
มาสรุปผลการประเมินตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น  
 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี เป็นแนวทาง (approach) การประเมิน
หลักสูตรแบบผสานวิธีการเชิงปริมาณ (quantitative method) และวิธีการเชิง
คุณภาพ (qualitative method) เข้าด้วยกัน เพ่ือท าให้การประเมินหลักสูตร            
มีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ น าไปสู่การปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 
 

9.2  ข้อดีของการประเมินหลักสตูรแบบผสานวิธี 
 

 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี มีข้อดีหลายประการที่ช่วยท าให้ผลการ
ประเมินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ สามารถน าไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  1. ท าให้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรมีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่ใช้เป็นประโยชน์ในการลงสรุปผลการประเมิน 
  2. ผลการประเมินมีความลึกซึ้งมากกว่าการใช้วิธีการเชิงปริมาณ
หรือวิธีการเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว ซึ่งการใช้วิธีการเชิงปริมาณอาจไม่เหมาะสม
กับการเก็บข้อมูลเชิงลึกแต่การใช้วิธีการเชิงคุณภาพจะท าให้ได้ข้อมูลที่ดีกว่า 
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  3. สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ใช้หลักสูตร ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง ตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ  
  4. ช่วยท าให้เกิดความประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน
หลักสูตร ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา และงบประมาณ เมื่อใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เหมาะสมกับ
ค าถามการประเมิน 
 
 

9.3  กรอบความคิดของการออกแบบการประเมินหลักสตูร 
      แบบผสานวิธ ี
 
    กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธีนี้ ได้ วิเคราะห์และ
ประยุกต์มาจากวิธีการออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed - method 
research) ซึ่ง Creswell and Clark. (2011)  ได้น าเสนอไว้ 6 แบบ ซึ่งผู้เขียนได้
วิเคราะห์แล้วว่าสามารถน ามาปรับใช้กับการประเมินหลักสูตรได้ทั้งการประเมินก่อน
การใช้หลักสูตร ระหว่างการใช้หลักสูตร และหลังการใช้หลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินการ
ประเมินหลักสูตรมีมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนี้  
 แบบท่ี 1 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พร้อมๆ กัน            
 แบบท่ี  2 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณก่อน             
แล้วเมื่อได้ข้อสรุป เชิงปริมาณเป็นอย่างไร จึงด าเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพภายหลัง         
 แบบท่ี 3 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก่อน  
แล้วเมื่อได้ข้อสรุปเชิงคุณภาพเป็นอย่างไร จึงเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณภายหลัง 
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 แบบท่ี 4 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลัก 
และใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นวิธีการเสริม เป็นแบบที่ 
4.1 หรือใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก และใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นวิธีการเสริมในช่วงก่อน ระหว่าง หรือ
หลัง การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบท่ี 4.2 
 แบบท่ี 5 เป็นแบบการประเมินหลักสูตรที่มีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้
ส าหรับการประเมิน สอดคล้องกับการประเมินที่เน้นทฤษฎี (Theory – based 
evaluation) 
 แบบท่ี 6 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพเป็นช่วงระยะเวลา ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาสามารถใช้วิธีการแบบที่ 1 – 5 ได้อย่าง
หลากหลาย ผลการประเมินจะถูกน าไปใช้ในการพัฒนา (develop) และ/หรือปรับปรุง 
(improve) หลักสูตรในแต่ละระยะต่อเนื่องกันไป เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
 
 กรอบแนวคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธีทั้ง 6 แบบมีดังต่อไปนี้ 
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 แบบท่ี  1 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พร้อมกันแล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันหรือหาความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน             
เพื่อตอบค าถามการประเมิน  แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
แผนภาพ  36  กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 1 

 

 
 

 

 

ประเด็น 
การประเมิน 

 
 

ค าถามการประเมิน 

 

 

การเก็บรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

 

การเก็บรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 
 

การเปรียบเทียบหรือความสัมพันธ์ 
ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
 
 

การแปลความหมาย 
และลงสรุปผลเพื่อตอบค าถามการประเมิน 
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 ตัวอย่าง การประเมินตามกรอบความคิดการประเมินหลักสูตร                
แบบผสานวิธี แบบท่ี 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  37  ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 1 

 

การประเมิน
ทรัพยากร 
สนับสนุน 
การเรียนรู้ 

 

 
 

 
 
 

ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในโรงเรียน 
มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 

 

สัมภาษณ์นักเรียนที่ใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณจุดกระจาย
สัญญาณต่างๆ โดยใช้แบบสัมภาษณ์

ชนิดมีโครงสร้าง 

 
 

ตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่าง 
ผลจากการสอบถามและผลการสัมภาษณ์  

 
 

ลงสรุปผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ในโรงเรียนและข้อเสนอแนะ 

 

 

สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายภายในโรงเรียน 

โดยใช้แบบสอบถาม 
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 

 



358   บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี 
 
 แบบท่ี  2 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณก่อน 
แล้วเมื่อได้ข้อสรุป  เชิงปริมาณเป็นอย่างไร จึงด าเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพภายหลัง เพื่อตอบค าถามการประเมิน แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพ  38  กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 2 

 

 
 

 
 

ประเด็นการประเมิน 
 

ค าถามการประเมิน 

 

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

การเก็บรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

การแปลความหมาย 
และสรุปผลเพื่อตอบค าถามการประเมิน 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ที่สืบเนื่องมาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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 ตัวอย่างการประเ มินตามกรอบความคิดการประเ มินหลักสูตร          
แบบผสานวิธี  แบบท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพ  39  ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 2 

 

 
 

 

 

การประเมิน 
การจัดการเรียนรู้ 

 
 

การจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
มีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 
 

วิเคราะห์และสรุปผลประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา  
จ าแนกตามกลุ่มผู้สอนและผู้เรียน 

 

 
 

สอบถามผู้สอนและผู้เรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ 
แต่ละรายวิชา โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 

 

การสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

 

สัมภาษณ์ผู้สอนและผู้เรียนเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ในประเด็นที่น่าสนใจสืบเนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 

โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 
 



360   บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี 
 
 แบบท่ี 3 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก่อน 
แล้วเม่ือได้ข้อสรุปเชิงคุณภาพเป็นอย่างไร จึงเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล          
เชิงปริมาณภายหลังเพื่อตอบค าถามการประเมิน แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  40  กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 3 

 

 
 

 

 

ประเด็น 
การประเมิน 

 

ค าถามการประเมิน 

 
 

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

การเก็บรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

การแปลความหมาย 
และลงสรุปผลเพื่อตอบค าถามการประเมิน 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ที่สืบเนื่องมาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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 ตัวอย่างการประเ มินตามกรอบความคิดการประเ มินหลักสูตร         
แบบผสานวิธี  แบบท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพ  41  ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 3 

 

 
 

 
 

การประเมิน
คุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ของ

 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
แต่ละด้านเป็นไปตามที่ก าหนดในหลักสูตรหรือไม่ 

 

วิเคราะห์ สรุปผลการสัมภาษณ์  
และน าไปใช้ในการพัฒนาแบบประเมิน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในเชิงปริมาณ 
 

 

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ผู้สอน  ผู้ปกครอง และชุมชน   
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง 
 

 

การสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 

 

ประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
โดยผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เรียนประเมินตนเองในเชิงปริมาณ  

เช่น ใช้เกณฑ์การให้คะแนน (scoring rubrics) เป็นต้น 



362   บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี 
 
 แบบท่ี 4 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็น
หลักและใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นวิธีการเสริม
ในช่วง ก่อน ระหว่าง หรือหลังการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็น
แบบท่ี 4.1 หรือใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก และ
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นวิธีการเสริมในช่วงก่อน 
ระหว่าง หรือหลัง การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบที่ 4.2 
เพื่อตอบค าถามการประเมิน โดยที่การเก็บรวบรวมข้อมูลในแบบที่ 4 นี้จะ
ด าเนินการพร้อมกันหรือสลับกันก็ได้ แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  42  กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่  4 

 

ค าถามการประเมิน 

การเก็บรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

การแปลความหมายและลงสรุปผล 
เพ่ือตอบค าถามการประเมิน 

การเก็บรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ 

มาเสริมข้อมลูเชิงปริมาณ 

การเก็บรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การเก็บรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณ 

มาเสริมข้อมลูเชิงคุณภาพ 
 

การแปลความหมายและลงสรุปผล 
เพ่ือตอบค าถามการประเมิน 

แบบที่ 4.1 แบบที่ 4.2 

ประเด็น 
การประเมิน 
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 ตัวอย่างการประเ มินตามกรอบความคิดการประเ มินหลักสูตร                
แบบผสานวิธี  แบบท่ี 4.1  
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  43  ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่  4.1 

 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระ 
และมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่ 

 

ทดสอบความรู้ของผู้เรียนตามสาระและมาตรฐาน 
การเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน 

 

แปลความหมายและลงสรุปผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเชิงปริมาณ 

และใช้ผลการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 
และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมาสนับสนุน 

สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ของผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 
 

 

การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 



364   บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี 
 
 ตัวอย่างการประเ มินตามกรอบความคิดการประเ มินหลักสูตร           
แบบผสานวิธี  แบบท่ี 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพ  44  ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่  4.2 

 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพหรือไม่ 

1. ตรวจเอกสารแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่  
    กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมนักเรียน  กิจกรรมลูกเสือ/ 
    เนตรนารี  โดยใช้แบบบันทึกคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. สังเกตการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

แปลความหมายและลงสรุปผลการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเชิงปริมาณ 

และใช้ผลการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 
และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมาสนับสนุน 

 

สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบสอบถาม 

ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
 

การประเมิน 
การจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
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 แบบท่ี 5 เป็นแบบการประเมินหลักสูตรที่มีความซับซ้อนมากกว่า 
แบบท่ี 1 – 4 กล่าวคือ มีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้ส าหรับการประเมิน สอดคล้อง
กับการประเมินที่เน้นทฤษฎี (Theory–based evaluation) คือการด าเนินกิจกรรม
การประเมินที่น าทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประเมิน ในการติดตามล าดับความ
เชื่อมโยงจากปัจจัยน าเข้าและกิจกรรมต่างๆ สู่ผลลัพธ์ของโปรแกรมหรือโครงการ โดยมี
รากฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาระบุองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ เหล่านั้น (identify the program elements and their coherence) เพ่ือ
ให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับและน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยขยายองค์ความรู้ให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับองค์ความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนๆ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555, Cojocaru. 
2009: online)  
 
 แบบการประเมินแบบที่ 5 แบ่งเป็น 2 แบบย่อย คือ แบบ 5.1 ใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณก่อน ได้ข้อสรุปเชิงปริมาณเป็นอย่างไร               
จึงด าเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่สอดคล้องกับข้อสรุป            
เชิงปริมาณภายหลังเพ่ือตอบค าถามการประเมิน  แบบ 5.2 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก่อน ได้ข้อสรุปเชิงปริมาณเป็นอย่างไร แล้วจึงด าเนินการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่สอดคล้องกับข้อสรุปเชิงคุณภาพภายหลัง
เพ่ือตอบค าถามการประเมิน โดยที่การเก็บรวบรวมข้อมูลในแบบที่ 5 จะด าเนินการ
พร้อมกันหรือสลับกันก็ได้ แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 



366   บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  45  กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่  5 

 

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้ส าหรับการประเมิน 
(Theoretical – based  conceptual framework) 

 

 

แบบท่ี  5.2 
ค าถามการประเมิน 

 

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ 

 

การเก็บรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

การแปลความหมายและลงสรุปผล 
เพ่ือตอบค าถามการประเมิน 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณท่ีสืบเนื่องมาจาก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

แบบท่ี  5.1 
ค าถามการประเมิน 

 

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณ 

 

การเก็บรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 

การแปลความหมายและลงสรุปผล 
เพ่ือตอบค าถามการประเมิน 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพที่สืบเนื่องมาจาก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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 ตัวอย่างการประเ มินตามกรอบความคิดการประเ มินหลักสูตร                               
แบบผสานวิธี  แบบท่ี 5 
 

  สมมติสถานการณ์การประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาซึ่งมีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สังเคราะห์จากผลการวิจัย
ต่างๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2555) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  46  กรอบความคิดของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  
 
 จากแผนภาพสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน และส่งผลทางอ้อมผ่านครู ในขณะที่คุณภาพของครู 
ได้แก่ ความรักในการสอน รักผู้เรียน มีความรู้ มีวิธีการสอน มีการประเมินผลที่เสริม
พลังตามสภาพจริง การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และการมีความยุติธรรม ส่งผลทางตรงต่อ
คุณภาพผู้เรียน จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีข้างต้น สามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีส าหรับการประเมินแบบผสานวิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  47  ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่  5 

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎกีารพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์และเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา  
 

แบบท่ี  5.1 
-  ผู้บริหารและผู้สอนมคีุณลักษณะตามกรอบ 
   แนวคิดเชิงทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
   หรือไม ่
-  ผู้เรียนมีคณุภาพตามอตัลักษณแ์ละเอกลักษณ ์
   หรือไม ่

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารและผูส้อน 
และคณุภาพผู้เรยีนด้านอัตลักษณ ์

และเอกลักษณ์ตามกรอบแนวคดิเชิงทฤษฎี  
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 

จากการประเมินตนเองและเพื่อนประเมิน 
 

แปลความหมายและลงสรุป 
ผลการประเมินท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

สัมภาษณผ์ู้เรยีนเกี่ยวกับคณุลักษณะ 
ของผู้บริหารและผู้สอน ตามกรอบแนวคิด 
เชิงทฤษฎี และสังเกตพฤติกรรมท่ีสะท้อน 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของผูเ้รียน 
ในประเด็นท่ีน่าสนใจจากข้อสรุปเชิงปริมาณ 

แบบท่ี  5.2 
-  ผู้บริหารและผู้สอนมคีุณลักษณะตามกรอบ 
   แนวคิดเชิงทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
   หรือไม ่
-  ผู้เรียนมีคณุภาพตามอตัลักษณแ์ละเอกลักษณ ์
   หรือไม ่

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ประเมินคุณลักษณะของผู้บริหาร ผู้สอน และ 
คุณภาพผู้เรยีนด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
ตามกรอบแนวคดิเชิงทฤษฎี โดยน าข้อสรุป 
เชิงคุณภาพมาเป็นฐานของการประเมิน 
เชิงปริมาณ  โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน  
จากการประเมินตนเองและเพื่อนประเมิน 
 

แปลความหมายและลงสรุป 
ผลการประเมินท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

สัมภาษณผ์ู้เรยีนเกี่ยวกับคณุลักษณะ 
ของผู้บริหาร  ผูส้อน และสังเกตพฤติกรรม 
ที่สะท้อนอัตลักษณ์และเอกลักษณ ์
ของผู้เรียน ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี   
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 แบบท่ี 6 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพเป็นช่วงระยะเวลา (phase) ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาสามารถใช้วิธีการแบบที่ 
1 – 5 ได้อย่างหลากหลายโดยที่ผลการประเมินจะถูกน าไปใช้ในการพัฒนา 
(develop) และ/หรือ ปรับปรุง (improve) หลักสูตรในแต่ละระยะต่อเนื่องกันไป 
เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพ 48  กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่  6 

การประเมิน 
ระยะที่ 1 

การสรุปผลและน าไปใช้ 
ในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสตูร 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณ และ / หรือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การสรุปผลและน าไปใช้ 
ในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสตูร 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณ และ / หรือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

การสรุปผลและน าไปใช้ 
 ในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร 

 

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงปริมาณ และ / หรือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

 

 
 

 
 

ค าถามการประเมิน 

การประเมิน 
ระยะที่ 2 

 

 
 

 
 

ค าถามการประเมิน 

การประเมิน 
ระยะที่ ... 

 

 
 

 
 

ค าถามการประเมิน 
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 ตัวอย่างการประเ มินตามกรอบความคิดการประเ มินหลักสูตร         
แบบผสานวิธี  แบบท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  49  ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่  6  

 
 

การประเมิน
ระยะท่ี 1 

สรุปผลและน ามาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้สอน 
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

ท่ีเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดของผู้เรียน 

สังเคราะห์เอกสารงานวิจัยต่างๆ 
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 

 

สอบถามและสัมภาษณ์ผู้สอนท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 
 

 
 
 
 

 

ผู้เรียนต้องมี 
สมรรถนะการคิด 
ท่ีส าคัญจ าเป็น 

ด้านใดบ้าง 
เพื่อด ารงชีวิต 

และการท างาน 

การประเมิน
ระยะท่ี 2 

 
 

 

หลักสูตร 
ท่ีด าเนินการใช้ 
มีประสิทธิภาพ

หรือไม่  

สังเกตกระบวนการและกิจกรรมการฝึกอบรม 
 
 

 
 

 

ประเมินสมรรถนะด้านการคิดของผู้เรียน 
 

การประเมิน
ระยะท่ี 3 

 
 

 

หลักสูตร 
ท่ีด าเนินการใช้ 
มีประสิทธิผล 

หรือไม่ 

 

ทดสอบความรู้ และประเมินความสามารถ 

ของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง 
สมรรถนะด้านการคิดของผู้เรียน 
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9.4  กลยุทธ์การประเมินหลักสตูรแบบผสานวิธี 
 
 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธีมีกลยุทธ์การประเมินเกี่ยวกับ                 
การออกแบบการประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 

  1. เลือกวิธีการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร และเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการประเมินสูงสุด โดยใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นบุคลากร เวลา 
งบประมาณ อย่างคุ้มค่า ส่งผลท าให้สามารถตอบค าถามของการประเมินหลักสูตร           
ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
 

  2. เลือกเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร 
ที่สามารถตอบค าถามการประเมินหลักสูตรได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกถึงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจว่าเกิดขึ้นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงเกิด
ปรากฏการณ์นั้น เป็นต้น 
 

  3. ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและวิธีการ
ประเมิน เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถตอบค าถามการประเมินได้อย่างครอบคลุม ซึ่งถือว่า
เป็นพื้นฐานการออกแบบการประเมินหลักสูตร จากนั้นจึงด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 

  4. ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับวิธีการ              
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า 
(triangulation) เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงคุณภาพที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือ
ประเมินหลักสูตรมีความถูกต้อง           
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   6. คัดเลือกคณะกรรมการการประเมินหลักสูตรที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ประเมิน ซึ่งท าให้มองภาพ
ของหลักสูตรได้ชัดเจนและสามารถให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างเป็น
รูปธรรม ในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนั้น ศาสตราจารย์                
ดร.สุภางค์ จันทวานิช ได้ระบุวิธีการตรวจสอบสามเส้าในการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ 4 วิธี 
ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้กับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการประเมิน
หลักสูตร ดังนี้ (สุภางค์ จันทวานิช. 2553: 128 – 130)  
 

  1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) เป็น
การตรวจสอบว่าข้อมูลที่ ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ ท าได้โดยการ
ตรวจสอบแหล่งของข้อมูล  โดยแหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่  ก) แหล่ง
เวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ ข) แหล่งสถานที่ หมายถึง 
โดยถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ ค) แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้
ข้อมูลเปลี่ยนไปแล้ว ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่  
 

  2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้เก็บรวบรวมข้อมูล (investigator 
triangulation) เป็นการตรวจสอบว่าผู้เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละคนได้ข้อมูลในประเด็น
เดียวกันอย่างสอดคล้องกันหรือไม่  
 

  3)  การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) 
เป็นการตรวจสอบว่าถ้าใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมแล้ว จะท าให้การตีความข้อมูล
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร   
 

  4) การตรวจสอบสามเส้าด้ าน วิธี การ เก็บรวบรวมข้อ มูล 
(methodological triangulation) เป็นการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพ่ือ
รวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน  
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9.5  วิธีการและเครือ่งมือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมิน 
      หลักสูตรแบบผสานวิธี 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินหลักสูตรมีหลายวิธีการ 
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรควรเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้วิธีการหลายๆ วิธี เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมประเด็นและ
ค าถามการประเมิน โดยที่วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมินหลักสูตรที่ใช้กัน
โดยทั่วไป คือ การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต มีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้  
 

 การสอบถาม 
  เป็นวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร          
ที่ใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว ประเด็นการสอบถามนั้นสามารถถามได้ทั้งสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นด้านต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามข้อมูล คือ แบบสอบถาม 
ประกอบด้วยข้อค าถามและส่วนที่เป็นค าตอบ  
 

 ชนิดของแบบสอบถาม 
  1. แบบสอบถามปลายปิด เป็นแบบสอบถามที่ก าหนดค าตอบ            
ให้ผู้ตอบเลือกตอบค าถามตามขอบเขตที่ก าหนดให้ 
       2.  แบบสอบถามปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบสามารถ
ตอบค าถามได้โดยอิสระ 
  3. แบบสอบถามแบบผสมผสาน เป็นแบบสอบถามที่ผสมผสานกัน
ระหว่างแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสอบถามปลายปิด 
 

 ข้อดีของแบบสอบถาม  
  1.  สร้างได้ง่าย  สะดวก  รวดเร็ว 
  2. วิเคราะห์ค าตอบได้ง่าย 
  3.  เก็บข้อมูลได้จ านวนมากในเวลาอันรวดเร็ว 
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 ข้อจ ากัดของแบบสอบถาม  
  1.  ใช้ได้กับผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ 
  2.  ไม่สามารถถามประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากข้อค าถามที่ก าหนด 
 

 การสัมภาษณ ์
  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้สัมภาษณ์ถามข้อมูลที่ต้องการกับผู้ให้
สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 
 

 ส่วนประกอบของแบบสัมภาษณ์ 
  1.  ส่วนแรกเป็นส่วนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์  
  2. ส่วนที่สอง เป็นส่วนบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์  
  3. ส่วนที่สาม  เป็นส่วนข้อค าถามและค าตอบของการสัมภาษณ์ 
 

 หลักการสัมภาษณ์ 
  1.  การเตรียมตัวสัมภาษณ์ 
  2. ท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ให้ชัดเจน 
  3. นัดหมายวัน  เวลา  สถานที่สัมภาษณ์ล่วงหน้า 
  4.  เตรียมแบบสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าให้เรียบร้อย 
  5.  ซักซ้อมการตั้งค าถามรวมทั้งการจดบันทึกข้อมูลล่วงหน้า  
 

 ข้อดีของการสัมภาษณ์ 
  1.  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทุกวัยที่สามารถสื่อสารได้ 
  2.  สามารถปรับค าถามให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นได้ทันทีท่ีเก็บข้อมูล 
  3. ผู้ให้สัมภาษณ์จะให้ความร่วมมือมากกว่าวิธีการส่งแบบสอบถาม 
  

 ข้อจ ากัดของการสัมภาษณ์ 
  1. ต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาก 
  2. การสัมภาษณ์ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากเกี่ยวกับการเดินทาง 
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 การสังเกต 
  การสังเกตเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้สังเกตการณ์ใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ 
  

 ประเภทของการสังเกต 
  1.  การสังเกตทางตรง เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตอยู่ในเหตุการณ์             
  2. การสังเกตทางอ้อม เป็นการสังเกตที่ผู้สั งเกต ไม่ได้อยู่ ใน
เหตุการณ์โดยตรง แตจ่ะสังเกตจากสิ่งที่ถูกบันทึกมา เช่น ภาพถ่าย เทปบันทึกภาพ 
 

 วิธีการสังเกต 
  1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตมีสถานภาพ
หรือบทบาทเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่ก าลังสังเกต  
  2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้มี
สถานภาพเป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลที่ก าลังสังเกต   
 

 หลักการสังเกต 
  1. มีเป้าหมายและระบุพฤติกรรมที่จะสังเกตให้ชัดเจน 
  2.  ด าเนินการสังเกตด้วยความละเอียดถี่ถ้วน   
  3.  บันทึกผลการสังเกตภายหลังการสังเกตโดยไม่เว้นช่วงระยะเวลา 
   ไว้นานเนื่องจากอาจลืม รายละเอียดที่ส าคัญ 
  4.  พยายามสังเกตให้ได้ข้อมูลจ านวนมาก 
  5.  บางประเด็นอาจจะต้องสังเกตหลายครั้งจึงได้ข้อมูลจริง 
  6. ก าหนดระยะเวลาในการสังเกตให้แน่นอน 
  7. วางตัวเป็นกลางไม่ล าเอียงในการสังเกต 
 

 คุณสมบัติของผู้สังเกตที่ดี 
  1.  มีความไวต่อการรับรู้และสื่อความหมาย 
  2. มีความรู้ในเรื่องที่สังเกตเป็นอย่างดี 
  3.  แปลความหมายของสิ่งที่สังเกตได้อย่างถูกต้อง 
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  4. บันทึกการสังเกตได้ตรงกับความเป็นจริง 
  5. มีความละเอียดอ่อนและรอบคอบในการสังเกต 
  6. เป็นคนช่างสังเกต 
  7. มีความยุติธรรม 
 

 ข้อดีของการสังเกต 
  1. ได้ข้อมูลที่เป็นการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ  
  2. สามารถบันทึกเหตุการณ์ พฤติกรรม ในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ 
  

 ข้อจ ากัดของการสังเกต 
  1. การสังเกตเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้เวลานาน 
  2. การสังเกตไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เกิดขึ้นในขณะที่             
ท าการสังเกต 
 
 การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือส าหรับการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี 
ผู้ประเมินหลักสูตร ควรเลือกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค าถามของการ
ประเมิน ได้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้การประเมินมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการน าไปสารสนเทศตัดสินใจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
 
 

9.6  การจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 
 
 การจัดกระท าข้อมูล 
  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ถ้ายังไม่มีการจัดกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ข้อมูลนั้นจะยังคงเป็นเพียงข้อมูลดิบยังไม่สามารถน ามาเป็นสารสนเทศส าหรับการ
ประเมินหลักสูตร คณะกรรมการประเมินหลักสูตรต้องน าข้อมูลนั้นมาจัดกระท า โดย
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การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลให้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
หลักสูตร ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล  
  2. จัดแยกประเภทข้อมูลเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3. เลือกใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล  
  4. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และแปล
ความหมาย 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการประเมินหลักสูตรส่วนมากเป็น
การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น
ต้น ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนมากเป็น การวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) จากการสังเกต สัมภาษณ์ เอกสารต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์เพ่ือหา
ข้อสรุปเชิงสาเหตุและผล (cause and effect  analysis)  เป็นการน าข้อมูลเชิง
คุณภาพที่เก็บรวบรวมได้ มาวิเคราะห์ความเป็นสาเหตุและผลของปรากฏการณ์            
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้หลักสูตร รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร 
 
 การสรุปผลการประเมิน 
 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี           
มีหลักการโดยทั่วไป คือ ต้องสรุปให้สอดคล้องกับประเด็นและค าถามการประเมิน         
และสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมได้  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและอยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติ
ได้จริง กล่าวโดยสรุป การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธีเป็นการประเมินที่ให้
ความส าคัญกับความหลากหลายของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ ด้วย
วิธีการที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่การลงสรุปผลการประเมินอย่างถูกต้อง  
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 สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือการให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร โดยมีกรอบแนวคิดการประเมินแบบผสานวิธีที่ปรับปรุงมาจากการออกแบบ
การวิจัยผสานวิธีของ Creswell and Clark (2011) ซึ่งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของการประเมินหลักสูตร ซึ่งเป็นไปได้ทั้งการ
ประเมินก่อนการใช้หลักสูตร การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร และการประเมินหลัง
การใช้หลักสูตร ที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณควบคู่กับวิธีการเชิงคุณภาพส่วนการวิเคราะห์
และสรุปผลการประเมินต้องสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมได้ตอบ
ค าถามการประเมินครบถ้วน และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร 
 
 

สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 9 เรื่อง การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี      
ได้กล่าวถึงสาระส าคัญ คือ การประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือให้สามารถตอบค าถามการประเมินต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ส่วนการประเมินหลักสูตร
แบบผสานวิธี มีข้อดีหลายประการที่ช่วยท าให้ผลการประเมินมีความถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ สามารถน าไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ใช้เป็นประโยชน์ในการลงสรุปผลการประเมิน  มีความ
ลึกซึ้งมากกว่าการใช้วิธีการเชิงปริมาณหรือวิธีการเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียวสอดคล้อง
กับหลักการมีส่วนร่วมในการประเมิน ประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร 
กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธีผู้เขียนได้วิเคราะห์และประยุกต์
มาจากวิธีการออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed - method research) สามารถ
น ามาปรับใช้กับการประเมินหลักสูตรได้ทั้งการประเมินก่อนการใช้หลักสูตร ระหว่าง
การใช้หลักสูตรและหลังการใช้หลักสูตร โดยในทางปฏิบัตินั้นการประเมินหลักสูตรแบบ
ผสานวิธีมีกลยุทธ์การประเมินเกี่ยวกับการออกแบบการประเมินและการวิเคราะห์
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ข้อมูล คือ 1) การเลือกวิธีการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2) การเลือก
เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร 3) การตรวจสอบวัตถุประสงค์
ของการประเมินหลักสูตรและวิธีการประเมิน 4) การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้มี
ความสอดคล้องกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
6) การคัดเลือกคณะกรรมการการประเมินหลักสูตรส าหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการประเมินหลักสูตรมีหลายวิธีการซึ่งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรควร
เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ            
ที่ครอบคลุมประเด็นและค าถามการประเมินโดยมีการจัดกระท าข้อมูล การวิเคราะห์มูล 
และสรุปผลการประเมินอย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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การประเมินหลักสูตร 

 
ที่จะท าให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้องนั้น 

 

ควรใช้วิธีการประเมินแบบผสานวิธี 
 

เพราะท าให้ไดข้้อมูล 
 

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
ที่สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นย า 
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การสรุปผลการประเมินหลักสูตร 
 

ควรตอบค าถามการประเมิน 
 

ได้อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน 
 

และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ 
 

ส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร 
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บทที่  10 

การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี 
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การประเมินฐานทฤษฎ ี
 

หรือการประเมินเนน้ทฤษฎี 
 

หมายถึงชุดของข้อตกลงเบื้องตน้ 
 

หลักการและหรือขอ้เสนอ 
 

ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
 

เพื่อท าหน้าทีอ่ธิบาย 
 

หรือชี้น าการปฏิบตัิทางสังคม 
 

(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 544) 
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10. การประเมินหลักสูตร 
บนฐานทฤษฎี 

10.1 คุณค่าแท้ของการประเมิน 

10.2 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี 

10.3 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี:  
       กรณีศึกษาการใช้ทฤษฎียูและสุนทรียสนทนา 
       ร่วมกับการประเมินปัจจัยก าหนด  
       ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
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การประเมินหลักสตูรบนฐานทฤษฎ ี
 

(Theory – based evaluation) 
 

เป็นวิธีการประเมินหลักสูตร 
 

ที่เชื่อมโยงการประเมินปัจจัยน าเข้า 
 

กระบวนการ และผลลัพธ์ของหลักสตูร 
 

โดยอาศัยองค์ความรู้เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

มาใช้ในการออกแบบการประเมิน 
 

(White. 2009, Knaap. 2004) 



บทที ่10 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี   387 

สาระส าคัญ 
 
 ส าหรับในบทที่ 10 เรื่อง การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎีมีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 
 
  1. คุณค่าของการประเมินหลักสูตรนอกจากความถูกต้องในผลการ
ประเมินแล้ว การให้การยอมรับผลการประเมิน การไม่มีความขัดแย้งทางวิชาการใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมิน และการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
หลักสูตร คือคุณค่าแท้ของการประเมินหลักสูตรที่ส าคัญยิ่ง 
 
  2. การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี เป็นวิธีการประเมินหลักสูตร 
ที่เชื่อมโยงการประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ของหลักสูตรโดยอาศัย
องค์ความรู้เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการออกแบบการประเมิน 
 
  3. การลงสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร        
ที่อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ตามกรอบการประเมิน หากการลงสรุปผลการประเมิน
มีความถูกต้องตามความเป็นจริงและมีการสื่อสารผลการประเมินด้วยวิธีการ               
ที่สร้างสรรค์ ย่อมส่งผลท าให้มีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 
 
  4. ทฤษฎียู เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่าการได้รับข้อมูลใดๆ จะไม่ด่วน
ตัดสิน ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนสวนกลับ แต่ให้ใช้สติและปัญญาพิจารณาข้อมูลนั้นบนพ้ืน
ฐานข้อมูล ข้อเท็จจริงเสียก่อนแล้วจึงตอบสนองต่อข้อมูลที่รับเข้ามานั้น ซึ่งจะท าให้การ
คิดและการตัดสินใจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  5. สุนทรียสนทนา (dialogue) เน้นการฟังอย่างสงบ ฟังอย่างลึกซึ้ง 
(deep listening) เมื่อสงบและลึกแล้วจะสามารถสัมผัสความจริงได้ ท าให้เกิดปัญญา 
จะคิด จะพูด จะท า สิ่งใด ย่อมผ่านสภาวะทางปัญญามาแล้ว จึงตรงต่อความจริง          
เกิดประโยชน์ 
 
  6. การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎียูและสุนทรียสนทนา               
เป็นนวัตกรรมการประเมินหลักสูตรในลักษณะของกระบวนการที่มุ่งเน้นการไม่ด่วนสรุป
และการสื่อสารผลการประเมินเชิงสร้างสรรค์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่10 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี   389 

10.1  คุณค่าแท้ของการประเมินหลักสูตร 
 
 คุณค่าของการประเมินหลักสูตรนอกจากความถูกต้องในผลการประเมิน
แล้ว การให้การยอมรับผลการประเมิน การไม่มีความขัดแย้งทางวิชาการในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมิน และการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงหลักสูตร คือ
คุณค่าแท้ของการประเมินหลักสูตรที่ส าคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้การประเมินหลักสูตรจึงเป็น
กิจกรรมส าคัญของหลักสูตรทุกระดับ ซึ่งก่อให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ  
 อย่างไรก็ตามการประเมินหลักสูตรหลายครั้งที่ไม่ก่อให้เกิดการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร สืบเนื่องจากสาเหตุส าคัญหลักคือ  
 

  1) ขาดการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการประเมิน  
 

  2)  ขาดการรายงานผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพที่เป็นระบบ  
   มุ่งรายงานผลการประเมินเป็นขั้นสุดท้ายของกิจกรรม 
   การประเมิน  
 

 จากสาเหตุทั้งสองประการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้มีความขัดแย้งทาง
วิชาการเกี่ยวกับผลการประเมินเกิดขึ้นซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคส าคัญของการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
 สิ่งที่เป็นความละเอียดอ่อนของการประเมินหลักสูตร ประการหนึ่งคือ         
การลงสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่อาศัยข้อมูล         
เชิงประจักษ์ต่างๆ ตามกรอบการประเมิน หากการลงสรุปผลการประเมินมีความ
ถูกต้องตามความเป็นจริง (ลงสรุปถูกต้อง) และมีการสื่อสารผลการประเมินด้วยวิธีการ
ที่สร้างสรรค์ ย่อมส่งผลท าให้มีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากผลการประเมินคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
(ลงสรุปผิดพลาด) ย่อมน ามาซึ่งเกิดความคับข้องใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรท าให้
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เกิดความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งนอกจากการประเมินนั้นจะไม่เกิดประโยชน์แล้วยังก่อให้เกิด
โทษอีกด้วย ดังนั้นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรต้องไม่ด่วนสรุปผลการประเมินจาก
มุมมองของตนเองเพียงด้านเดียวหรือลงสรุปบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ยัง ไม่สมบูรณ์และต้องมี
วิธีการสื่อสารผลการประเมินอย่างสร้างสรรค์  
 
 

10.2  การประเมินหลกัสูตรบนฐานทฤษฎ ี
 

 ทฤษฎี (Theory) หมายถึง 1) ความคิดหรือชุดความคิดที่ต้องการอธิบาย 
บรรยาย หรือท านายปรากฏการณ์หรือหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งต้องมีการพิสูจน์ 
ในการประเมินฐานทฤษฎีหรือการประเมินเน้นทฤษฎี  หมายถึงชุดของข้อตกลง
เบื้องต้น หลักการและหรือข้อเสนอที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพ่ือท าหน้าที่
อธิบายหรือชี้น าการปฏิบัติทางสังคม (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 544)   
 

 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี (Theory – based evaluation) 
เป็นวิธีการประเมินหลักสูตรที่เชื่อมโยงการประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ของหลักสูตรโดยอาศัยองค์ความรู้เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการออกแบบ
การประเมิน (White. 2009, Knaap. 2004)  
 ประโยชน์ของการประเมินฐานทฤษฎี คือ การท าให้ทราบผลการประเมิน
ในเชิงลึกที่สะท้อนความเป็นสาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ตามโมเดลเชิงทฤษฎีที่ได้
ศึกษาวิเคราะห์ไว้ก่อนแล้ว ท าให้สามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตร        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โมเดลเชิงทฤษฎีส าหรับการประเมินหลักสูตรของ
สถานศึกษาแห่งหนึ่ง ระบุไว้ว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ส่งผลท าให้ผู้สอน
ท างานมีคุณภาพ หากผลการประเมินได้ข้อสรุปว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ
สูง และผู้สอนท างานมีคุณภาพสูง แสดงว่า โมเดลเชิงทฤษฎีที่ก าหนดไว้มีความ
สอดคล้องกับสภาพจริงในบริบทของสถานศึกษานั้น ท าให้เกิดองค์ความรู้ว่า ภาวะผู้น า



บทที ่10 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี   391 

ทางวิชาการของผู้บริหาร ส่งผลท าให้ผู้สอนท างานมีคุณภาพ เป็นต้น กล่าวโดยสรุปคือ 
การประเมินฐานทฤษฎี สามารถท าให้เกิด องค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีได้ด้วย 
 

 การประเมินฐานทฤษฎี มีความแตกต่างจากการประเมินโดยทั่วไปตรงที่
การมีทฤษฎีรองรับการออกแบบการประเมิน  ซึ่งอาจได้มาจากการสังเคราะห์
ผลการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน สมมติกรณีตัวอย่างการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง  โดยมีโมเดลเชิงทฤษฎี
รองรับกิจกรรมการประเมินที่ได้มาจากการสังเคราะห์ผลการวิจัยต่างๆ  
 

 เมื่อวิเคราะห์จุดเด่นของการประเมินฐานทฤษฎีแล้ว ผู้เขียนพบว่ามีจุดเด่น 
ดังนี้  
 

  1. เป็นการประเมินที่ให้ความส าคัญกับความเชื่อมโยงของกิจกรรม
การด าเนินโครงการหรือหลักสูตร  จากปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต        
บนพื้นฐานทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 

  2. การประเมินฐานทฤษฎีช่วยในการอธิบายสาเหตุของการประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการได้  เนื่องจากเป็นการประเมินเชิงระบบ 
(systematic evaluation) ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า จะน าไปใช้เป็นเหตุผลในการ
อธิบายผลของการประเมินด้านกระบวนการในท านองเดียวกันผลการประเมิน
กระบวนการจะน าไปใช้อธิบายผลของการประเมินด้านผลผลิต ด้วยเหตุนี้การประเมิน
ฐานทฤษฎีจึงช่วยท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการประเมินที่เป็นระบบที่เอ้ือต่อ
การน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

  3. ผลการประเมินฐานทฤษฎีสามารถน าไปสู่องค์ความรู้เชิงทฤษฎี
ที่สืบเนื่องจากผลการประเมินได้ 
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10.3  กรณีศึกษา: การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี 
        โดยใช้ทฤษฎียูและสุนทรียสนทนาร่วมกับการประเมิน 
        ปัจจัยก าหนด ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลติ 
 
 

 ทฤษฎียู (Theory U) 
 
 ทฤษฎียู (Theory U) คิดค้นขึ้นโดย Dr. C. Otto Scharmer อาจารย์
อาวุโสของสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) เป็นทฤษฎีที่
อธิบายกระบวนการเรียนรู้ภายในที่มุ่งเน้นการใช้สติใคร่ครวญพิจารณาสิ่งต่างๆ ตาม
ความเป็นจริง การตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดปัญญาในการคิดและตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง ซึ่งเป็นสมรรถนะหนึ่งของความเป็นผู้น า (leadership) ในบริบทของสังคมที่มี
ความขัดแย้งและความซับซ้อน (complexity) มากขึ้น (Scharmer. 2009) 
 ทฤษฎียู มุ่งเน้นการใช้สติพิจารณาข้อมูลต่างๆ  ที่บุคคลรับเข้ามา 
(downloading) จากการเห็นและการฟัง ซึ่งท าให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกทั้งทางบวก
และทางลบ โดยไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วน สวนกลับ ไม่ด่วนสรุป (suspending) แต่ใช้สติ
พิจารณาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดภายในจิตใจด้วยฐานคิดและมุมมองที่บริสุทธิ์ (sensing 
with fresh eyes) และปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ที่ปราศจากอารมณ์ หรือความรู้สึกต่างๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการคิด การรับรู้อารมณ์ความรู้สึก (sensing) ของตนเอง
ว่าเป็นอย่างไร เปิดใจรับฟัง ความคิดของตนเอง ความคิดของผู้อ่ืน (open heart) การ
ปล่อยวาง(letting go) อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ให้เกิดความว่าง ดิ่งลึกไปจนกระทั่งถึง
ระดับจิตส านึก (consciousness) (เนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น คือ ขาลงของตัว U) 
(Scharmer. 2009)       
     เมื่ อ เกิดความว่ า งแล้ วจะท า ให้ จิ ตส านึ ก ซึ่ ง เป็นจิตระดับ เหตุผล            
เป็นศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลที่มีอยู่ในทุกคน ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้



บทที ่10 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี   393 

สามารถพิจารณาข้อมูลที่รับเข้ามานั้นอย่างมีเหตุผล ไม่มีอคติ ไม่ใช้ความรู้สึก แต่ใช้สติ 
และปัญญาใคร่ครวญและคิดสะท้อน (retreat and reflect) จนได้ข้อมูลบริสุทธิ์ที่
ปราศจากอคติใดๆ (เนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น คือ ท้องของตัว U) (Scharmer. 2009)           
 เมื่อได้ข้อมูลบริสุทธิ์น ากลับเข้ามา (letting come) สู่กระบวนการคิด 
จนเกิดการ ตกผลึก (crystallizing) ทางความคิด ปราศจากอารมณ์ความรู้สึก และอคติ
ใดๆ เมื่อเกิดการตกผลึกแล้วจึงน าไปสู่การออกแบบ (prototyping) พฤติกรรมที่จะ
ตอบสนองต่อข้อมูลที่รับเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรม (embodying) และในขั้นสุดท้ายคือ 
การแสดงพฤติกรรมออกมา เพ่ือตอบสนองต่อข้อมูลที่รับเข้ามาในขั้นตอนแรกที่เป็น
จุดเริ่มต้นของตัว U (เนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น คือ ขาขึ้นของตัว U) (Scharmer. 
2009) 
 นอกจากนี้ ทฤษฎียู ยังจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน 3 ประการซ่ึงถือ
เป็นหลักการที่เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการใช้ทฤษฎียู ประกอบด้วย  
  1. จิตที่ตื่นรู้ (open mind) คือ การตระหนักรู้ในตนเองว่าจะไม่ด่วน
สรุป ไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วนสวนกลับ ข้อมูลต่างๆ ที่รับเข้ามา แต่ใช้การพิจารณา          
ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ ซึ่ง Scharmer ใช้ค าว่า intellectual intelligence  
  2. ใจที่เปิดกว้าง (open heart) คือ การปรับเปลี่ยนความคิด ความ
สนใจ โดยใช้หัวใจ (heart) เป็นเครื่องมือการรับรู้ความคิด อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ภายใน (seeing with the heart)  ซ่ึง Scharmer ใช้ค าว่า emotional intelligence   
  3. เจตจ านงที่มุ่งม่ัน (open will) คือ ความพยายามปล่อยวาง
ความคิด อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ซึ่งปะปนอยู่กับข้อมูลที่รับเข้ามา ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าได้
ยาก เช่น มีคนว่าเราไม่รับผิดชอบเพราะท างานช้า คนที่ถูกต่อว่าย่อมมีความรู้สึกไม่
พอใจ หรือเสียใจ เป็นต้น รวมทั้งการน าข้อมูลบริสุทธิ์กลับเข้ามาสู่กระบวนการคิดอีก
ครั้ง ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ไม่พอใจ หรือเสียใจ อาจจะกลับเข้ามาได้อีก ดังนั้น         
ในส่วนของเจตจ านงที่มุ่งม่ัน จึงต้องอาศัยความมุ่งมั่นพยายามควบคุมความคิด อารมณ์ 
และความรู้สึกที่ปิดก้ันความบริสุทธิ์ของข้อมูล  
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  ทฤษฎียู เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่าการได้รับข้อมูลใดๆ จะต้องไม่ด่วนตัดสิน 
ไ ม่ด่ วนสรุป ไ ม่ด่วนสวนกลับแต่ ให้ ใช้สติและปัญญาพิจารณาข้อ มูลนั้ น              
บนพื้นฐานข้อมูล ข้อเท็จจริงเสียก่อนแล้วจึงตอบสนองต่อข้อมูลที่รับเข้ามานั้นซึ่งจะท า
ให้การคิดและการตัดสินใจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ 3 ประการ 
ได้แก่ จิตที่ตื่นรู้ ใจที่เปิดกว้าง เจตจ านงที่มุ่งมั่น และขั้นตอนการใช้ปัญญาพิจารณา
ข้อมูล 7 ขั้นตอน ดังนี้ (Scharmer. 2009) 
  1.  ฟังและเปิดรับ (holding the space) หมายถึง การเปิดใจกว้าง
รับรู้ข้อมูลด้วยใจ เป็นกลาง ไม่ด่วนตัดสิน 
  2. เฝ้าสังเกต (observing) การพิจารณาอารมณ์ ความรู้สึก หรืออคติ
ต่างๆ ที่มีต่อข้อมูล โดยการตั้งค าถามกับตนเอง (ผู้ประเมิน) ว่ามีอารมณ์ ความรู้สึก 
หรืออคติ หรือไม่อย่างไร 
  3.  รับรู้ (sensing) หมายถึง การรับรู้ตนเองว่ามีอารมณ์ ความรู้สึก 
หรืออคติต่างๆ ที่มีต่อขอ้มูลอย่างไร 
  4.  ห้อยแขวนอยู่กับปัจจุบัน (persencing) การใช้สติและปัญญาอยู่
กับปัจจุบันพิจารณา ปรับอารมณ์ ความรู้สึก หรืออคติต่างๆ ที่มีต่อข้อมูล  ซึ่งเกิดขึ้น      
ในจิตใจให้กลับสู่สภาวะปกติ เป็นกลาง ไม่มีอคติ 
  5. ตกผลึก (crystallizing) หมายถึง การใช้เหตุผลหรือปัญญา
พิจารณาข้อมูล โดยไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึก หรืออคติใดๆ 
  6. ออกแบบ (prototyping) หมายถึง การออกแบบการตอบสนอง 
ต่อข้อมูลที่ได้รับเข้ามาอย่างมีสติปัญญา  
  7. แสดงออก (performing) หมายถึง การตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับ
อย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์  
 
  หลักการของทฤษฎียูและขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นตอน ดังที่กล่าวมาแสดงเป็น
แผนภาพต่อไปนี้   
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 จากการวิเคราะห์ขั้นตอนของทฤษฎียู สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินหลักสูตร โดยการยึดหลักการ 3 ประการ ตลอดการประเมินหลักสูตร ได้แก่  
  1. จิตที่ตื่นรู้ในคุณค่าของการประเมินหลักสูตรที่จะท าให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศไปปรับปรุงและพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญมาก  
  2. ใจที่เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง รับฟังอย่างไม่มีอคติ 
และให้ความยุติธรรมในการประเมิน  
  3. เจตจ านงท่ีมุ่งม่ันประเมินหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง 
 นอกจากนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสารผลการประเมินหลักสูตรใช้ขั้นตอนของทฤษฎียู         
ทั้ง 7 ขั้นตอนเป็นเครื่องมือส าหรับการควบคุมความคิดและพฤติกรรม ไม่ด่วนสรุป 
ไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วนสวนกลับ ส าหรับทุกๆ กิจกรรมของการประเมินหลักสูตรเพ่ือให้
การประเมินหลักสูตรปราศจากอคติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาในขณะที่ท าการ
ประเมิน ซึ่งข้ันตอนทั้ง 7 ขั้นตอน มีดังนี ้(ประยุกต์จากทฤษฎีสู่การประเมินหลักสูตร) 
  1)  ฟังและเปิดรับ หมายถึง การเปิดใจกว้างรับรู้ข้อมูลด้วยใจเป็นกลาง 
ไม่มีอคติ (ฉันทาคติ (ล าเอียงเพราะรัก) โทสาคติ (ล าเอียงเพราะชัง) ภยาคติ (ล าเอียง
เพราะกลัว) โมหาคติ (ล าเอียงเพราะไม่รู้)) ไม่ด่วนตัดสินข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
หลักสูตร 
  2)  เฝ้าสังเกต หมายถึง การพิจารณาอารมณ์ ความรู้สึกหรืออคติต่างๆ 
ที่มีต่อข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร โดยการตั้งค าถามกับตนเอง (ผู้ประเมิน
หลักสูตร) ว่ามีอารมณ์ ความรู้สึก หรืออคติ หรือไม่อย่างไร  
  3)  รับรู้ หมายถึง การลงสรุปว่าตนเอง (ผู้ประเมินหลักสูตร) มีอารมณ์ 
ความรู้สึก หรืออคติต่างๆ ที่มีต่อข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร ว่าเป็นอย่างไร  
  4) ห้อยแขวนอยู่กับปัจจุบัน หมายถึง การใช้สติและปัญญาอยู่กับ
ปัจจุบันพิจารณา ปรับอารมณ์ ความรู้สึก หรืออคติต่างๆ ที่ มีต่อข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินหลักสูตร ซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจให้กลับสู่สภาวะปกติ เป็นกลาง ไม่มีอคติใดๆ  
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  5) ตกผลึก หมายถึง การใช้เหตุผลหรือปัญญาพิจารณาข้อมูลที่ใช้         
ในการประเมินหลักสูตร และลงสรุปผลการประเมินในแต่ละประเด็นบนพ้ืนฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึก หรืออคติใดๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ในการที่จะได้รับทราบผลการประเมินที่ถูกต้อง ไม่ว่าผลการ
ประเมินนั้นจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ  
  6) ออกแบบ หมายถึง การเขียนรายงานการประเมินหลักสูตรในแต่ละ
ช่วงเวลาตามผลการประเมินที่ได้และมีความสร้างสรรค์  
  7) แสดงออก หมายถึง การสื่อสารผลการประเมินจากผู้ประเมิน
หลักสูตรไปยังอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยใช้สุนทรีย
สนทนา และการฟังอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นการฟังความคิดความรู้สึกที่ผ่านการถ่ายทอด        
เป็นเสียง ฟังแล้วรับรู้ถึงความคิด ความรู้สึก ไม่ด่วนสวนกลับ ฟังอย่างมีสติ    
 
 การประเมินหลักสูตรฐานทฤษฎียู  ทั้ง 7 ขั้นตอน สรุปเป็นแผนภาพ
ดังต่อไปนี้ (ประยุกต์จากทฤษฎีสู่การประเมินหลักสูตร) 
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แผนภาพ  51  การประเมินหลักสูตรฐานทฤษฎียู 
 
 

เจตจ ำนงมุง่มัน่ 
พฒันำคณุภำพ” 

เปิดใจกว้าง  
เป็นกลาง  

ไม่ด่วนตัดสิน 

พิจารณาอารมณ์  
ความรู้สึก หรืออคติ 
ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ 

รู้ตัวเองว่ามีอารมณ์  
ความรู้สึก หรืออคติ 

หรือไม่ อย่างไร 

ใช้สติและปัญญา 
ปรับอารมณ์ ความรู้สึก  

หรืออคติที่มีผลต่อการประเมิน 
 

การใช้ปัญญาพิจารณาข้อมูล 
ที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร 
และลงสรุปผลการประเมิน 

เขียนรายงาน 
ผลการประเมิน 
อย่างสร้างสรรค์ 

สื่อสารผลการประเมิน 
โดยใช้สุนทรียสนทนา 
และการฟังอย่างลึกซึ้ง 

จิตที่ตื่นรู้  
ในการประเมิน 

 

ใจที่เปิดกว้าง 
เพ่ือความยุติธรรม 

 

ประเมินหลักสูตร 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 สุนทรียสนทนา (dialogue) 
 
 สุนทรียสนทนา (dialogue) เน้นการฟังอย่างสงบ ฟังอย่างลึกซึ้ง 
(deep listening) เม่ือสงบและลึกแล้วจะสามารถสัมผัสความจริงได้ ท าให้เกิด
ปัญญา จะคิด จะพูด จะท า สิ่งใดย่อมผ่านสภาวะทางปัญญามาแล้ว จึงตรงต่อ
ความจริง เกิดประโยชน์ มากกว่าการคิด การพูด การกระท าอย่างตื้นๆ การไม่ด่วน
สรุปผลการประเมินโดยใช้มุมมองของผู้ประเมินเพียงฝ่ายเดียว การสื่อสารผลการ
ประเมินที่เป็นช่วงเวลาอย่างสร้างสรรค์และด้วยพลังแห่งปัจจุบัน (The power of 
now) ท าให้เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของหลักสูตรตามความเป็นจริงที่จะน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป นอกจากสุนทรียสนทนาจะใช้ในระหว่างการ
ประเมินหลักสูตรแล้ว ยังสามารถใช้ในกระบวนการเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตร           
ได้อีกด้วยดังจะกล่าวต่อไป 
 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี: กรณีศึกษาการใช้ทฤษฎียูและ
สุนทรียสนทนาร่วมกับการประเมินปัจจัยก าหนด การประเมินน าเข้า การประเมิน
กระบวนการ และการประเมินผลผลิต 
 เป็นการด าเนินกิจกรรมการประเมินหลักสูตรด้วยการมีจิตที่ตื่นรู้ ใจที่เปิด
กว้าง และเจตจ านงที่มุ่งมั่น ผ่านกระบวนการที่อยู่ภายในทั้ง 7 ขั้นตอนของทฤษฎียู 
การไม่ด่วนสรุปผลการประเมินโดยใช้มุมมองของผู้ประเมินเพียงฝ่ายเดียวและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินร่วมกันโดยการใช้สุนทรียสนทนาที่เน้นการฟังอย่าง
ลึกซึ้ง ส่งผลท าให้เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของหลักสูตรตามความเป็นจริงน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎียูกับการประเมินหลักสูตรท าได้หลายรูปแบบซึ่งจาก
การวิจัยที่ผ่านมา ได้ถูกน าไปใช้ร่วมกับการประเมินปัจจัยก าหนด การประเมินน าเข้า 
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตของหลักสูตรควบคู่กับการใช้ทฤษฎียู 
สามารถด าเนินการได้โดยการแบ่งช่วงระยะเวลาการประเมินหลักสูตรเป็น 5 ระยะ ดังนี้  
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   ระยะที่  1 ท าการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยก าหนด จากนั้น
เขียนรายงานผลการประเมิน เมื่อเขียนรายงานผลการประเมินเสร็จแล้วด าเนินการ
สื่อสารผลการประเมินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการใช้สุนทรียสนทนา เมื่อสื่อสารผล
การประเมินแล้วจึงด าเนินการประเมินระยะท่ี 2 

 
   ระยะที่  2 ท าการประเมินหลักสูตรด้านปัจจัยน าเข้า  จากนั้น
เขียนรายงานผลการประเมิน เมื่อเขียนรายงานผลการประเมินเสร็จแล้วด าเนินการ
สื่อสารผลการประเมินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการใช้สุนทรียสนทนา เมื่อสื่อสารผล
การประเมินแล้วจึงด าเนินการประเมินระยะท่ี 3 

 
   ระยะที่  3 ท าการประเมินหลักสูตรด้านกระบวนการ  จากนั้น
เขียนรายงานผลการประเมิน เมื่อเขียนรายงานผลการประเมินเสร็จแล้วด าเนินการ
สื่อสารผลการประเมินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการใช้สุนทรียสนทนา เมื่อสื่อสารผล
การประเมินแล้วจึงด าเนินการประเมินระยะท่ี 4 

 
   ระยะที่  4 ท าการประเมินหลักสูตรด้านผลผลิต จากนั้นเขียน
รายงานผลการประเมิน เมื่อเขียนรายงานผลการประเมินเสร็จแล้วด าเนินการสื่อสาร 
ผลการประเมินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการใช้สุนทรียสนทนา เมื่อสื่อสารผลการ
ประเมินแล้วจึงด าเนินการระยะที่  5 

 
   ระยะที่  5 ท าการสรุปผลการประเมิน  จากนั้นเขียนรายงาน
สรุปผลการประเมินเมื่อเขียนรายงานสรุปผลการประเมินเสร็จแล้วด าเนินการสื่อสาร 
ผลการประเมินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการใช้สุนทรียสนทนา ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  52  การประเมินปัจจัยก าหนด การประเมินน าเข้า การประเมินกระบวนการ  
     และการประเมินผลผลิตของหลักสูตรบนฐานทฤษฎี 

 

การประเมินปัจจัยก าหนด 

 

การประเมินปัจจัยน าเข้า 

 

การประเมินกระบวนการ 

 

การประเมินผลผลิต 

 

การสรุปผลการประเมิน 

 

ระยะที่  1 

 

ระยะที่  2 

 

ระยะที่  3 

 

ระยะที่  4 

 

ระยะที่  5 

การสื่อสาร 
ผลการประเมิน 

การสื่อสาร 
ผลการประเมิน 

การสื่อสาร 
ผลการประเมิน 

การสื่อสาร 
ผลการประเมิน 

การสื่อสาร 
ผลการประเมิน 
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แผนภาพ  53 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี: กรณีศึกษาการใช้ทฤษฎียู 
                 และสุนทรียสนทนา ร่วมกับการประเมินปัจจัยก าหนด  
          การประเมินน าเข้า การประเมินกระบวนการ ละการประเมินผลผลิต 
          ของหลักสูตร 

การสื่อสาร 
ผลการประเมิน 
เป็นช่วงเวลา 
โดยการใช้ 

สุนทรียสนทนา 

การใช้ 
ทฤษฎียู 

(เน้นที่การมีสติ 
ตัดสินใจ 

บนพื้นฐานข้อมูล) 

 

ระยะที่ 1 การประเมินปัจจัยก าหนด 

 
 

ระยะที่ 2 การประเมินปัจจัยน าเข้า 

 
 

ระยะที่ 3 การประเมินกระบวนการ 

 
 

ระยะที่ 4 การประเมินผลผลิต 

 
 

ระยะที่ 5 การรายงานสรุปผลการประเมิน 
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 โดยในแต่ละระยะ มีการด าเนินการประเมินโดยใช้กระบวนการภายในของ
ทฤษฎียู ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินผลการประเมินทันที มีการรายงานผลการประเมินต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้ทราบผลการประเมินในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วยวิธีการที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมีโอกาสให้ข้อมูลหรือแสดง
หลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินหลักสูตรเพ่ิมเติม ท าให้คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรทบทวนผลการประเมินซ้ าอีกครั้ง เพื่อให้ผลการประเมิน  มีความถูกต้องมาก
ที่สุดและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรทุกฝ่าย ส่งผลท าให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรต่อไป  
 จากการที่ผู้เขียนได้วิจัยทดลองใช้ทฤษฎียูและสุนทรียสนทนาส าหรับการ
ประเมินหลักสูตร พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับหลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้เรียน
ปัจจุบัน ผู้ส าเร็จการศึกษา ต่างให้การยอมรับผลการประเมินทุกช่วงระยะเวลาการ
ประเมินทั้ง 5 ระยะ ได้แก่ 1) การประเมินปัจจัยก าหนด 2) การประเมินปัจจัยน าเข้า 
3) การประเมินกระบวนการ 4) การประเมินผลผลิต 5) การรายงานสรุปผลการ
ประเมิน ไม่ว่าจะเป็นผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด   
 นอกจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินในแต่ละช่วงระยะเวลาทั้ง 5 ระยะและ
ผลการประเมินโดยรวมไม่ปรากฏว่ามีความขัดแย้งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ประเมินระหว่างผู้ประเมินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร รวมทั้งผลจากการให้การ
ยอมรับผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้ มีการน าผลการประเมิน          
ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในประเด็นต่างๆ เช่น การปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยควบคู่กับการปฏิบัติงานประจ า สรุปนวัตกรรม
การประเมินการประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี: กรณีศึกษาการใช้ทฤษฎียูและสุนทรีย
สนทนาร่วมกับการประเมินปัจจัยก าหนดการประเมินน าเข้า การประเมินกระบวนการ 
และการประเมินผลผลิตของหลักสูตร ดังแผนภาพต่อไปนี้  (มารุต พัฒผล. 2554) 
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แผนภาพ  54  โมเดลสมมติฐานของการใช้ทฤษฎียูและสุนทรียสนทนา 
                  ส าหรับการประเมินหลักสูตร 

 

ผลการ
ประเมิน 

มีความถูกต้อง 
ตรงตามสภาพ 
ความเป็นจริง 

 
การยอมรับ 

ผลการประเมิน 
 

 
การไม่มี 

ความขัดแย้ง 
ทางวิชาการ 

ในผลการประเมิน 

 

การน าผล 
การประเมิน 
ไปปรับปรุง 
และพัฒนา 
หลักสูตร 

 
การใช้ทฤษฎียู 

ส าหรับ 
การประเมิน 

หลักสตูร 

 
การใช้ 

สุนทรียสนทนา 

 
การใช้ 

สุนทรียสนทนา 
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 จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ท าการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย           
โดยใช้แนวคิดการประเมินฐานทฤษฎี การใช้ทฤษฎียู ตามโมเดลสมมติฐานของการใช้
ทฤษฎียูและสุนทรียสนทนาส าหรับการประเมินหลักสูตร ดังที่กล่าวมานั้น ผลการวิจัย
พบว่า  
  1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การยอมรับผลการประเมิน ไม่ว่าจะเป็นผล
การประเมินที่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  2. ไม่มีความขัดแย้งทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับผลการประเมิน  
  3. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เช่น  
การจัดท าสมุดบันทึกการปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพ่ือให้การด าเนินการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับปรุงห้องเรียนให้มีความพร้อมด้านสื่อและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น  
 จากผลการวิจัยดังกล่าวท าให้พบว่าการประเมินหลักสูตรนั้นเป็นกิจกรรม        
ที่มีความละเอียดอ่อนโดยท่ีกระบวนการประเมินและผลการประเมินสามารถกระทบ 
ต่อความคิดความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการต่อต้าน และไม่
ยอมรับผลการประเมินได้  
 ดังนั้นในกระบวนการประเมินและการสื่อสารผลการประเมินจึงจ าเป็นต้อง
ใช้กระบวนการคิดไตร่ตรอง ทบทวน ใคร่ครวญ กระบวนการประเมินทุกขั้นตอนให้มี
ความยุติธรรม ประเมินบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง ไม่มีอคติใดๆ ใช้การสื่อสารผลการ
ประเมินอย่างสร้างสรรค์ เสริมแรง ให้ก าลังใจและสร้างแรงบันดาลใจ มากกว่าการ
เปรียบเทียบหรือตัดสินผลการประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งจะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินหลักสูตรเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ เปิดใจ เกิดการยอมรับกระบวนการ       
และผลการประเมิน เป็นพ้ืนฐานของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 
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สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 10 เรื่อง การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี ได้
กล่าวถึงสาระส าคัญ คือ คุณค่าของการประเมินหลักสูตรนอกจากความถูกต้องในผล
การประเมินแล้ว การให้การยอมรับผลการประเมิน การไม่มีความขัดแย้งทางวิชาการ 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินและการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
หลักสูตร คือคุณค่าแท้ของการประเมินหลักสูตรที่ส าคัญยิ่ง การประเมินหลักสูตร         
บนฐานทฤษฎี เป็นวิธีการประเมินหลักสูตรที่เชื่อมโยงการประเมินปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ของหลักสูตร โดยอาศัยองค์ความรู้เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้
ในการออกแบบการประเมิน  
 ทฤษฎียู เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่าการได้รับข้อมูลใดๆ จะไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วน
สรุป ไม่ด่วนสวนกลับ แต่ให้ใช้สติและปัญญาพิจารณาข้อมูลนั้นบนพ้ืนฐานข้อมูล 
ข้อเท็จจริงเสียก่อนแล้วจึงตอบสนองต่อข้อมูลที่รับเข้ามานั้น ซึ่งจะท าให้การคิดและการ
ตัดสินใจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสุนทรียสนทนา (dialogue) เน้นการฟัง
อย่างสงบ ฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) เมื่อสงบและลึกแล้วจะสามารถสัมผัสความ
จริงได้ ท าให้เกิดปัญญา จะคิด จะพูด จะท า สิ่งใด ย่อมผ่านสภาวะทางปัญญามาแล้ว 
จึงตรงต่อความจริงและเกิดประโยชน์  
 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎียูและสุนทรียสนทนา เป็นนวัตกรรม                  
การประเมินหลักสูตรในลักษณะของกระบวนการที่มุ่งเน้นการไม่ด่วนสรุปและการ
สื่อสารผลการประเมินเชิงสร้างสรรค์ ในส่วนของการลงสรุปผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ที่อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ตามกรอบการ
ประเมินโดยหากการลงสรุปผลการประเมินมีความถูกต้องตามความเป็นจริงและมีการ
สื่อสารผลการประเมินด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ ย่อมส่งผลท าให้มีการน าผลการประเมิน
ไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
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บทที่ 11 

การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตร 
ที่น าไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 
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กระบวนการทางความคิดแบบใหม่ 
 

(Growth Mindset) 
 

ส่งผลท าให้การปรับปรุง 
 

และเปลีย่นแปลงหลักสตูร 
 

ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

และประสบความส าเร็จ 
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11. การเรียนรู้ 
ผลการประเมินหลักสูตร 
ที่น าไปสู่การปรับปรุง 

และเปลี่ยนแปลง 

11.1 กระบวนการทางความคิดใหม่ (new mindset)  
       ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

11.2 วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 

11.4 การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน 

11.5 การน าผลการประเมินหลักสูตรไปสู่ 
       การปรับปรุงและพัฒนา 

11.3 การถอดบทเรียน 
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การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตร 
 

มีเครื่องมือที่หลากหลาย 
 

เช่น การถอดบทเรียน 
 

สุนทรียสนทนา 
 

การทบทวนหลังการปฏิบัต ิ
 

โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้ 
 

ที่ได้จากการประเมิน 
 

ไปเปน็สารสนเทศของการพัฒนา 
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สาระส าคัญ 
 
 ส าหรับในบทที่ 11 เรื่อง การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตรที่น าไปสู่           
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
  1. การปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่มีต่อหลักสูตรและการ
เรียนรู้ จากการที่มีกระบวนการทางความคิดแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ที่ดีกว่า ส่งผลท าให้
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับผลการประเมินหลักสูตร 
 
  2. กระบวนการทางความคิดแบบใหม่มีลักษณะเป็นแบบเปิด            
และมองไปข้างหน้า ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 
กระบวนการทางความคิดแบบใหม่ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ ใช้วิธีการโค้ช 
และการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา 
 
  3. วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด หรือ mindset 
ของบุคลากรท าได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1) กระตุ้นความตระหนัก 2) ให้ข้อมูลคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) ลงมือปฏิบัติร่วมกัน 4) การชื่นชมความส าเร็จของการ
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน  
 
  4. การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ จาก
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ประสบการณ์ตรง น าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนา ค าว่า “บทเรียน” นั้นคือความรู้ที่ได้รับจากการลงมือ
ปฏิบัติงานจริงจนเกิดประสบการณ์ส่วนบุคคลนั่นเอง 
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  5. สุนทรียสนทนาเป็นการสนทนาที่น าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ การคิด
วิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อปริสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
ความคิดของตนเองให้กับเพื่อนร่วมงานด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ได้น ามา
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วมงาน 
 
  6. การทบทวนหลังการปฏิบัติเป็นการตรวจสอบประเด็นส าคัญ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติ  เพ่ือท าให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
  7. การสังเคราะห์ความรู้จากการถอดบทเรียน อาศัยกระบวนการ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัยเป็นส าคัญ โดยมีสารสนเทศจากการถอดบทเรียนที่เป็นความรู้
ต่างๆ อย่างเพียงพอ   
 
  8. ภายหลังด าเนินการจัดท าข้อสรุปความรู้จากการถอดบทเรียน
เกี่ยวกับผลการประเมินหลักสูตรแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายจึงร่วมกันวางแผนและ
ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ให้มีคุณภาพ
มากขึ้น           
 
  9. ค าอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการ
เรียนรู้ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเปูาหมายความส าเร็จของการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้     
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11.1  กระบวนการทางความคิดใหม่ (new mindset)  
        ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  
 
 การปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่มีต่อหลักสูตรและการเรียนรู้ จากการ
ที่มีกระบวนการทางความคิดแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ที่ดีกว่า ส่งผลท าให้การปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ      
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับผลการประเมินหลักสูตร แสดงได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  55  กระบวนการทางความคิดใหม่ของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

จากเดิม  ไปสู ่

เน้นการสอน 
(teaching) 

ประเมินเพื่อตัดสิน 
(Evaluation) 

เน้นการโค้ช 
(coaching) 

ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
(assessment for improvement 

and development ) 

เน้นเนื้อหาสาระ 
(content) 

เน้นกระบวนการเรยีนรู ้
(learning process) 

การยึดติด 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

การไมย่ึดตดิ 
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น 
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 กระบวนการทางความคิดแบบเดิม 
 
 กระบวนการทางความคิดแบบเดิมดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ มักเป็นอุปสรรค 
ต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ท าให้การขับเคลื่อนหลักสูตรเป็นไปได้ช้า
และยาก หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มักจะไม่สอดคล้องกับสภาพของชุมชนและสังคม           
ในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน 
เป็นต้น ยังมีกระบวนการทางความคิดแบบเดิมอยู่ กล่าวคือมีมุมมองว่า 
 

  -  สิ่งท่ีท าอยู่ในปัจจุบันนี้ดีอยู่แล้ว  
 

  -  หลักสูตรไม่ควรปรับเปลี่ยนบ่อย  
 

  -  หลักสูตรไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
 

  -  การเปลี่ยนแปลงเป็นการเพิ่มภาระงานและยุ่งยาก  
 

  -  การประเมินผลการเรียนรู้จะต้องใช้การทดสอบเท่านั้น  
 

  -  เรื่องหลักสูตรเป็นภารหน้าที่รับผิดชอบของผู้สอนเท่านั้น 
 

  -  ต้องให้ความส าคัญกับเนื้อหาสาระท่ีผู้เรียนจะต้องเรียนรู้  
 

  -  คะแนนการประเมินตนเองของผู้เรียนไม่สามารถเชื่อถือได้ 
 

  -  ผู้สอนจะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนให้ครบ 
     ตามเนื้อหาสาระท่ีก าหนดไว้  
 
 เหตุผลที่ท าให้การมีกระบวนการทางความคิดแบบเดิมเป็นอุปสรรค           
ต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร มีดังนี้ 
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 เหตุผลด้านข้อจ ากัดของเนื้อหาสาระ 

  
 เนื้อหาสาระและความรู้ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนี้      
มีความรู้และนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง และความรู้นั้นมีอยู่จ านวนมากมาย
มหาศาล ไม่สามารถจะน ามาเขียนบรรจุไว้ในหนังสือ ต ารา ได้อย่างสมบูรณ์  
 
 นอกจากนี้ความรู้ในหนังสือต ารายังมีข้อจ ากัดในการปรับปรุงให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาแบบ real time เนื่องจากต้องใช้เวลาในการด าเนินการ
มาก แตกต่างกับการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
วิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต สามารถท า
ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและสถานที่  
 
 จากที่กล่าวถึง เหตุผลทางด้านเนื้อหาสาระ  สรุปสาระส าคัญของ
กระบวนการทางความคิดแบบเดิมด้านเนื้อหาสาระได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  56  กระบวนการทางความคิดแบบเดิมด้านเนื้อหาสาระ 

 
เนื้อหาสาระในหนังสือ 

แบบเรียน  ต ารา 
มีข้อจ ากัด 

ในด้านปริมาณ 
และความเป็นปัจจุบัน 

 
ความรู้และนวัตกรรม 

 
เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา 

 
และมีอยูจ่ านวนมาก 

 
การเรยีนรู้ที่เน้น 

เนื้อหาสาระในหนังสือ 
แบบเรียน ต ารา 

ไม่เพียงพอ  
ไม่เป็นปัจจุบัน 
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 เหตุผลด้านข้อจ ากัดของการสอน  
 
 ส าหรับการสอนนั้น มีลักษณะเป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนไปยัง
ผู้เรียนในรูปของการบอกเล่าสิ่งที่ผู้สอนมีความรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ตามหรือบางครั้ง
อาจมีการออกค าสั่งให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ผู้สอนคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ส าหรับผู้เรียน  
 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้เรียนจึงมีบทบาทในการเรียนรู้เป็นผู้รับความรู้ และจดจ าให้
ได้มากที่สุด ท าตามให้ได้ดีที่สุด เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการสอนในลักษณะดังกล่าวท าให้
ผู้เรียนไม่ค่อยได้ใช้ศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การใช้วิจารณญาณ การสร้างสรรค์นวัตกรรม การมีปฏิสัมพันธ์ กับบุคคลรอบข้าง           
เป็นต้น  
 
 นอกจากนี้การที่ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้ตั้งรับในการเรียนรู้ (passive 
learning) ยั งท า ให้การเรียนรู้ มีประสิทธิผลน้อยกว่ าการที่ ผู้ เ รียนมีบทบาท
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ (active learning) โดยมีผู้สอนคอยให้ค าชี้แนะ ช่วยเหลือ 
สนับสนุน จากที่กล่าวถึงเหตุผลทางด้านการสอน สามารถสรุปสาระส าคัญได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  57  กระบวนการทางความคิดแบบเดิมด้านการสอน 

 
สอนให้รู้ตาม 

 
สอนให้ท าตาม 

 
ผู้เรยีนรู้ตาม 

 
ผู้เรยีนท าตาม 

 
การคิดตา่งๆ มีน้อย 

ส่งผลให ้
ขาดการสร้างสรรค ์
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 เหตุผลด้านข้อจ ากัดของการประเมินเพื่อตัดสิน 

 
 ส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้นั้น ถ้าหากมุ่งเน้นการประเมินเพื่อตัดสิน
ระดับผลการเรียน จะท าให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
จากสารสนเทศท่ีได้จากการประเมิน  
 
 สารสนเทศจากการประเมินเพื่อตัดสิน มักจะมีอยู่น้อยไม่เพียงพอส าหรับ
การน าไปเป็นฐานของการพัฒนาผู้เรียน เช่น การทดสอบปลายภาคเรียน จะมุ่งเน้นน า
คะแนนไปตัดสินระดับผลการเรียน มากกว่าการน าค าตอบของผู้เรียนมาวิเคราะห์
วินิจฉัยความผิดพลาดหรือจุดอ่อนของผู้เรียน แล้วให้ผลย้อนกลับไปสู่ผู้เรียน จึงท าให้
ผู้เรียนทราบเพียงคะแนนที่ตนเองท าได้ แต่ไม่ทราบว่าตนเองมีจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนาอย่างไร มีแนวทางและวิธีการพัฒนาอย่างไร  
 
 ประเด็นนี้คือข้อจ ากัดของการประเมินเพื่อการตัดสิน ซึ่งจากที่กล่าวถึง
เหตุผลทางด้านการประเมินเพื่อตัดสิน สรุปสาระส าคัญได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  58  กระบวนการทางความคิดแบบเดิมด้านการประเมินผล 

 
 

การประเมิน 
เพื่อตัดสิน 

 
 

ตัดสินระดบั 
ผลการเรยีน 

 
ผู้เรยีนทราบ 

ผลการประเมิน 
แต่ไม่ทราบจุดแข็ง 

จุดอ่อนและแนวทาง 
การพัฒนาตนเอง 
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 กระบวนการทางความคิดแบบใหม่ 
 
 กระบวนการทางความคิดแบบใหม่ มีลักษณะเป็นแบบเปิด มองไป
ข้างหน้า ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า กระบวนการ
ทางความคิดแบบใหม่ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ ใช้วิธีการโค้ช และการ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ซึ่งเอ้ือต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
ในด้านกระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มีความส าคัญ
มากกว่าการจดจ าความรู้  
 

 เหตุผลด้านความจ าเป็นของกระบวนการเรียนรู้ 
 

 ผู้เรียนที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีจะมีศักยภาพที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วย
ตนเองมากกว่าผู้เรียนที่ไม่มีกระบวนการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้มีหลายประเภท 
เช่น กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการ
สังเคราะห์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ กระบวนการให้
เหตุผล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นต้น  
 เมื่อผู้เรียนได้ฝึกฝนใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง
แล้ว จะท าให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ตนเองต้องการได้ อีกท้ังยังสามารถพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยซึ่ งจากที่กล่าวถึง เหตุผลทางด้านกระบวนการเรียนรู้          
สรุปสาระส าคัญได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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มุ่งเน้น 

กระบวนการเรียนรู ้

 
ผู้เรยีน 

ใช้กระบวนการเรยีนรู ้

ผู้เรยีน 
มีกระบวนการเรยีนรู ้

สามารถเรียนรู ้
ได้ด้วยตนเอง 
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 เหตุผลด้านความจ าเป็นของการโค้ช 
 

 ส าหรับการโค้ชเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการให้
ค าชี้แนะ การตั้งค าถามกระตุ้นการคิด การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นความเชื่อมั่น
ในตนเอง วินัยในตนเอง การสร้างแรงจูงใจภายใน ตลอดจนการประเมินและให้ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ต่อผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนที่ได้รับการโค้ชที่ดีจะสามารถพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้ งด้านการรู้คิด ทักษะกระบวนการเรียนรู้           
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะการคิดขั้นสูง            
การสร้างสรรค์นวัตกรรม การสืบเสาะแสวงหาความรู้ การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน 
ความรับผิดชอบ จิตอาสา จิตสาธารณะ ความมีวินัยในตนเอง เป็นต้น 
 การโค้ชแตกต่างจากการสอนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปิดพื้นที่ให้
ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้ โดยการสอน (teaching) นั้นพื้นที่
ส่วนใหญ่จะเป็นของผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้ การอธิบายขั้นตอน การแสดง
ตัวอย่าง การมอบหมายภารงาน ส่วนการโค้ชพื้นที่ของการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็น
ของผู้เรียน โดยผู้เรียนได้ตั้งโจทย์ของการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าต้องการเรียนรู้ในเรื่องใด  
มีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมและภารงาน รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอน
ที่ท าหน้าที่โค้ช จะเป็นผู้ที่คอยให้ค าชี้แนะต่างๆ การตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้ เรียนใช้
กระบวนการคิด การส่งเสริมและสนับสนุน การให้ข้อมูลย้อนกลับต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุเปูาหมายของการเรียนรู้ได้มากที่สุดซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเพ่ือให้ตนเองประสบความส าเร็จ ซึ่งจากที่กล่าวถึงเหตุผลทางด้านการโค้ช 
สรุปสาระส าคัญได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ผู้สอนใช้วิธีการโค้ช 

ผู้เรยีน 
ใช้ศักยภาพ 
ของตนเอง 

ในการเรียนรู ้

ผู้เรยีน 
เกิดการ 

พัฒนาตนเอง 
ได้เต็มตามศักยภาพ 
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 เหตุผลด้านความจ าเป็นของการประเมินเพ่ือพัฒนา 
 

 ส าหรับการประเมินเพื่อพัฒนา ให้ความส าคัญกับสารสนเทศที่มีคุณค่า
ส าหรับน าไปพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับ
ผลการประเมินที่มีความถูกต้อง โดยใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย  เช่น               
การสัง เกตพฤติกรรมผู้ เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้  หรือระหว่างการโค้ช            
การตรวจสอบจากผลงาน การพูดคุยซักถาม เป็นต้น  
 

 นอกจากนี้ยังมีการใช้ผู้ประเมินหลายฝ่าย เช่น ผู้สอนประเมินผู้เรียน 
ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ได้ผลการประเมินที่มี
ความถูกต้องและเชื่อถือได้และเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ อีกทั้งยังมีการประเมิน
หลายช่วงเวลาของการเรียนรู้ เช่น การประเมินก่อนเรียน การประเมินระหว่างเรียน 
การประเมินหลังเรียน การประเมินติดตามผล เป็นต้น ตลอดจนมีการสะท้อนผลการ
ประเมินไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
 

 การประเมินเพ่ือพัฒนามีประโยชน์ท าให้ผู้ เรียนทราบผลการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้ง จุดแข็งที่ต้องรักษาไว้ และจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ยังได้รับ
แนวทางและวิธีการส าหรับการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการสะท้อน
ผลการประเมินของผู้สอน ด้วยเหตุนี้การประเมินเพ่ือพัฒนาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของ
การพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจากที่กล่าวถึงเหตุผลทางด้านการประเมินเพ่ือพัฒนา สรุป
สาระส าคัญได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  61  กระบวนการทางความคิดแบบใหม่ด้านการประเมินเพ่ือพัฒนา 

 

ผู้สอนใช้วิธีการ 
การประเมิน 
เพื่อพัฒนา 

สารสนเทศเกี่ยวกับ 
การเรยีนรู ้
ของผู้เรียน 

ท่ีน าไปสะท้อนผล 

 

ผู้เรยีน 
พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
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11.2  วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 
 
 วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดของบุคลากรท าได้หลาย
วิธีการโดยจากประสบการณ์ของผู้เขียนได้ด าเนินการตามชั้นตอนดังนี้ 
  1. กระตุ้นความตระหนัก ในเรื่องคุณภาพของผู้ เรียนของผู้สอน           
โดยการให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นข้อเท็จจริงต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียน  
อาจยกเหตุการณ์ส าคัญที่เป็นปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ ที่ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่ทุกฝุายจะต้องร่วมมือกันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ืออนาคตที่ดีของเด็กและยังเป็นการสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
  2. ให้ข้อมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่ามีจุดแข็ง
และจุดอ่อนอย่างไร โดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา ไม่ใช้วิธีการเชิงต าหนิติเตียน  
ไม่ใช้วิธีการวิพากษ์วิจารณ์ และการข่มขู่คุกคาม ก้าวร้าว ทั้งนี้เพราะจากประสบการณ์
พบว่าการใช้กระบวนการสุนทรียสนทนาท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ สมัครใจ และเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน  
  3. ลงมือปฏิบัติร่วมกัน ในสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละคน ซึ่งจ าเป็นต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันทั้งสถานศึกษา เพราะท าให้
เกิดพลังในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีกว่าเดิม หากต่างคนต่างท าจะไม่เกิดพลัง ท าได้สัก
พักก็จะเลิกราและกลับไปเป็นเหมือนเดิม นอกจากนี้การลงมือปฏิบัติร่วมกันยังท าให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่มีเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 
  4. การชื่นชมความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลง เพราะก าลังใจเป็น
สิ่งที่ส าคัญในการพัฒนางาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งของรางวัล แต่เป็นค าชื่นชมที่
ทรงคุณค่า เพ่ิมพลังในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้มากขึ้น อีกทั้ง
เป็นการเน้นย้ าว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้เดินมาถูกทางแล้ว เกิดเป็นความมั่นใจ ความ
ภาคภูมิใจ และเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด หรือ mindset ในที่สุด 
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11.3  การถอดบทเรียน   
 
 การถอดบทเรียน (lesson learned) เป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้
ของผู้ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ประสบการณ์ตรง น าไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ค าว่า “บทเรียน” หมายถึง 
ความรู้ที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงานจริงจนเกิดประสบการณ์ส่วนบุคคล  
 

 การถอดบทเรียนมีกระบวนการส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

  1. เลือกประเด็นการถอดบทเรียน ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่ก าลังด าเนินการอยู่หรือเสร็จสิ้นการด าเนินการแล้ว             
  2. แสวงหาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นการถอด
บทเรียน โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น สุนทรียสนทนา การทบทวนหลังการปฏิบัติ เป็นต้น  
  3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และสรุปบทเรียนหรือความรู้         
ที่น าไปสู่การก าหนดข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางาน ซึ่งบทเรียน
หรือความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนสอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมองค์กรต่อไป 
 การถอดบทเรียนมีหลายวิธีการซึ่งแต่ละองค์กรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การถอดบทเรียนได้อย่างหลากหลาย โดยที่วิธีการถอดบทเรียนที่นิยมใช้มีดังต่อไปนี้ 
 

 การใช้สุนทรียสนทนา (Dialogue)  
 

  สุนทรียสนทนาเป็นการสนทนาที่น าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ การคิด
วิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อปริสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน (transformative learning) โดยการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดของตนเองให้กับเพ่ือนร่วมงานด้วยความ
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ได้น ามาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วมงาน   
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  สุนทรียสนทนาให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการพูดความจริง พูดตรง
กับความคิดและความรู้สึกของตนเอง ซึ่งการพูดตรงกับข้อเท็จจริงรวมทั้งอารมณ์
ความรู้สึกจะท าให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ส าหรับผู้ฟังจะต้องใช้การฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) หรือการ
ฟังอย่างตั้งใจ ฟังให้ได้ยิน ฟังด้วยใจอย่างใคร่ครวญ โดยไม่ด่วนสวนกลับ ไม่ด่วนสรุป 
และห้อยแขวนการตัดสินใจ  ช่วยท าให้ได้เรียนรู้จากเพ่ือนได้มากข้ึน  
  การใช้สุนทรียสนทนามีหลักการโดยทั่วไปดังนี้ 
   1. ก าหนดประเด็นการสนทนาโดยไม่ต้องก าหนดผลลัพธ์ของการ
สนทนาไว้ล่วงหน้าและไม่ก าหนดเวลาการสนทนาอย่างเข้มงวด 
   2. สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย  เป็นกัลยาณมิตร มีความ
ปลอดภัย ทุกคนที่เข้าร่วมการสนทนามีเสรีภาพในการพูดหรือไม่พูดก็ได้  
   3. ซื่อสัตย์ต่อความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของตนเอง 
ในระหว่างการสนทนา หมายความว่าจะต้องพูดให้ตรงกับความคิด ความรู้สึก           
และประสบการณ์จริงของตนเอง 
   4. ใช้การรับฟังอย่างตั้งใจ ฟังด้วยใจที่ไม่มีอคติ ฟังให้ได้ยิน          
เอาใจเขามาใส่ใจเราและห้อยแขวนการตัดสินใจ 
   5. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ร่วมการสนทนาทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน 
 

 การทบทวนการปฏิบัติ (Action Review:  AR)  
  การทบทวนหลังการปฏิบัติเป็นการตรวจสอบประเด็นส าคัญต่างๆ        
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติ เพ่ือท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
   การทบทวนก่อนการปฏิบัติ (Before Action Review: BAR) 
ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ปูองกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้ง
ยังช่วยบูรณาการงานต่างๆ ได้อีกด้วย 
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   การทบทวนระหว่างการปฏิบัติ (During Action Review: 
DAR) ช่วยท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
   การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR) 
ช่วยท าให้ทราบระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน รวมทั้งเหตุปัจจัยสนับสนุน ปัจจัย
ที่เป็นข้อจ ากัดต่างๆ  
 
 

11.4  การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน 
 
 โดยปกติแล้วการถอดบทเรียนจะท าให้ได้ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติ อาจมีความกระจัด
กระจาย ยังไม่เป็นระบบ ดังนั้นการจะใช้ความรู้จากการถอดบทเรียนจ าเป็นต้อง
ด า เนินการสัง เคราะห์และจัดระบบความรู้ เหล่านั้ น ให้ มีความแข็ งแกร่ ง 
(strengthen) มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสังเคราะห์ความรู้จากการถอดบทเรียน
จนกระทั่ง ได้แก่นของความรู้ (concept) ท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้พัฒนางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การสังเคราะห์ความรู้จากการถอดบทเรียน อาศัยกระบวนการสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (induction) เป็นส าคัญ โดยมีสารสนเทศจากการถอดบทเรียน 
ที่เป็นความรู้ต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น ปัจจัยที่ท าให้การท างานประสบความส าเร็จ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน วิธีการด ารงรักษาคุณภาพของ
การท างาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งการก าหนดประเด็นของการ
สังเคราะห์ และการด าเนินการสังเคราะห์ความรู้นี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าจะได้ความรู้ตามที่
ต้องการหรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากที่สมาชิกทุกคนควรมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 
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ขั้นตอนการสังเคราะห์ความรู้จากการถอดบทเรียน มีดังต่อไปนี้ 
 1. การรวบรวมความรู้ย่อยต่างๆ จากการถอดบทเรียน  
 2. การก าหนดประเด็นการสังเคราะห์ความรู้ย่อยต่างๆ  
 3. การจัดกลุ่มความรู้ย่อยต่างๆ เป็นหมวดหมู่ตามประเด็นการสังเคราะห์ 
 4. การสร้างข้อสรุปความรู้ในแต่ละประเด็นของการสังเคราะห์ 
 5. การเชื่อมโยงข้อสรุปความรู้ต่างๆ ในแต่ละประเด็นของการสังเคราะห์ 
 6. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุปเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 

 
แผนภาพ  62 แนวคิดการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนผลการประเมิน 
                  หลักสูตร 

ความรู้ย่อย 
จากการ 

ถอดบทเรียน 1 

ความรู้ย่อย 
จากการ 

ถอดบทเรียน 2 

ความรู้ย่อย 
จากการ 

ถอดบทเรียน 3 

ความรู้ย่อย 
จากการ 

ถอดบทเรียน … 

ข้อสรุปความรู ้
จากการถอดบทเรียน 

1 

ข้อสรุปความรู ้
จากการถอดบทเรียน 

ข้อสรุปความรู ้
จากการถอดบทเรียน 

 
  

ผลการประเมินหลักสูตรประเด็นต่างๆ  
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11.5  การน าผลการประเมินหลักสูตรไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
 
 ภายหลังด าเนินการจัดท าข้อสรุปความรู้จากการถอดบทเรียนเกี่ยวกับผล
การประเมินหลักสูตรแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และผู้เรียน ร่วมกันวางแผนและด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ในประเด็นต่างๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งมีกระบวนการน าผลการประเมินไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนา ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  63  กระบวนการน าผลการประเมินหลักสูตรไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

 
 
 

รับรู้ผลการประเมิน 

 
 
 

สังเคราะห์ผลการถอดบทเรียน 

 
 

เรียนรู้ผลการประเมิน 
โดยการถอดบทเรียน 

ผลการประเมิน 

 
 
 

เรียนรู้ผลการประเมิน 

 
 
 

ปรับปรุงและพัฒนา 
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 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ผู้เขียนได้คัดเลือกในบาง
ประเด็นที่ส าคัญ โดยได้น าเสนอค าอธิบายเชิงคุณภาพซึ่งสามารถใช้เป็นเป้าหมาย
ของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง  11  ค าอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ 
 

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสตูรและการเรียนรู ้

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 

สาระส าคัญของหลกัสูตร 
(curriculum substance) 

ความมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนรู้ การวัด  และ
ประเมินผล  
 

     -  ความมุ่งหมายที่ดี ควรมีความครอบคลุมคุณภาพของ
ผู้เรียนทั้งทางด้านการรู้คิด ทักษะ และคุณลักษณะที่ส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต  
 

     -  สาระส าคัญของหลักสูตรที่ดีประกอบด้วยความสอดคล้อง
กันระหว่าง ความมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนรู้     
การวัดและประเมินผล นอกจากนี้เนื้อหาสาระควรมีความ
ถูกต้อง เป็นระบบ ต่อเนื่อง เช่ือมโยง สอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียน ทันสมัย รองรับกับการเปลี่ยนแปลง          
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
 

     -  การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัด โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆอย่างหลากหลาย ใช้การถอดบทเรียน 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 

     -  การวัดและประเมินผลที่ดี มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ที่ใช้ผู้
ประเมินหลายฝุายใช้วิธีการประเมินหลายวิธี ประเมินหลาย
ช่วงเวลา และสะท้อนผลการประเมิน สู่การพัฒนาผู้เรียน 
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ตาราง  11  ค าอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสตูรและการเรียนรู ้

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 

คู่มือการใช้หลักสูตร 
(curriculum guide) 

เอกสารต่างๆ ที่อธิบายแนวทางหรือวิธีการใช้หลักสูตรต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่ถูกต้องตรงกัน คู่มือการใช้
หลักสูตรควรมีลักษณะการเขียนน าเสนอสาระส าคัญต่างๆ อย่าง
กระชับชัดเจน ใช้ภาษที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง  

การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(child – centered 

learning) 

กระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ
ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน โดยการ
ด าเนินการตามแนวทางต่อไปนี้ 1) สร้างโอกาส อ านวยความ
สะดวก การโค้ช และการจัดการ 2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3) จัดกระบวนการเรียนรู้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความต้องการของ
ผู้เรียน 4) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการศึกษา
ค้นคว้าความรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 5) ใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น การปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากสื่อ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6) ใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มาสนับสนุน 
กระบวนการเรียนรู้ 7) พัฒนาความรู้ กระบวนการคิด ทักษะ
ปฏิบัติ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่กัน 8) กระตุ้นให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 9) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง 10) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 11) ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 12) ประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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ตาราง  11  ค าอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสตูรและการเรียนรู ้

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 

การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(research–based 

learning) 

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผลการวิจัยหรือกระบวนการวิจัย        
มาสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถด าเนินการ
ได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ผู้สอนน าผลการวิจัยมาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 2) ผู้สอนน าผลการวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เรียน 3) ผู้สอนบูรณาการกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ 
และ 4) ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ซึ่งผู้สอนควรมีบทบาทที่ส าคัญ คือ 1) สร้างบรรยากาศ
ของการแสวงหาความรู้ร่วมกัน 2) ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นต่อการ
วิจัย เช่น การสังเกต การจดบันทึก 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องครบถ้วนทุกขั้นตอน 4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท าการวิจัย
ในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ 5) วางแผนการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยร่วมกับ
ผู้เรียน 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการวิจัย
ให้กับผู้เรียน 7) จัดทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการวิจัยของผู้เรียน 8) ส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินผลการ
เรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ตาราง  11  ค าอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสตูรและการเรียนรู ้

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 

การจัดการเรียนรู้ 
ที่เสริมสร้าง 

ความสุขในการเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับ
ความรู้สึกทางบวกที่มีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีแนวทางต่อไปนี้ 
1) จัดประสบการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดย
แสดงถึงความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม ให้ก าลังใจ และให้ค าแนะน า 
เมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ 2) ช้ีแนะ ก ากับ ฝึกฝนและ
อ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนเพื่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 3) ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมต่างๆ ที่
ผู้เรียนแสดงออกถึงความไม่เข้าใจ ให้การเสริมแรง และให้
ก าลังใจผู้เรียน 4) จัดสถานการณ์การเรียน บรรยากาศ ให้เอื้อ
ต่อการ เรี ยนรู้ และแบบการ เรี ยนรู้ ของผู้ เ รี ยนที่มี ความ
หลากหลาย 5) ใช้ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ และเพิ่ม
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสุขในการ
เรียนรู้ 6) จัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียนและปรับกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะกับระดับความสามารถของผู้เรียน 7) ประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้ผู้ประเมินหลายฝุาย และ
ประเมินหลายช่วงเวลา น าผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาผู้เรียน 
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ตาราง  11  ค าอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสตูรและการเรียนรู ้

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 

การพัฒนาทักษะการรู้คิด 
(cognitive development) 
 

กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการ
คิดของผู้ เรียนโดยผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 1) การจัดการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการและ
ความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน 2) ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เ ช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม          
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างมีความหมาย 3) เริ่มต้นการเรียนรู้จาก
ภาพรวมไปสู่ส่วนย่อยโดยใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 
เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์            
4) ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวตลอดจนการจัด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งบรรยากาศทางกายภาพ
บรรยากาศทางสังคม และบรรยากาศทางจิตวิทยา 5) ผู้เรียนมี
เปูาหมายในการเรียนรู้และเรียนรู้บนพื้นฐานของความเข้าใจ 
ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 6) ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู ้การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลง
มือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าไปสู่การสรุปอ้างอิงเป็นองค์
ความรู้ 7) ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับ
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนออกมาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
8) ประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และน าผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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ตาราง  11  ค าอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสตูรและการเรียนรู ้

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(self – learning skills) 

ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนในการก าหนดเปูาหมายและ
วิธีการแสวงหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ เป็น
ทักษะที่ส าคัญในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
ผู้ เรียน โดยผู้ เรียนที่มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองควรมี
คุณลักษณะที่ส าคัญ คือ 1) ก าหนดเปูาหมายการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 2) ก าหนดปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการทราบได้ด้วยตนเอง        
3) ก าหนดวิธีการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้ค าตอบได้ด้วยตนเอง  
4) ด าเนินการศึกษาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง 5) ประเมิน
ความน่าเช่ือถือของความรู้ที่ศึกษา 6) ค้นคว้าโดยใช้วิธีการ         
ที่เหมาะสม 7) วิเคราะห์และสรุปค าตอบของสิ่งที่ต้องการทราบ 
8)  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ของตนเองกับบุคคลอื่น 9) เคารพ
ความแตกต่างทางความคิด10) ใช้หลักฐานข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 11) ค้นคว้าหาความรู้ที่ต้องการอย่างเป็นระบบ 

กระบวนการเรียนรู ้
(learning process) 

ล าดับขั้นตอนที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพคือ ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือ
ปฏิ บั ติ กิ จ ก ร รมต่ า งๆ  จ ากสิ่ ง ที่ ง่ า ย ไ ปสู่ สิ่ ง ที่ ซั บ ซ้ อ น 
(complexity)  หรือจากสิ่ งที่ เป็นรูปธรรมไปสู่ นามธรรม 
นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้ที่ดี ยังควรให้ผู้ เ รียนลงมือ
ปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการถอดบทเรียน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้มีหลายประการ 
เช่น กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอดกระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างทักษะการ
ปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการสร้างเจตคติ         
เป็นต้น 
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ตาราง  11  ค าอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
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ประสบการณ์การเรียนรู้ 
(learning experience) 

กิจกรรมที่ผู้เรียนมีปฏิสมัพันธ์กับบุคคลหรอืสิ่งแวดล้อมท าให้เกดิ
การเรียนรู้ทั้งด้านการรู้คิด ทักษะ และเจตคติ ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และการจัดการเรี ยนรู้ เหมาะสมกับวุฒิภาวะและระดับ
ความสามารถของผู้เรียน สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจต
คติของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายโลกทัศน์ของผู้เรียน
ให้สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ 

บรรยากาศการเรียนรู้ 
(learning atmosphere) 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีควรเป็นบรรยากาศ 
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผ่อนคลาย ปราศจากความเครียดและความ
วิตกกังวล มีความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความเท่า
เทียมกันระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
สนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทายการเรียนรู้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ความเมตตากรุณา และความรัก 

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
(creative 

communication) 

การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม 
สัมพันธภาพที่ดี ความร่วมมือ แรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นใน
การพัฒนา มีคุณลักษณะส าคัญ คือ 1) ให้ความเอาใจใส่ต่อ
ผู้เรียน ให้ความส าคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นมนุษย์ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีที่ต้องให้ความเคารพ ให้ความส าคัญกับมิติทางด้าน
จิตใจที่อ่อนโยนในฐานะที่ยังเป็นเด็ก 2) ใช้ภาษากายที่มี
ประสิทธิภาพ ในการสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก ถึงความห่วงใย 
ความรักและความปรารถนาดีต่อผู้เรียน 3) ใช้ภาษาเชิงบวก 
หลีกเลี่ยงค าต าหนิ ภาษาเชิงบวกเป็นภาษาที่มีพลัง สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการ
พัฒนาตนเอง ความเช่ือมั่น ความภาคภูมิใจ  
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4) การสื่อสารในแนวราบ เป็นการสื่อสารด้วยภาษาท่ีมีความเท่า
เทียมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ในลักษณะของสุนทรีย
สนทนา และการฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนตัดสิน 

สื่อการเรียนรู ้
(learning materials) 

ตัวกลางที่ช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว สื่อการเรียนรู้ที่ดีควรมีความสอดคล้องกับ
สาระส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจ การคิด จินตนาการสร้างสรรค์ ท าให้ผู้เรียนสนใจ
และติดตามบทเรียนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นส่วนช่วยในการ
ขยายประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เ รียนได้ภายในเวลา
อันรวดเร็วและเป็นรูปธรรม  

แหล่งการเรียนรู้ 
(learning resources) 

แหล่งข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ที่มีอยู่รอบตัวผู้เรียนทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้เป็นได้ทั้งสถานที่และ
บุคคล แหล่งการเรียนรู้ที่ดีควรตอบสนองความต้องการในการ
เรียนรู้ ความสนใจ  ของผู้เรียนได้โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและ
สถานที่ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ นิสัยใฝุเรียนรู้และการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

บริการสนับสนนุการเรียนรู ้
(learning support 

service) 

การส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูล
สารสนเทศ  ให้บริการทรัพยากรต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดให้กับ
ผู้สอนและผู้เรียน เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้สอน และการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ การให้บริการสัญญาณ WiFi ภายใน
โรงเรียน เป็นต้น บริการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี ควรตอบสนอง
ความต้องการในเชิงวิชาการของทั้งผู้สอนและผู้เรียนได้ดี มีความ
สะดวกรวดเร็ว กระบวนการขอรับและให้บริการมีความชัดเจน 
อีกทัง้บุคลากรผู้ให้บริการ  มีจิตบริการ (service mind)  
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(learner development 

activity) 

กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในด้านอายุ เพศ ระดับความสามารถ 
ความต้องการ ความถนัด ความพร้อม และความสนใจ การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  ควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน รู้จัก
และเห็นคุณค่าในตนเอง มีกระบวนการคิด ทักษะทางสังคม 
ทักษะการใช้ชีวิต  บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เข้ากับวิถีชีวิต 
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดว้ยตนเอง ภายใต้การโค้ชของผู้สอน 

การแนะแนวผู้เรียน 
(learner guidance) 

กระบวนการให้ค าแนะน า ช้ีแนวทาง และช่วยเหลือผู้เรียน ให้
รู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีแนวทางในการเรียน 
การพัฒนาตนเอง การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การวางแผน
ศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข 
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ ควรมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เน้นกระบวนการคิดและการ
ตัดสินใจด้วยตนเองของผู้เรียน บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้สอน ใช้วิธีการแนะแนวที่สอดคล้องกับธรรมชาติและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้สอนทุกคนปฏิบัติหน้าที่แนะ
แนวผู้เรียนในประเด็นทั่วๆ ไป และมีระบบการส่งต่อผู้เรียนไป
ยังผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียน 

การประเมินผล 
(assessment / 
evaluation) 

การรวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ที่สะท้อนถึง
กระบวนการเรียนรู้ ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ และผลการ
เรียนรู้ น าไปสู่การตัดสินใจและลงสรุปเป็นสารสนเทศและน าไป
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยการใช้วิธีการอย่างหลากหลาย 
เช่น การสังเกต การตรวจสอบผลงาน การรายงานตนเอง   
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ใช้ผู้ประเมินจากบุคคลหลายฝุาย เช่น ผู้สอน เพื่อน ผู้เรียน 
ผู้เกี่ยวข้อง ด าเนินการประเมินผลก่อนการเรียนรู้ เพื่อวินิจฉัย
ความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
สอบถาม การใช้แบบทดสอบ ด าเนินการประเมินผลระหว่างการ
เรียนรู้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เช่น การตรวจสอบผลงาน 
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ด าเนินการประเมินผลหลังการ
เรียนรู้ เช่น  การทดสอบ การปฏิบัติงาน การท ารายงานทาง
วิชาการ ด าเนินการประเมินเพื่อตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และผลผลิตของการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนของผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินและมีการสะท้อนผลการประเมินสู่ผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การที่ผู้สอนน าผลการประเมินมาแจ้งในช้ันเรียน            
การมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ 

การประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) 

การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น 
พฤติกรรมผู้เรียนกระบวนการท างาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และผลงาน ในบริบทของการจัดการเรียนรู้ การประเมินตาม
สภาพจริง มีหลักการส าคัญ ได้แก่ 1) ใช้ผู้ประเมินหลายฝุาย 
เช่น ผู้สอนประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน
เพื่อน ผู้ปกครองประเมินผู้เรียน ชุมชนประเมินผู้เรียน เป็นต้น 
2) ใช้วิธีการประเมินหลายวิธี เช่น การสังเกต การตรวจผลงาน 
การสอบถาม การให้ผู้เรียนรายงานตนเอง เป็นต้น 3) ประเมิน
หลายช่วงเวลา ได้แก่ การประเมินก่อนเรียน การประเมิน
ระหว่างเรียน การประเมินหลังเรียน และการประเมินติดตามผล       
และ 4) สะท้อนผลสู่การพัฒนาผู้เรียน โดยการให้ผลย้อนกลับ
อย่างสร้างสรรค์  
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การประเมินขณะเรียนรู้ 
(assessment as learning) 

การรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเรียนรู้        
ของผู้เรียนขณะเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในการเรียนรู้
ของตน วางแผนการเรียนรู้ ก ากับการเรียนรู้ วินิจฉัย ประเมิน 
และปรับปรุงการเรียนรู้ของตน การให้ผู้เรียนออกแบบแผนการ
เรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนคิดทบทวนเกี่ยวกับการเรียนรู้และกลยุทธ์ 
ในการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง การประเมินลักษณะนี้ มีจุดเน้นคือการให้ผู้เรียนได้ใช้
การประเมินตนเองและการประเมินเพื่อน เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ชนิดหนึ่ง การประเมินท่ีเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ในระหว่างการ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ประเมินตนเองและแสวงหา
แนวทางพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีโอกาสการ
ประเมินเพื่อนร่วมช้ันเรียนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ ส าหรับการประเมินตนเองโดยผู้เรียนนั้น ผู้เรียนควรตั้ง
ค าถามตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองดังต่อไปนี้ 1) จุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้ของเราคืออะไร 2) เราได้ความรู้อะไรบ้างจากการ
เรียนรู้ในครั้งนี้ 3) มีวิธีการเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างไร 4) มีความ
เข้าใจสาระส าคัญที่เรียนนี้ว่าอย่างไร 5) มีเกณฑ์การประเมินผล
การเรียนรู้ของเราอย่างไร และประสบความส าเร็จตามเกณฑ์นั้น
หรือไม่ 6) จะมีวิธีการยกระดับผลการเรียนรู้ของเราในการเรียน
ครั้งต่อไปอย่างไร 

การประเมินเพ่ือเรียนรู้ 
(assessment for 

learning) 

การรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ตามสภาพจริง
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อระบุและวินิจฉัยปัญหาการ
เรียนรู้ และให้ข้อติชม ที่มีคุณภาพ แก่ผู้เรียน เพื่อปรับปรุงการ
เรียนรู้ให้ดีขึ้น โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และเพื่อให้
เข้าใจการเรียนรู้ของผู้เรียนในแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้าน อันจะ  
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  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสตูรและการเรียนรู ้

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 

 น าไปสู่การปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนใช้
ข้อมูลสารสนเทศทางการประเมินเป็นข้อมูลปูอนกลับ เพื่อการ
วินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การปรับปรุงวิธีการเรียนรู้
หรือวิธีการท างานของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่
ควบคุมก ากับและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ วางแผนการเรียนใน
ขั้นตอนต่อไปให้บรรลุผลส าเร็จ และค้นหาการปรับปรุง วิธีการ
เรียนรู้เพื่อไปสู่เปูาหมายการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้สอนท า
หน้าที่ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ประกอบด้วย 
การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ(feed back)และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
(feed - forward) 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
(assessment of learning) 

การรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ เมื่อสิ้นสุด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อตัดสินคุณค่าในการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซึ่ งแสดงถึงมาตรฐานทางวิชาการในเ ชิงสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สารสนเทศดังกล่าวน าไปใช้ในการ
ก าหนดระดับคะแนนให้ผู้ เรียน รวมทั้งใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรและการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ มี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย
ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการประเมิน โดยการประเมินจะมี
ลักษณะเป็นการประเมินรวบยอดที่ใช้วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์
การเรียนรู้เป็นมาตรฐานการประเมิน ตลอดจนใช้วิธีการและ
เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพเช่ือถือได้ มีความเป็นทางการ
มากกว่าการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินขณะเรียนรู้  
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ตาราง  11  ค าอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ) 
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หลักสตูรและการเรียนรู ้

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้
(classroom research) 

การวิจัยที่ด าเนินการควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน มีการน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด าเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัย
ตามล าดับ ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ และ 4) การสะท้อนผลสู่การปรับปรุง 

การพัฒนาผู้สอน 
(teacher development) 

การเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และเจตคติของผู้สอน 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การพัฒนาผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางส าคัญ 
คือ 1) การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ 2) การเสริม
พลัง 3) การด าเนินการอย่างเป็นระบบ 4) การพัฒนาที่ต่อเนื่อง         
5) การมีจุดเน้น6) การเช่ือมโยงกับการปฏิบัติงานจริง 7) การ
สะท้อนผล นอกจากนี้การพัฒนาผู้สอนที่มีประสิทธิภาพมี
ลักษณะส าคัญ คือ1) สอดคล้อง กับเนื้อสาระที่ผู้สอนจะต้อง
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 2) มีช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสมและเพียงพอที่ผู้สอนจะน าความรู้ไปใช้ในโรงเรียน           
3) ผู้สอนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ 4) กิจกรรมการพัฒนาผู้สอนมีความเช่ือมโยง
กับการปฏิบัติงานในโรงเรียน 5) กิจกรรมการพัฒนามีความ
ต่อเนื่อง และจัดล าดับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 6) บูรณาการ
ความรู้  ทักษะและเจตคติไปในกิจกรรมการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม 7) ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 8) กระตุ้นให้ผู้สอนสะท้อนคิดตนเอง (self - 
reflection) อย่างต่อเนื่อง 9) ให้ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียน      
ที่เกิดขึ้นจากการท างานของผู้สอน 10) เปิดโอกาสให้ผู้สอนได้
ประเมินตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
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ตาราง  11  ค าอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสตูรและการเรียนรู ้

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 

การเสริมพลังผู้สอน 
(teacher empowerment) 

การเสริมสร้างและสนับสนุนให้บุคคลสามารถพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยการมีเสรีภาพในการคิดการตัดสินใจ การลงมือ
ปฏิบัติ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 2) ความสามารถหรือเสรีภาพใน
การเลือก 3) การมีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจ 4) ความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ร่วมกัน โดยการเสริมพลังผู้สอนมีแนว
ปฏิบัติที่ส าคัญคือ 1) เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและความคิดเห็นตลอดจนการตัดสินใจและ
การมีส่วนร่วมต่างๆ ในการด าเนินงานขององค์กร 2) เสริมสร้าง
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง
และระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 3) ให้ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และทรัพยากรต่างๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนอย่างเหมาะสม 4) เสริมสร้าง
และสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะและกระบวนการในการท างาน
เป็นกลุ่มที่สามารถควบคุมและตรวจสอบการท างานด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็ว 6) ให้ข้อมูลย้อนกลับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเพื่อเป็น
ข้อมู ลส าหรับการปรับปรุ งและพัฒนาการท า งานให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 7) สร้างบรรยากาศความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน 8) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาสในการเลือกและก าหนด
วิธีการปฏิบัติงานภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองโดย
อิสระ 9) ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 10) เสริมสร้างและ 
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ตาราง  11  ค าอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ตอ่) 
 

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสตูรและการเรียนรู ้

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 

 สนับสนุนบุคลากรให้มีความกล้าในการคิดและตัดสินใจอย่าง         
มี เ หตุ ผลและกล้ า เ ผ ชิญปัญหาที่ ท้ าทายความคิ ดและ
ความสามารถ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
เชิงวิชาชีพ 

(Professional 
Learning 

Community) 

การรวมกลุ่มกันของบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และคุณภาพของผู้เรียนร่วมกัน 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ การเรียนรู้ประสบการณ์ 
การปฏิบัติงานในพื้นที่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 1) การแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีคุณค่าและวิสัยทัศน์การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการมีพันธะสัญญาร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนและผู้บริหารในการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา 2) การมีวัฒนธรรมความร่วมมือร่วมใจของผู้สอนทุก
คน รวมทั้งผู้บริหาร ส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
แห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพโดยมีเปูาหมายเดียวกัน มีความ
รับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) การมุ่งเน้น
การตรวจสอบและปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมินผล
การเรียนรู้และน าข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินมาวางแผน
และด าเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 4) การสนับสนุนและ
แลกเปลี่ยนภาวะผู้น า การให้ผู้สอนทุกคน เป็นผู้น าในการ
ตัดสินใจ บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน 5) การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การปฏิบัติส่วนบุคคล น าความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรียน จากการประเมนิ
ตนเอง การสังเกตการจัดการเรียนการสอนของเพื่อน และผล
การประเมินต่างๆ เช่น ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน มา 
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ตาราง  11  ค าอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสตูรและการเรียนรู ้

ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
ซึ่งการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติส่วนบุคคลนี้จะช่วยท าให้
เกิดการปรับปรุงและพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (professional) 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

   
 

สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 11 เรื่อง การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตร        
ที่น าไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ได้กล่าวถึงสาระส าคัญ คือ การปรับเปลี่ยน
ความคิดและมุมมองที่มีต่อหลักสูตรและการเรียนรู้ จากการที่มีกระบวนการทาง
ความคิดแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ที่ดีกว่า ส่งผลท าให้การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้
และสอดคล้องกับผลการประเมินหลักสูตร กระบวนการทางความคิดแบบใหม่               
มีลักษณะเป็นแบบเปิด มองไปข้างหน้า ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ พร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า กระบวนการทางความคิดแบบใหม่ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้ ใช้วิธีการโค้ช และการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา วิธีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด หรือ mindset ของบุคลากรท าได้ตามขั้นตอน
ดังนี้ 1) กระตุ้นความตระหนัก 2) ให้ข้อมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
3) ลงมือปฏิบัติร่วมกัน 4) การชื่นชมความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน  
 เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตรมีหลายประการ คือ 
การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ประสบการณ์ตรง น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ค าว่า “บทเรียน” หมายถึง 
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ความรู้ที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงานจริงจนเกิดประสบการณ์ส่วนบุคคล อีกทั้ง
สุนทรียสนทนาที่เป็นการสนทนาที่น าไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ การคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อปริสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อีกทั้ งยังท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากภายในโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดของ
ตนเองให้กับเพ่ือนร่วมงานด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ได้น ามาแลกเปลี่ยน
กับเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนการทบทวนหลังการปฏิบัติเป็นการตรวจสอบประเด็นส าคัญ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติ เพ่ือท าให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 การสังเคราะห์ความรู้จากการถอดบทเรียน อาศัยกระบวนการสร้างข้อสรุป            
แบบอุปนัยเป็นส าคัญ โดยมีสารสนเทศจากการถอดบทเรียนที่เป็นความรู้ต่างๆ           
อย่างเพียงพอ  ภายหลังด าเนินการจัดท าข้อสรุปความรู้จากการถอดบทเรียนเกี่ยวกับ
ผลการประเมินหลักสูตรแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายจึงร่วมกันวางแผนและด าเนินการ
พัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในประเด็นต่ างๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น          
ส่วนค าอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้  สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเปูาหมายความส าเร็จของการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรได ้    
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ค าอธิบายเชิงคุณภาพ 
 

ในประเด็นที่เกีย่วข้องกับ 
 

หลักสตูรและการเรียนรู ้ 
 

สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง 
 

ในการก าหนดเปา้หมาย 
 

ความส าเร็จของการปรับปรุง 
 

และเปลีย่นแปลงหลักสูตรได ้    
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การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตร 

 
เป็นปัจจัยเบื้องต้นของ 

 
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสตูร 

 
ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของผูเ้กี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกฝ่าย 
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บทที่ 12 

การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
ภายหลังการประเมินหลักสูตร 
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การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
 
 

อย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ 
 

ก็ต่อเมื่อมี 
 

กระบวนการทางความคิดแบบเปิด 

 
 

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า 
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12. การปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

ภายหลังการประเมินหลักสูตร 

12.1 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
       แบบครบวงจร 

12.2 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 
       และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

12.4 กระบวนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

12.5 การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ 
       ภายหลังการประเมินหลักสูตร 

12.3 ปัจจัยสนับสนุนการปรับปรุง 
       และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

12.6 ลักษณะการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา 

12.8 การพัฒนารายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ใหม่ 
       ภายหลังการประเมินหลักสูตร 

12.9 การพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมด้านอาชีพ 
       ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 

12.7 การปรับปรุงรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ 
       โดยผู้สอนภายหลังการประเมินหลักสูตร 

12.10 การด ารงคุณภาพของหลักสูตรระหว่างการใช้ 
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การปรับปรุง 
 

และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
 

ที่ถูกต้อง  มีประโยชน์  และเชื่อถือได้ 
 

จ าเป็นต้องมีสารสนเทศ 
 

จากการประเมินมาสนับสนุน 
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สาระส าคัญ 
 
 ส าหรับในบทที่ 12 เรื่อง การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภายหลัง
การประเมินหลักสูตร มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
  1. เม่ือหลักสูตรมีการประเมินอย่างครบวงจรแล้วจะท าให้มีข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้สามารถน าไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่าง
ครบวงจรเพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพมากขึ้น ทั้งด้านเอกสารหลักสูตร ด้านการน า
หลักสูตรไปปฏิบัติ และด้านการพัฒนาบุคลากรให้ใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
 
  2. การประเมินหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการประเมินที่มุ่งแสวงหาจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของหลักสูตรใดๆ             
ที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในการเลิกใช้หลักสูตร เพ่ือน าสารสนเทศจากการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาหลักสู ตร ให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สู งขึ้ น               
ซึ่งสถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
 
  3. ภายหลังการประเมินหลักสูตรแล้วภารกิจล าดับถัดไปคือการ
พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาที่มีความยั่งยืนคือการ
ปรับปรุงและพัฒนาบนฐานการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการวิจัยที่เป็นวงจรของการพัฒนา
ดังเช่นการวิจัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
  4. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่สืบเนื่องมาจากการ
ประเมินหลักสูตรมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการสร้างความตระหนัก 2) ขั้นการวาง
แผนการเปลี่ยนแปลง 3) ขั้นด าเนินการเปลี่ยนแปลง 4) ขั้นตรวจสอบผลการ
เปลี่ยนแปลง 
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  5. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นหลักการที่ส าคัญที่สุดของการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามวงจร PDCA ซ่ึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร เป็นงานที่ส าคัญและไม่หยุดนิ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม และมีมาตรฐานตามท่ีก าหนด 
 
  6. ภายหลังการประเมินหลักสูตรแล้ว อาจมีสารสนเทศบาง
ประการ ที่ท าให้จ าเป็นต้องมีการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทางการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
 
  7. ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา เป็นการเรียนรู้ยุคใหม่ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
การประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริง 
 
  8. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตร 
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้การใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ใช้แนวคิด
ของหลักสูตรแฝง (hidden curriculum) เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระที่ก าลังเป็นประเด็น
ความสนใจในแวดวงวิชาชีพให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
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12.1  การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างครบวงจร 
 

 เมื่อหลักสูตรมีการประเมินอย่างครบวงจรแล้วจะท าให้มีข้อมูลสารสนเทศ 
ที่ถูกต้องเชื่อถือได้สามารถน าไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างครบวงจร
เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพมากขึ้นในประเด็นต่อไปนี้ 

 1. ด้านการปรับปรุงเอกสารหลักสูตร ได้แก่ 

   - การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

   -   การปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   - การปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตร 

   - การปรับปรุงแนวการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

   - การปรับปรุงสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ของหลักสูตร 

   - การปรับปรุงแนวการวัดและประเมินผลของหลักสูตร 

 2. ด้านการปรับปรุงการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ ได้แก่ 

   - การปรับปรุงการวางแผนวิชาการ 

   - การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

   - การปรับปรุงการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 

   - การปรับปรุงการวัดและประเมินผล 

   - การปรับปรุงบรรยากาศการเรียนรู้ 

   - การปรับปรุงแผนการใช้งบประมาณ 

 3. ด้านการพัฒนาบุคลากรให้ใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

   - การพัฒนาศักยภาพผู้สอน 

   - การพัฒนาระบบการโค้ชและพ่ีเลี้ยง   

   - การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  
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แผนภาพ  64  การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างครบวงจร 
 
 ในการด าเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างครบวงจรนั้น 
จ าเป็นต้องมีแผนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
หรือองค์กร ตลอดจนกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เช่น จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ดูแล
รับผิดชอบการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร ผู้เขียนจะต้องท าแผนการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและการ
ค านวณต้นทุนของหลักสูตร เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด คือ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้ 
 

 
 
 

การปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรอย่างครบวงจร 

การปรับปรุง 
เอกสารหลักสูตร 

การปรับปรุง 
การน าหลักสูตร 

ไปปฏิบัติ 

การพัฒนาบุคลากร 
ให้ใช้หลักสูตร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



บทที่ 12 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภายหลังการประเมนิหลักสตูร   463 

แผนการด าเนนิการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 
ช่ือหลักสูตร 

 
 
 
 

หลักสูตรเดิม 
หลักสตูร
ปริญญา 
การศึกษา 
ดุษฎีบัณฑิต  
(สาขาการวิจัย 
และพัฒนา
หลักสตูร) 
    
หลักสูตร 
ที่เสนอปรับปรุง 
หลักสตูร
ปริญญา 
ปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต  
(สาขาการวิจัย 
และพัฒนา
หลักสตูร)     

 
วันท่ีอนุมัติ
หลักสตูร 

ครั้งสุดท้าย 
 
 

พ.ศ.2530 
 
 

ก าหนดการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

1. ก าหนด 
การประชุม 

คณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูร 
เพื่อก าหนดแนว
ทางการปรับปรุง

หลักสตูร 

   2. ก าหนด 
การประชุม 

 และส่งหลักสตูร 
เพื่อการวิพากษ์

หลักสตูร 
 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 

3. ก าหนด 
การประชุม

คณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูร 
เพื่อสรุปและ
เห็นชอบการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
 

4. ก าหนด 
การเสนอ 
ที่ประชุม
คณะกรรม 
การประจ า

บัณฑิต
วิทยาลัย 

ด าเนินการแล้ว ด าเนินการแล้ว ตุลาคม  
2552 

พฤศจิกายน 
2552 

5. ก าหนด 
การเสนอ 
ที่ประชุม 

สภาวิชาการ 
 

6. ก าหนด 
การเสนอ 
ที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลยั 

7. เสนอส านักงาน 
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
เพื่อรับทราบ 

 

ธันวาคม 
2552 

มกราคม 
2553 

กุมภาพันธ ์
2553 
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ต้นทุนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

 

หมวดค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ยอดสะสม 
(บาท 
ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน    
ค่าตอบแทนผูส้อนภายนอก  
(12 หน่วยกิต x 1,200 บาทต่อช่ัวโมง x 216 ช่ัวโมง) 

259,200  

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน 150,000  
ค่าครุภณัฑ์ที่ต้องใช้ส าหรับนิสติหนึ่งกลุ่มตลอดหลักสูตร 70,000  
ค่าใช้จ่ายการเรียนรู้  ณ  แหล่งการเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย  500,000  
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร  1,500,000  
อื่นๆ (สาธารณูปโภค) 300,000  

→ ค่าใช้จ่ายหมวดค่าการจดัการเรียนการสอนรวม 2,779,200  

→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนสิิต 15 คนต่อรุ่น  คิดจาก 2779200  15) 185,280 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก   
งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%) 10,293  

งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ า 5%) 10,293 205,866 
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์   

ค่าตอบแทนกรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว) 20,000 225,866 
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 39,859 265,725 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง   
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (5,450 บาท x 2 ภาคการศึกษา) 10,900  
ค่าธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 บาท x 2 ภาคการศึกษา) 6,000  

ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,300 บาท x 2 ภาคการศึกษา) 2,600  
ค่าธรรมเนียมบณัฑติวิทยาลยั (7,380 บาท x 2 ภาคการศึกษา) 14,760 299,985 

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ  299,985 
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตลอดหลักสูตร  300,000 

   

* ใช้สูตรและวิธีการค านวณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552 
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12.2  การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนรู ้
        อย่างย่ังยืน 
 
 แนวคิดการประเมินหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา          
อย่างต่อเนื่อง 
 การประเมินหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็น
การประเมินที่มุ่ งแสวงหาจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของหลักสูตรใดๆ ที่ ไม่มี
จุดมุ่งหมายในการเลิกใช้หลักสูตร เพ่ือน าสารสนเทศจากการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ซึ่งสถานศึกษา
สามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง 
 แนวคิดของการประเมินหลักสูตรเพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษานี้ได้
ผสมผสานแนวคิด 3 ประการเข้าด้วยกัน คือ 1) การประเมินหลักสูตร 2) การถอด
บทเรียน และ 3) วงจรการพัฒนา  
  แนวคิดการประเมินหลักสูตร ให้ความส าคัญกับการประเมินแบบเป็น
ทางการที่มีความเป็นระบบ ได้แก่ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 2) การ
ออกแบบการประเมิน 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการประเมิน 4) การวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับการประเมิน และ 5) การสรุปผลการประเมิน 
  แนวคิดการถอดบทเรียน ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ผลการประเมิน
ในประเด็นต่างๆ ด้วยใจเป็นกลาง วิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยที่ท าให้การใช้หลักสูตรประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวและถอดบทเรียนออกมาเป็นองค์ความรู้ น าไปสู่การพัฒนา 
  แนวคิดวงจรการพัฒนา เป็นการน าผลการประเมินและสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากการถอดบทเรียนมาวางแผนการพัฒนา ด าเนินการพัฒนา ตรวจสอบผลการพัฒนา 
และสะท้อนผลการพัฒนา ตามวงจร Plan Do Check Reflection ท าให้เกิดการ
พัฒนาหลักสูตรตามจุดเน้นที่มาจากผลการประเมินส่งผลท าให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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 จากที่ได้กล่าวถึงการประเมินประเมินหลักสูตรเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงแผนภาพช่วยการท าความเข้าใจได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  65  การประเมินประเมินหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  อย่างต่อเนื่อง 

 

ด าเนินการพัฒนา 

 

 สะท้อนผลการพัฒนา 

วางแผนการพัฒนา 
 

ตรวจสอบผลการพัฒนา 

 

ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

 

ออกแบบการประเมิน 

 

เก็บข้อมูลส าหรับการประเมิน 

 

วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการประเมิน 

 

สรุปผลการประเมิน 

 

ถอดบทเรียนผลการประเมิน 
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        การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนา     
อย่างยั่งยืน 
 

 ภายหลังการประเมินหลักสูตรแล้ว ภารกิจล าดับถัดไป คือ การพิจารณา
ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงการประเมินผล หรือปรับปรุงการวางแผน
วิชาการและการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร          
ในประเด็นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาที่มีความยั่งยืนคือการปรับปรุง
และพัฒนาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (research–based improvement and 
development) ที่มีลักษณะเป็นการวิจัยที่เป็นวงจรของการพัฒนา ดังการวิจัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้การวิจัยเป็นกระบวนการหลักในการ
ทรงงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พระองค์ทรงน าหลักอริยสัจ
สี่มาประยุกต์ใช้ในการทรงงานดังนี้ 
 

 1) ทุกข์  (ปัญหาของประชาชนคืออะไรจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร) 
 2) สมุทัย  (เหตุปัจจัยของปัญหาคืออะไร  เหตุปัจจัยของความส าเร็จคืออะไร) 
 3) นิโรธ  (ตั้งเป้าประสงค์) 
 4) มรรค  (วิเคราะห์ทางเลือก และด าเนินการด้วยกระบวนการ  
                   Plan  Do  Check  Evaluation  Reflection) 
  โครงการพระราชด าริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างดีเพราะแต่ละโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ 
เช่น ดิน น้ า ป่า เป็นต้น และสภาพทางสังคมศาสตร์ เช่น คน ครอบครัว ชุมชน 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และการทรงงานของ
พระองค์ทรงใช้กระบวนการวิจัยเป็นวงจรการพัฒนา  ท าให้การพัฒนาต่างๆ 
ด าเนินการไปบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ซึ่งวงจรการวิจัยในการทรง
งานของพระองค์แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  66  วงจรการวิจัยในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วางแผน 

ปฏิบัติ 

ตรวจสอบ ประเมินผล สะท้อนผล 

ปรับปรุงแผน 

ปฏิบัติ 

ตรวจสอบ ประเมินผ
ล 

สะท้อนผล 
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 การประยุกต์ใช้วงจรการวิจัยในการทรงงานของพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัวเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 
  ขั้นตอนที่  1 ก าหนดประเด็นที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร แล้ววิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งอาจศึกษาได้จากค าอธิบาย         
เชิงคุณภาพในประเด็นที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 
 
  ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภูมิสังคม) ของสถานศึกษา ตลอดจน
ข้อเท็จจริงจากผลการประเมินหลักสูตร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 
  ขั้นตอนที่ 3 ลงมือปฏิบัติการตามแผนอย่างเป็นระบบขั้นตอน  
บนพื้นฐานของหลักวิชาการ องค์ความรู้ ทฤษฎี ผลการวิจัย และภูมิปัญญา 
 
  ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบผลการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร            
ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และใช้ผู้ให้
ข้อมูลหลายฝ่าย 
 
  ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบอย่างมีเหตุผล มีมาตรฐานหรือเกณฑ์       
การประเมินที่ชัดเจน 
 
  ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนผลเ พ่ือท าความเข้าใจถึงการเหตุปัจจัย
สนับสนุน ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อผลการด าเนินการซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงแผน        
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรอบต่อไป 
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12.3  ปัจจัยสนับสนุนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
        อย่างต่อเนื่อง 
 
 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นหลักการที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน Deming ได้น าเสนอวงจรคุณภาพที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ วงจร 
PDCA (Plan Do Check Action) ที่น าไปใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ 
ท าให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ การปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นงานที่ส าคัญและไม่หยุดนิ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม และมีมาตรฐานตามที่ก าหนด ซึ่งมาตรฐาน
ต่างๆ จะมีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพมากขึ้น แนวคิดของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดังกล่าว แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  67  แนวคิดของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

Plan 

Do 

Check 

Action 

Plan 

Do 

Check 

Action 
Plan 

Do 

Check 

Action 
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 การปรับปรุ งและ เปลี่ ยนแปลงหลักสู ตรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 
(continuously curriculum improvement and change) เป็นหัวใจของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและวัฒนธรรม  
 ปัจจัยที่ท าให้การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ประสบความส าเร็จ คือ กระบวนการทางความคิด (mindset) ของบุคลากรการ
เรียนรู้ร่วมกัน และความร่วมมือร่วมใจ ของบุคลากรและผู้ เกี่ยวข้อง ภายใต้
กระบวนการ Plan Do Check Action  
 ความประสบผลส าเร็จของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องมีปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญคือ 1) กระบวนการทางความคิด 2) การเรียนรู้
ร่วมกัน 3) ความร่วมมือร่วมใจ 4) กระบวนการ PDCA 

 
  1) กระบวนการทางความคิด 
 
   ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า กระบวนการทางความคิด เป็นความคิด 
ความเชื่อ ที่มีผลต่อมุมมองและพฤติกรรมของบุคคล กระบวนการทางความคิดของ
ผู้บริหารและผู้สอนมีอิทธิพลและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรเป็น
อย่างมาก กระบวนการทางความคิดของคนเราโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
กระบวนการทางความคิดแบบปิด (fixed mindset) และกระบวนการทางความคิด
แบบเปิด (growth mindset)  
   ผู้ที่มกีระบวนการทางความคิดแบบปิด หรือบางครั้งเรียกว่าแบบ
ตายตัวจะไม่ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงปัญหาที่ท้าทาย
ความสามารถ ส่วนผู้ที่มีกระบวนการทางความคิดแบบเปิดจะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
ชอบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ชอบท างานที่ท้าทายความสามารถพร้อมเผชิญปัญหา          
และอุปสรรค   
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   จากประสบการณ์การพัฒนาผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของผู้เขียน พบว่า โรงเรียนที่ผู้บริหารและผู้สอนมีกระบวนการทางความคิดแบบเปิด 
จะสามารถพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการได้ง่ายและเร็วกว่าโรงเรียนที่ผู้บริหาร
และผู้สอนมีกระบวนการทางความคิดแบบปิดเพราะชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่กลัว
งานยาก กล้าเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาตนเอง มองประโยชน์ที่จะ
เกิดกับผู้เรียน  
   ด้วยเหตุนี้กระบวนการทางความคิดแบบเปิด จึงเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความส าเร็จ นั่นคือกระบวนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปรับกระบวนการทางความคิดของบุคลากรจากแบบปิดให้เป็นแบบ
เปิดให้ได้ ซึ่งจะท าให้การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประสบความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน 
 

  2) การเรียนรู้ร่วมกัน 

 
   การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน สร้างสรรค์นวัตกรรม ตัดสินใจ ปฏิบัติงาน ให้ความ
เคารพ ให้เกียรติ ให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
บุคลากรทั้งผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรและ
ผู้ เกี่ยวข้อง ช่วยท าให้การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย Peter Sange ได้น าเสนอไว้ในหนังสือ The Fifth Discipline: The 
art and practice of the learning organization ของเขาว่าการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม (team learning) นั้นจะท าให้องค์กรมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาที่บุคลากรมีการเรียนรู้ร่วมกันจะสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการได้ระดมพลังความรู้ 
ความคิด และประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนจนท าให้
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บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ได้เรียนรู้มากขึ้นทั้งสิ่งที่ผิดพลาดและสิ่งที่
ประสบความส าเร็จ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดนวัตกรรมการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
   ส าหรั บรู ปแบบการ เ รี ยนรู้ ร่ วมกันของสถานศึ กษา นั้ น             
จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู้สอน พบว่า มีหลาย
เทคนิควิธีการ เช่น 1) การสัมมนาบุคลากรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) การใช้สุนทรีย
สนทนา 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 4) การประชุมสั้นๆ ร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการท ากิจกรรม
หน้าเสาธงก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวัน 5) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After 
Action Review) 6) การใช้ระบบการโค้ช (coaching) และพ่ีเลี้ยง (mentoring)  
   การเรียนรู้ร่วมกันจะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าทางวิชาการ (academic 
leadership) ของผู้บริหาร 2) ความสนใจในงานวิชาการของผู้สอน 3) การได้รับการ
สนับสนุนจากนักวิชาการ และ 4) การได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง และชุมชน 
อย่างไรก็ตามปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญมากที่สุด คือภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร          
ที่สามารถน าผู้สอน ผู้ปกครอง และชุมชน มาร่วมเรียนรู้ เ พ่ือการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  3) ความร่วมมือร่วมใจ 
 
   ความร่วมมือร่วมใจ เป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จในการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เนื่องจากการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร      
ที่แท้จริงนั้นไม่สามารถจะท าให้ส าเร็จได้ด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ ความร่วมมือร่วมใจ 
เป็นการด าเนินการงานทางหลักสูตรและการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีจิตใจเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน เริ่มต้นจากใจที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งเสริม สนับสนุน 
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วางแผน แก้ไขปัญหา และให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ท าให้การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรมีพลังขับเคลื่อนจนประสบความส าเร็จ 
 
 ความร่วมมือร่วมใจในองค์กรจะเกิดขึ้นได้นั้นจ าเป็นต้องมีปัจจัย
สนับสนุน ดังนี้ 
  1. มีความยุติธรรมภายในองค์กร  เนื่องจากความยุติธรรมเป็น
พ้ืนฐานของคุณธรรมทั้งหลายและจากประสบการณ์เข้าพ้ืนที่วิจัยในโรงเรียนที่ผ่านมา
ของผู้เขียนท าให้เห็นว่า หากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความยุติธรรมแก่บุคลากรอย่าง       
เท่าเทียมกันแล้ว มักจะได้รับความร่วมมือร่วมใจในการท างานจากบุคลากรอยู่เสมอ  
   บุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน มักเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยน
องค์กรบ่อยๆ มีสาเหตุประการหนึ่งมาจากการไม่ได้รับความยุติธรรมจากหัวหน้างาน 
ท าให้องค์กรประสบปัญหาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
อย่างต่อเนื่อง จนบางครั้งบางองค์กรต้องเสียงบประมาณจ านวนมากในการรับบุคลากร
ใหม่ การฝึกบุคลากรใหม่ อยู่เป็นประจ า แทนที่จะน าทรัพยากรขององค์กรไปใช้ในการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร 
  2. สัมพันธภาพที่ดีของบุคลากร เนื่องจากการมีสัมพันธภาพที่ดีท า
ให้มีการฟังกัน  การโอนอ่อนผ่อนปรน ประนีประนอม เห็นอกเห็นใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการท างานอย่างต่อเนื่อง  และทุ่มเทท างานร่วมกันด้วยความเสียสละและเต็มใจ          
ซึ่งในบริบทของสังคมไทยเป็นสังคมเครือญาติ การมีสัมพันธภาพที่ดีสามารถเป็นปัจจัย
พัฒนางานได้อย่างดี มีความคล่องตัว รวดเร็ว และเรียบง่าย  
  3. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร คือความสามารถน าบุคลากรให้มีแรง
บันดาลใจในการท างานร่วมกันจนประสบความส าเร็จ เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดของ
ผู้บริหารทุกคนจ าเป็นต้องมี และน ามาใช้สร้างความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในองค์กร 
หากองค์กรใดที่ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการแล้ว องค์กรนั้นจะสามารถพัฒนา
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง และทันสมัย  
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 จากที่ได้กล่าวถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องที่มี
กระบวนการ ทางความคิดของบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกัน และความร่วมมือร่วมใจ 
ของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้กระบวนการ Plan Do Check Action นั้น 
สามารถสังเคราะห์ได้เป็นรูปแบบการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพ  68  รูปแบบการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ที่มา: การถอดบทเรียนจากประสบการณ์พัฒนาผู้สอนทางด้านหลักสูตร 
       และการจัดการเรียนรู้ ระหว่างปี  พ.ศ. 2550 – 2558 โดยมารุต พัฒผล 
 
 

กระบวนทางความคิดแบบเปิด 

Check 

Action 

Plan 

Do 



476   บทที่ 12 การปรับปรุงและเปลีย่นแปลงหลักสูตรภายหลังการประเมินหลักสตูร 

 

12.4  กระบวนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
 
 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่สืบเนื่องมาจากการประเมิน
หลักสูตรมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการสร้างความตระหนัก 2) ขั้นการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลง 3) ขั้นด าเนินการเปลี่ยนแปลง 4) ขั้นประเมินผลการเปลี่ยนแปลง โดย
แต่ละข้ันตอนมีขอบข่ายการด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การสร้างความตระหนัก 
  - กระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 
  - สร้างแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเปลี่ยนแปลง 
  - สร้างความสนใจและความต้องการเปลี่ยนแปลง 
  - แสวงหาความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง 
 ขั้นตอนที่  2  การวางแผนการเปลี่ยนแปลง 
  - แสวงหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงจากผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ 
  - พัฒนาแผนการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับผลการประเมิน 
  - ประเมินความเหมาะสมและความเป็นได้ 
   ของแผนการเปลี่ยนแปลง 
  - สร้างฉันทามติในการด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
  - ทดลองน าร่องการเปลี่ยนแปลงตามแผนที่ก าหนด 
   และประเมินผลเพ่ือขยายขอบเขตการเปลี่ยนแปลง  
 ขั้นตอนที่  3  การด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
  - ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางและแผนที่ก าหนดไว้
  - ประเมินติดตามผลการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงระเวลา  
  - ปรับปรุงการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน 
   ของผลการประเมิน 
  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
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 ขั้นตอนที่  4  การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 
  - ตรวจสอบความส าเร็จของปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง 
  - ถอดบทเรียนความส าเร็จของปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง 
  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด ารงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 

12.5  การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ภายหลังการประเมินหลักสตูร 
 
 ภายหลังการประเมินหลักสูตรแล้ว อาจมีสารสนเทศบางประการที่ท าให้
จ าเป็นต้องมีการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น         
เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับ เป้าหมายและแนวทางการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพมากขึ้น ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้ที่ดีมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1. ระบุสิ่งที่คาดหวังว่าผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ 
  2. มีองค์ความรู้ เชิงทฤษฎี โครงสร้างความรู้หรือผลการวิจัย
สนับสนุน 
  3. เป็นสิ่งที่ต่อยอดความส าเร็จจากเดิมไปสู่สิ่งที่ท้าทาย 
  4. ยืดหยุ่นส าหรับการเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 
  5. มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน 
  6. สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียน 
  7. มาจากการวิเคราะห์และการใช้วิจารณญาณจากผู้เกี่ยวข้อง            
ทุกฝ่ายรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  8. มีการศึกษาวิจัยขณะน าไปปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง        
และเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษา 
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 คุณภาพของผู้เรียนในสังคมอนาคต 
 

 คุณภาพของผู้เรียนในสังคมอนาคตที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ าแนกตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านการรู้คิด ด้านทักษะ และด้านเจต
คติ ที่ควรสะท้อนอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ มีดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านการรู้คิด  
   - การคิดวิเคราะห์ 
   - การคิดสังเคราะห ์
   - การคิดประเมินค่า  
   - การคิดสร้างสรรค ์
   -   การคิดอย่างเป็นระบบ 
   - การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   - การคิดแก้ปัญหา 
   - การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 

  2. ด้านทักษะกระบวนการ 
   - ทักษะภาวะผู้น า 
   -  ทักษะการใช้ชีวิต 
   - ทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
   - ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
   - ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  
   - ทักษะการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน 
   - ทักษะการสร้างความร่วมมือในการท างาน   
   - ทักษะการสืบเสาะแสวงหาความรู้และการวิจัย  
   - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   - ทักษะการท างานท่ามกลางความแตกต่างทางสังคม 
    และวัฒนธรรม 



บทที่ 12 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภายหลังการประเมนิหลักสตูร   479 

  3. ด้านเจตคติ 
   - รักการเรียนรู้  
   - มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
   - ซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   - เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของบุคคลอื่น 
   - รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทุกระดับ 
   - รักและภาคภูมิใจในรากเหง้าบรรพบุรุษของตนเอง 
 
 

12.6  ลักษณะของการเรียนรู้ท่ีพึงปรารถนา 
 
 ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา เป็นการเรียนรู้ยุคใหม่ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ทั้งการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การประเมินที่เสริม
พลังตามสภาพจริงที่ผู้เรียนประเมินตนเองและเรียนรู้ผลการประเมินนั้นไปสู่การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนามากกว่า
การประเมินเพ่ือตัดสินระดับผลการเรียนเท่านั้น ตลอดจนมีการสะท้อนผลเพ่ือการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้         
ที่ก าหนดไว้ มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง  12  ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา 
 
  ประเด็น การเรียนรู้ท่ีพึงปรารถนา 

ภาพรวมของการเรียนรู ้ -  บูรณาการความรู้ ทักษะ คณุลกัษณะ กระบวนการเรียนรู้  
   และกิจกรรมการเรียนรู ้
-  ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าผลผลิตของการ 
   เรียนรู ้
-  ให้ความส าคัญกับผู้เรยีนในด้านความต้องการ  
   และระดบัความสามารถ 
-  ผู้เรียนได้เรียนรูร้่วมกับบุคคลอืน่ท่ีมีความหลากหลายทางความคดิ  
   ความเชื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู ้ -  บูรณาการความรู้ ทักษะ คณุลกัษณะ กระบวนการเรียนรู้  
   และกิจกรรมการเรียนรู ้
-  สามารถปรับเปลีย่นได้โดยยืดหยุ่นไปตามระดับความสามารถ 
   ของผู้เรียนแต่ละคน 
-  ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการก าหนดให้สอดคล้องกับศักยภาพของตน 
-  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  
-  สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม 

กิจกรรมการเรียนรู ้ -  ผู้เรียนมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตนเองต้องการ 
   ตามความสนใจ 
-  ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองและสืบเสาะแสวงหา 
   ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 
-  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้คิด ทักษะ  
   และคุณลักษณะต่างๆ 
-  ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น และถอดบทเรียน 
   เป็นการเรียนรู้ของตนเอง 
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ตาราง  12  ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา (ต่อ) 
 
  ประเด็น การเรียนรู้ท่ีพึงปรารถนา 

แหล่งการเรียนรู ้ -  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังน้ี 
-  หนังสือแบบเรียน เอกสารทางวิชาการในสาขาวิชาชีพต่างๆ  
   งานวิจัย 
-  พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ  
   เกษตรกร 
-  ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สถานท่ีส าคัญ แหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา  
   วัด โบสถ์ มัสยดิ  
-  แหล่งรวบรวมศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม ประเพณี อาชีพ 
   ท้องถิ่น  
-  ระบบอินเทอร์เน็ต  และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   และการสื่อสารแบบอ่ืนๆ 
-  แหล่งการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อยอด 
   สู่การประกอบอาชีพ 
 

-  แหล่งการเรียนรู้ช่วยสร้างเจตคติและคา่นิยมอันดีงามให้กับผู้เรียน 
การประเมินผลการเรยีนรู้ -  มุ่งเน้นประเมินเพื่อการปรับปรงุและพัฒนา มากกว่าการประเมิน 

   เพื่อการพิสูจน ์
-  ใช้วิธีการประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องกับบริบท 
   ของการเรียนรู้  
-  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเองและเรียนรูผ้ลการประเมิน 
   เพื่อน าไปพัฒนาตนเอง  
-  ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการออกแบบการประเมินและการประเมิน 
   การเรียนรู ้
-  ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
   และบริบทต่างๆ 
-  ประเมินหลายช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง ก่อนเรียน ระหว่างเรียน  
   หลังเรียน  
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ตาราง  12  ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา (ต่อ) 
 
  ประเด็น การเรียนรู้ท่ีพึงปรารถนา 

 -  ประเมินวินิจฉัยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน 
   แล้วด าเนินการช่วยเหลือ 

การสะท้อนผลการเรยีนรู้ -  สะท้อนการใช้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล 
   เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการเรยีนรู้ได้ดีขึ้น  เช่น 
   กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ เป็นต้น 
-  สะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่เป็นจดุเด่น 
   และจุดที่ควรพัฒนา 
-  สะท้อนระดับการบรรลุจดุประสงค์การเรียนรู้ในดา้นความรู้  
   ทักษะ และคุณลักษณะ 
-  สะท้อนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดให้กับผู้เรียน 
   โดยใช้วิธีการกระตุ้นแรงจูงใจภายใน (inner motivation) 

   
 

12.7  การปรับปรุงรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้โดยผู้สอน  
        ภายหลังการประเมินหลักสูตร 
 
 ภายหลังการประเมินหลักสูตรแล้ว อาจมีสารสนเทศบางประการที่ท าให้
จ าเป็นต้องมกีารปรับปรุงรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้โดยผู้สอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ หรือคุณลักษณะต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้สอนสามารถด าเนินการปรับปรุงได้ด้วยตนเองเนื่องจากรายวิชา
หรือหน่วยการเรียนรู้ได้มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
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  1. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาหรือหน่วยการ
เรียนรู้ที่ต้องการปรับปรุง โดยวิเคราะห์ให้เห็นจุดอ่อนหรือประเด็นที่จ าเป็นต้อง
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล สื่อ เป็นต้น 
  2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนว่าผู้เรียนชอบการเรียนรู้            
ในลักษณะใด มีรูปแบบการรู้คิด (cognitive style) เป็นอย่างไร  
  3. วิเคราะห์ระดับความสามารถของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีศักยภาพ 
ในการเรียนรู้อยู่ในระดับใด จุดแข็งของผู้เรียนคืออะไร จุดที่เป็นข้อจ ากัดในการเรียนรู้
ของผู้เรียนคืออะไร  
  4. วิเคราะห์คุณภาพของกระบวนการเรียนรู้ ว่าที่ผ่านมาผู้สอน         
ได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมเพียงใด และกระบวนการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับประเภทของ
สาระส าคัญต่างๆ เพียงใด 
  5. วิเคราะห์คุณภาพของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 
ว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู้ และความต้องการของผู้เรียน
เพียงใด 
  6. วิเคราะห์คุณภาพของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ว่า
สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการน าไปใช้พัฒนาผู้เรียน           
ได้เพียงใด เครื่องมือการวัดมีคุณภาพหรือไม่ กระบวนการวัดและการสะท้อนผลท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้ดีเพียงใด 
  7. วิเคราะห์บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ว่า การเรียนรู้นั้นสอดคล้องกับบริบทหรือไม่เพียงใด ส่วนใดที่ต้องปรับปรุง         
ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้น 
  8. ปรับปรุงรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ต่างๆ และตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
  9. น ารายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จัดการ
เรียนการสอนโดยท าการประเมินและปรับปรุงไปพร้อมๆ กันอย่างต่อเนื่อง 
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แผนภาพ  69  ขั้นตอนการปรับปรุงรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้โดยผู้สอน 

 

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 

 

วิเคราะห์ระดับความสามารถของผู้เรียน 

 

วิเคราะห์คุณภาพของกระบวนการเรียนรู้ 

 

วิเคราะห์คุณภาพของสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 

 

วิเคราะห์คุณภาพของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

 

วิเคราะห์บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 

 

ปรับปรุงรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ 

 

น าไปใช้ควบคู่กับการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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12.8  การพัฒนารายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ใหม่ 
        ภายหลังการประเมินหลักสูตร 
 
 ภายหลังการประเมินหลักสูตรแล้ว อาจมีสารสนเทศบางประการที่ท าให้
จ าเป็นต้องมกีารพัฒนารายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้นมาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ หรือคุณลักษณะต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป นักพัฒนาหลักสูตรจึงด าเนินการพัฒนารายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้
ใหม่ข้ึน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1. วิเคราะห์ความส าคัญจ าเป็นและประโยชน์ของรายวิชาหรือ
หน่วยการเรียนรู้ที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ที่มีต่อผู้เรียน หากเป็นรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้
ที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนให้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป  
  2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชาหรือ
หน่วยการเรียนรู้ที่จะพัฒนาขึ้นนั้นว่าควรมีลักษณะเป็นอย่างไร มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนในด้านใด ผู้เรียนเรียนแล้วจะมีความรู้ความสามารถอย่างไร แนวการจัดการเรียน
การสอนควรเป็นอย่างไรที่จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ดี 
  3. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ 
  4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์        
การเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ควรตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน ตลอดจนรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  5. คัดเลือกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 
  6. ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริง และให้ความส าคัญกับการประเมินเพ่ือพัฒนา 
  7. จัดท าแนวทางหรือคู่มือการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากร
ที่ต้องน ารายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ไปด าเนินการในลักษณะที่ง่ายต่อการน าไปใช้ 
  8. ตรวจสอบคุณภาพรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น     
โดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เช่นการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
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แผนภาพ  70  ขั้นตอนการพัฒนารายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ขึ้นใหม่จากที่มีอยู่ 
                   ในหลักสูตรเดิม 

 

วิเคราะห์ความส าคัญจ าเป็นและประโยชน์ 

 

วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 

 

ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

คัดเลือกสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  และแหล่งการเรียนรู้ 

 

ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

จัดท าแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

 

ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

น าไปใช้ควบคู่กับการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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12.9  การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 
 การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่น มีขั้นตอน
การด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาและชุมชน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การส ารวจความต้องการ
ของผู้เรียน การสัมภาษณ์ผู้เรียน เป็นต้น 
 

  ขั้นตอนที่ 2 การจัดท ารายวิชาอาชีพท้องถิ่นที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ เรียน โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ประกอบด้วย ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต เวลาเรียน ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
รายวิชา ผลการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ เกณฑ์การผ่านรายวิชา และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของรายวิชา 
โดยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในอาชีพที่จัดท ารายวิชา 
 

  ขั้นตอนที่ 3 การบรรจุรายวิชาไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ทั้ งนี้ เ พ่ือให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งท าได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) การบูรณาการเข้ากับสาระ
การเรียนรู้พ้ืนฐาน และ 2) การก าหนดให้เป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  
 

  ขั้นตอนที่ 4 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (lesson plans) ที่
สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา และมีองค์ประกอบส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบถ้วน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล พร้อมทั้งเครื่องมือส าหรับการประเมินผลที่มีความสมบูรณ์  
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  ขั้นตอนที่ 5 การด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง มากกว่าการเรียนรู้จากหนังสือหรือเอกสาร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะและ
ความสามารถในอาชีพที่เรียนให้ความส าคัญกับการสร้างสรรค์ (create) มากกว่าการ
ลอกเลียนแบบ (copy) มีการประเมินผลการเรียนรู้แบบก้าวหน้ารวมทั้งการประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง และน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน  
  นอกจากนี้ผู้สอนยังต้องท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน          
ในลักษณะการวิจัยในงานประจ า (R to R : Routine to Research) อีกด้วย ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านอาชีพอย่างแท้จริง ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้นี้ 
สถานศึกษาควรมีการนิเทศ ติดตาม โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring) การโค้ช 
(coaching) การจัดการความรู้พัฒนาก้าวหน้าไปเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ    
ที่มีภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 
  ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการเรียนรู้รวบยอด (summative 
evaluation) และตัดสินผลการเรียน โดยให้ความส าคัญกับผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
และความสามารถในอาชีพ รวมทั้งนิสัยรักการท างาน (work habits) ตลอดจน
จริยธรรมในการท างาน (work ethics) ของผู้เรียน 
 
  ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาต่อ
ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา พร้อมกับการรายงานผลการเรียนรายวิชาอ่ืน โดยผลการ
เรียนรายวิชาอาชีพท้องถิ่นที่ผู้เรียนได้รับ จะถูกน าไปค านวณเป็นจ านวนหน่วยกิต และ
ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของการศึกษาในหลักสูตร  
 
 ขั้นตอนการขับเคลื่อนกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็น
เลิศด้านอาชีพท้องถิ่นดังท่ีกล่าวมาแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ  71  ขั้นตอนการพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมด้านอาชีพท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน 

ขั้นตอนที่ 2 
การจัดท ารายวิชาด้านอาชีพท้องถ่ินที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

ขั้นตอนที่ 3 
การบรรจุรายวิชาไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 2 วิธี  

ได้แก่ 1) การบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  
และ 2) การก าหนดให้เป็นสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 4 
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (lesson plan) 

ขั้นตอนที่ 5 
การด าเนินการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

การประเมินแบบก้าวหน้า การประเมินตามสภาพจริง 
ท าวิจัยในงานประจ าเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

ขั้นตอนที่ 6 
การประเมินผลการเรียนรู้รวบยอด และตัดสินผลการเรียน 

ขั้นตอนที่ 7 
การรายงานผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาต่อฝ่ายวิชาการ 
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12.10  การด ารงคุณภาพของหลักสูตรระหว่างการใช้ 
 

 การด ารงคุณภาพของหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตร เป็นสิ่ง

ที่ส าคัญที่ท าให้การใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ใช้แนวคิดของ
หลักสูตรแฝง (hidden curriculum) เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระที่ก าลังเป็นประเด็นความ
สนใจในแวดวงวิชาชีพให้ผู้เรียนได้ศึกษา โดยที่เนื้อหานั้นไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในเอกสาร
หลักสูตร  
 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการด ารงคุณภาพของหลักสูตรระหว่างการ
ใช้อย่างต่อเนื่อง (continuous curriculum improvement) มีดังต่อไปนี้ 
 

  1. การใช้หลักสูตร 
   - ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้เป็นปัจจุบัน 
   - ตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ   
   - ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 
   - ตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
   - ส ารวจตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ให้เพียงพอและพร้อมใช้ 
   - ติดตามพัฒนาการของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ   
   - แสวงหาทุนทางสังคม (social capital) สนับสนุนการจัด 
    การศึกษา 
   - ตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
    และการประเมินผล 
   - ให้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง 
    และชุมชน  
   - แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
    ที่สอดคล้องกับบริบท  
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  2. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
   - ร่วมพัฒนาคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ   
   - ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในระหว่างการใช้หลักสูตร  
   - ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของหลักสูตร   
   - ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ต้องการข้อสรุปร่วมกัน  
   - ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความรู้ 
    ความสามารถ   
   - ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับบริบท 
    การใช้หลักสูตร   
 
  3. การประเมินผลและน าไปสู่การพัฒนา 
   - ประเมินความต้องการพัฒนาบุคลากร  
   - ประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากร 
   - ประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน  
   - ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการ   
   - ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานงบประมาณ 
   - ประเมินความต้องการด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้ 
   - ประเมินคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน 
    และการประเมินผล 
   - ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการรู้คิด ทักษะ  
    และคุณลักษณะ 
   - ถอดบทเรียนจากผลการประเมินและน าไปปรับปรุงและพัฒนา 
    หลักสูตร 
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สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 12 เรื่อง การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ภายหลังการประเมินหลักสูตร ได้กล่าวถึงสาระส าคัญ คือ เมื่อหลักสูตรมีการประเมิน
อย่างครบวงจรแล้วจะท าให้มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเชื่อถือได้สามารถน าไปปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างครบวงจรเพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพมากขึ้น ทั้งด้าน
เอกสารหลักสูตร ด้านการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ และด้านการพัฒนาบุคลากรให้ใช้
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมินหลักสูตรเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการประเมินที่มุ่งแสวงหาจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของ
หลักสูตรใดๆ ที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในการเลิกใช้หลักสูตร เพ่ือน าสารสนเทศจากการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา       
ให้สูงขึ้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง และภายหลังการประเมิน
หลักสูตรแล้ว ภารกิจล าดับถัดไป คือ การพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งการ
ปรับปรุงและพัฒนาที่มีความยั่งยืนคือการปรับปรุงและพัฒนาบนฐานการวิจัยที่มี
ลักษณะเป็นการวิจัยที่เป็นวงจรของการพัฒนาดังเช่นการวิจัยของพระบาทสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัว ส าหรับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่สืบเนื่องมาจากการ
ประเมินหลักสูตรมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการสร้างความตระหนัก 2) ขั้นการวาง
แผนการเปลี่ยนแปลง 3) ขั้นด าเนินการเปลี่ยนแปลง 4) ขั้นตรวจสอบผลการ
เปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นหลักการที่ส าคัญที่สุดของการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามวงจร PDCA ซึ่งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเป็นงานที่ส าคัญและไม่หยุดนิ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                   
ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและมีมาตรฐานตามที่ก าหนด โดยที่ภายหลังการ
ประเมินหลักสูตรแล้ว อาจมีสารสนเทศบางประการที่ท าให้จ าเป็นต้องมีการทบทวน
มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อก าหนด
เกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  
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 ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา เป็นการเรียนรู้ยุคใหม่ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ทั้งการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การประเมินที่เสริม
พลังตามสภาพจริง และที่ส าคัญคือการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรระหว่างการ
ใช้หลักสูตร เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้การใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น          
ใช้แนวคิดของหลักสูตรแฝง (hidden curriculum) เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระที่ก าลังเป็น
ประเด็นความสนใจในแวดวงวิชาชีพให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
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การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
 

ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมากที่สุด 

 

คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 

การจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 



บทที่ 12 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภายหลังการประเมนิหลักสตูร   495 

บรรณานุกรม 
 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2555). การประเมินหลักสูตรและการ 
 เรียนการสอน: ประมวลชุดวิชา = Evaluation of Curriculum and  
 Instruction. นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2554). การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2).  
 กรุงเทพฯ: อาร์ แอนด์ ปรินท์ จ ากัด. 
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2537). ทฤษฎีการประเมิน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย. 
สมคิด พรหมจุ้ย. (2552). เทคนิคการประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (จัดจ าหน่าย).   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 แห่งชาติ พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  
Armstrong. David G. (1989). Developing and Documenting the Curriculum.   
 Boston: Allyn and Bacon. 
             . (2003). Curriculum Today. New Jersey: Merrill Prentice Hall.  
Beane, James A. and others. (1986). Curriculum Planning and  
 Development.  Boston: Allyn and Bacon. 
Bobbit, Franklin. (1918). The Curriculum. Boston: Houghton Mifflin. 
             . (1924). How to Make a Curriculum. Boston: Houghton Mifflin. 
Brady, Laurie. (1992). Curriculum Development. 4thed. Sydney: Prentice Hall. 
 
 



496   บทที่ 12 การปรับปรุงและเปลีย่นแปลงหลักสูตรภายหลังการประเมินหลักสตูร 

 
Henson, Kenneth T. (2001). Curriculum Planning: Integrating  
 Multiculturalism,   Constructivism, and Education Reform.  
 2nded. New York: McGraw - Hill. 
Jacobs, Heidi Hayes. (2010). Curriculum 21: Essential education for a  
 Changing World. Alexandria: Association for Supervision and  
 Curriculum Development.  
Kelly, A. V. (1999). The Curriculum. 4thed. London: Paul Chapman  
 Publishing  Ltd. 
Lattuca, Lisa R. (2009). Shaping the Collage Curriculum: Academic  
 Plans in Context. 2nded. San Francisco: Jossey – Bass. 
Marsh, Colin J., and Willis, George. (2003). Curriculum: Alternative  
 Approached, Ongoing Issues. Upper Saddle River, New Jersey:  
 Merrill Prentice Hall.  
McNeil, John D. (1976). Designing Curriculum: Self – Instructional 
 Modules. Boston: Little, Brown and Company. 
Miller, J. P. & Seller, W. (1985). Curriculum: Perspectives and Practice.  
 New York: Longman. 
Oliva, Peter F. (2009). Developing  the Curriculum. 7thed.  Boston: Allyn  
 and Bacon.   
Oliva, Peter F., and Gordon, II, William, R. (2013). Developing the  
 Curriculum. 8thed. Boston: Pearson.  
Ornstein, Allan C. (2013). Curriculum: Foundations, Principles, and  
 Issues. Boston: Pearson.   
Ornstein, Allan C., and  Hunkins, Francis P. (2004). Curriculum: Foundations,  
 Principles, and Issues. Boston: Allyn and Bacon. 
 



บทที่ 12 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภายหลังการประเมนิหลักสตูร   497 

Oxford University. (2005). Oxford Advance Learner’s Dictionary. 7thed.  
 New York: Oxford University Press. 
Posner, George J. (2004). Analyzing the Curriculum. New York: McGraw Hill.  
Print, Murray. (1993). Curriculum Development and Design. 2nd ed.  
 Sydney:  Allen & Unwin. 
Saylor, J. G. and Alexander, W.M. (1974). Curriculum Planning for  
 Schools. New York: Holt, Rinehart & Winston. 
            . (1981). Curriculum Planning for Better Teaching and  
 Learning. New York: Holt, Rinehart and Winston. 
Stufflebeam, Daniel L. (1983). “The CIPP Model for Program Evaluation”.   
 Evaluation models : viewpoints on educational and human  
 services evaluation. Boston: Kluwer-Nijhoff. 
Taba, Hilda. (1962). Curriculum Development : Theory and Practice.  
 New York: Harcourt Brace Jovanovich. 
Tanner, Daniel and Tanner, Laurel. (1975). Curriculum Development:  
 Theory into Practice.  New York: Macmillan Publishing. 
Tanner, Daniel and Tanner, Laurel. (1980). Curriculum Development:  
 Theory into Practice. 2nded. New York: Macmillan Publishing. 
Tyler, Ralph W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction.  
 Chicago:  The university of Chicago Press. 
Udelhofen, Susan. (2005). Keys to Curriculum Mapping: Strategies and  
 Tools to Make it Work. Thousand Oaks, California: Corwin Press.  
Walker, Decker F. and Soltis, Jonas F. (2009). Curriculum and Aims.  
 New York: Teachers College Columbia University. 
Wiles, Jon W., and Bondi, C. Joseph. (2011). Curriculum Development  
 a Guide to Practice.  8thed. Boston: Pearson.  



498   บทที่ 12 การปรับปรุงและเปลีย่นแปลงหลักสูตรภายหลังการประเมินหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรควรมีการปรับปรุง 
 

และเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนือ่ง 

 
เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

 

ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ 

 
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาต ิ
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บทที่ 13 

บทบาทของบุคลากรต่อการปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
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บุคลากรเป็นกลไกส าคัญ 

 
ของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

  
เป็นปัจจัยเอื้อต่อการ 

 
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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13. บทบาทของ 
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สาระส าคัญ 
 
 ส าหรับในบทที่ 13 เรื่อง บทบาทของบุคลากรที่มีต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
  1. ภาวะผู้น าทางหลักสูตรเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญและจ าเป็นต่อ
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น มีคุณลักษณะที่ส าคัญ 
ได้แก่ 1) มีจิตใจสร้างสรรค์ 2) มีทักษะการสื่อสาร 3) มีความเคารพ 4) การคิดอย่าง
เป็นระบบและการตัดสินใจ 5) มีทักษะการประนีประนอม 
 
  2. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญที่
สืบเนื่องมาจากการประเมินหลักสูตร โดยผู้ที่มีบทบาทหน้าที่น าการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรจ าเป็นต้องมีความสามารถหลายประการ ได้แก่ 1) โค้ช 2) พ่ีเลี้ยง 3) ผู้
เอ้ืออ านวยความสะดวก 4) ผู้ก ากับติดตาม 5) ผู้ประสานงาน 6) นักนวัตกรรม                  
7) ตัวแทน 8) ผู้ผลิต และ 9) ผู้อ านวยการ 
 
  3. ผู้ปฏิบัติการหลักสูตร หมายถึง บุคลากรทุกฝ่ายที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรและท างานร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร น าหลักสูตรไปปฏิบัติ          
และประเมินหลักสูตร มีบทบาทส าคัญหลายประการ ได้แก่ 1) วิเคราะห์จุดแข็งและจุด
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 2) ระดมพลังสมอง 3) วางแผนการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ           
4) แสวงหาแนวทาง วิธีการพัฒนาคุณภาพ 5) ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม 
6) สร้างหรือปรับปรุงรายวิชา / หน่วยการเรียนรู้ 7) พัฒนาความรู้ความสามารถที่เอ้ือ
ต่อการใช้หลักสูตร 8) สร้างเครือข่ายทางวิชาการ 9) ติดตามความก้าวหน้าและน ามาใช้ 
10) ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ  
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  4. การโค้ช เป็นการที่ผู้สอนงานให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ตลอดจนฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับการโค้ชด้วยวิธีการที่หลากหลาย
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการโค้ช โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการโค้ช        
มีความรู้ ทักษะ ความช านาญ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
  5. การโค้ชเพื่อการรู้คิด เป็นบทบาทของผู้สอนในปัจจุบันที่ช่วยให้
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล และมีความ
ผูกพันอยู่กับการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และแสวงหาค าตอบ         
และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
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13.1  ภาวะผู้น าทางหลักสูตร   
 
 ภาวะผู้น าทางหลักสูตร (curriculum leadership) เป็นคุณลักษณะ

ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น 
โดยบุคลากรทุกคนสามารถมีภาวะผู้น าทางหลักสูตรได้โดยไม่จ ากัดอยู่แต่เฉพาะ
ผู้บริหารหรือบุคลากรฝ่ายวิชาการเท่านั้น  
 ภาวะผู้น าทางหลักสูตรเป็นความสามารถในการน าให้บุคลากรคนอ่ืนๆ 
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้วยความเต็มใจ เช่น การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เป็นต้น  
 ผู้ที่มีภาวะผู้น าทางหลักสูตรจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนหลักสูตรไปสู่การ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการ 
ที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 ผู้ที่มีภาวะผู้น าทางหลักสูตรนอกจากจะมีความรู้ทางวิชาการแล้วยังมี
คุณลักษณะดังนี้ 
  1. มีจิตใจสร้างสรรค์ (creative mind) ที่รักการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ ทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โดยจิตใจนวัตกรรมจะน าไปสู่การ
ประดิษฐ์ คิดค้น ทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างบารมี
ทางวิชาการให้กับตนเองเป็นที่ยอมรับจากเพ่ือนร่วมวิชาชีพ ผู้น าหลักสูตรที่มีจิตใจ
สร้างสรรค์จะพยายามแสวงหานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรอย่างสอดคล้อง
กับบริบทขององค์กร ริเริ่มงานที่ท้าทายและเกิดประโยชน์ 
  2. มีทักษะการสื่อสาร (communication skill) เป็นทักษะส าคัญ
ของผู้น าทางหลักสูตรที่สามารถสื่อสารความรู้ ความคิด และความรู้สึกของตนเองไปยัง
บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร  
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   ข้อจ ากัดประการหนึ่งของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
คือ ทักษะการสื่อสารของผู้น าที่ไม่สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน             
เห็นแนวทางในการน าไปสู่การปฏิบัติจริง บางครั้งยังท าให้เกิดความสับสนและความ
วิตกกังวลอีกด้วย  
   ดังนั้นทักษะการสื่อสารจึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับผู้น าทางหลักสูตรทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ผู้ที่มีทักษะการ
สื่อสารที่ดีจะสามารถสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรได้เป็นอย่างดี 
  3. มีจิตเคารพ (respectful) เป็นการให้ความเคารพนับถือให้เกียรติ
บุคคลอ่ืนที่มีความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม แตกต่างกับตนเอง       
การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเคารพไม่ได้หมายความว่า “ยอมท า
ตาม” แต่หมายถึงการเปิดใจกว้างรับฟังด้วยใจเป็นกลางแล้วน ามาคิดใคร่ครวญ
ตรวจสอบ ไตร่ตรองตามเหตุและผล และน าสิ่งที่เป็นสาระส าคัญมาพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
  4. มีการคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจ ( systematic 
thinking and decision making) การคิดอย่างเป็นระบบเป็นการคิดแบบองค์รวม 
ที่เชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกันทั้งระบบเล็กและระบบใหญ่ วิเคราะห์สาเหตุปัจจัย         
ที่สัมพันธ์กัน การคิดอย่างเป็นระบบช่วยท าให้การตัดสินใจมีคุณภาพ นอกจากนี้การคิด
อย่างเป็นระบบยังท าให้การท างานต่างๆ มีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่วกไปวนมา ผู้น า        
ทางหลักสูตรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจ          
ที่มีประสิทธิภาพ  
  5. ทักษะการประนีประนอม (compromise) เป็นทักษะการ
ประสานความต้องการของบุคลากรได้อย่างลงตัว เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยทั่วไปแล้วผลจากการประเมินหลักสูตรจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ เช่น การเปลี่ยนแปลงรายวิชา การปรับเปลี่ยนผู้สอน เป็นต้น 
ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวอาจท าให้บุคลากรไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ             
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ในทุกๆ เรื่อง ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความล้มเหลวในการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 
ดังนั้นผู้น าหลักสูตรจึงต้องประนีประนอมความต้องการต่างๆ ให้บุคลากรเกิดการ
ยอมรับได้ในการเปลี่ยนแปลง 
 
 

13.2  บทบาทของผู้น าทางหลักสูตร  
 
 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยทั่วไปมักมีความเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหลักสูตรทั้งผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งแต่ละคนมีโลก
ทัศน์ วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมที่แตกต่างกัน  
 ผู้น าทางหลักสูตร หรือ curriculum leader หมายถึงผู้ที่ความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านหลักสูตรที่น า (lead) บุคลากรคนอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติงานต่างๆ แล้ว
ส่งผลดีต่อการใช้หลักสูตรและคุณภาพผู้ เรียน โดยจะเป็นใครก็ ได้ ในองค์กร             
ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้บังคับบัญชาเสมอไป ผู้น าทางหลักสูตร นับว่าเป็นกลไกส าคัญของ
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทุกๆ หลักสูตร หากหลักสูตรใดขาดผู้น า        
ทางหลักสูตรแล้ว หลักสูตรนั้นจะขาดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การใช้
หลักสูตรมีลักษณะเป็นงานประจ า (routine) มากกว่างานสร้างสรรค์ (creative) 
 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยส่วนมมาก มักประสบกับ
ปัญหาความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้การ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สืบเนื่องมาจากการประเมิน
หลักสูตร โดยผู้ที่มีบทบาทหน้าที่น าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จ าเป็นต้องมี
ความสามารถหลายประการ บทบาทต่างๆ ของผู้น าทางหลักสูตร ดังนี้ 
  1.  โค้ช (coach)  
  2.  พ่ีเลี้ยง (mentor)  
  3.  ผู้เอื้ออ านวยความสะดวก (facilitator)  
  4.  ผู้ก ากับติดตาม (monitor)  
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  5.  ผู้ประสานงาน (coordinator)  
  6.  นักนวัตกรรม (innovator)  
  7.  ตัวแทน (broker)  
  8.  ผู้ผลิต (producer)  
  9.  ผู้อ านวยการ (director)  
 การแสดงบทบาทในการน าการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมี 4 
รูปแบบ ดังนี้ 
  1. รูปแบบเน้นสัมพันธภาพของบุคลากร  
  2. รูปแบบเน้นกระบวนการภายในองค์กร  
  3. รูปแบบเน้นการเปิดรับสิ่งใหม่  
  4. รูปแบบเน้นการบรรลุมาตรฐาน  
 โดยแต่ละรูปแบบมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปตามจุดเน้น 4 ประการ คือ 
ความยืดหยุ่น (flexibility) การควบคุม (control) การเปลี่ยนแปลงจากภายใน 
( internal) การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก (external) ดั งแผนภาพต่อไปนี้  
(ปรับปรุงจาก Lattuca and Stark. 2009: 276) 
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แผนภาพ  72  บทบาทของผู้น าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  

พี่เลี้ยง 
เสริมสร้าง 
การพัฒนา 

บนพื้นฐานของ 
การเคารพ 

และเอาใจใส ่

โค้ช 
เสริมสร้างศักยภาพ 
โดยการสอนงาน 
เฉพาะด้านดว้ย 

เทคนิควิธีการต่างๆ  

ผู้เอื้ออ านวย 
ความสะดวก 

ส่งเสริมสนับสนุน 
การท างานร่วมกัน 

ชี้แนะแนวทาง 
และให้ข้อเสนอแนะ 

ผู้ก ากับติดตาม 
ตรวจสอบ 

การปฏิบัติตาม 
ข้อก าหนดต่างๆ  
และวิเคราะห ์

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

นักนวัตกรรม 
กระตุ้นให้เกิด 
การปรับปรุง 
การพัฒนา 

การเปลี่ยนแปลง 
สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น 

ผู้ประสานงาน 
เช่ือมโยงภารกจิ 
ของงานต่างๆ 

และขับเคลื่อนงาน 
ให้เป็นไปตามระบบ 
ขั้นตอนที่ก าหนด 

 

ตัวแทนนายหน้า 
รักษามาตรฐาน 
จากภายนอก 

และจัดหาทรัพยากร 
ที่จ าเป็นต่อการ 

ปฏิบัติงาน 

ผู้ผลิต 
สร้างแรงจูงใจ 
ให้บุคลากร 

ปฏิบัติงานในหน้าที ่
และรักษาระดับ 

มาตรฐานคุณภาพ 

ผู้ก ากับ 
แจ้งจุดมุ่งหมาย 

และควบคุม 
มาตรฐาน 

ของการปฏบิัติงาน 
อย่างต่อเนื่อง 

 

ยืดหยุ่น 

ควบคุม 

เน้นการ 
เปลี่ยนแปลง 
จากด้านใน 

เน้นการ 
เปลี่ยนแปลง 

โดยใช้ 
ปัจจัยภายนอก 

รูปแบบเน้นสัมพันธภาพของบุคลากร รูปแบบเน้นการเปิดรับสิ่งใหม่ 

รูปแบบเน้นกระบวนการภายในองค์กร รูปแบบเน้นการบรรลุมาตรฐาน 
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 กรณีศึกษา ภาวะผู้น าทางหลักสูตรของ ผู้อ านวยการอ านาจ ทัดสวน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ที่พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้รองรับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนทางด้านการประกอบ
อาชีพ โดยน าแนวความคิดของหลักสูตรที่เน้นอาชีพเป็นฐาน (occupational – 
based curriculum) มาเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร จนท าให้ได้หลักสูตร
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะ
ด้านอาชีพ การมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต นิสัยรักการท างาน (work 
habits) จริยธรรมในการท างาน (work ethics) สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ
ได้ตามศักยภาพของตนเอง 
  โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยบูรณาการอาชีพที่มีอยู ่ 
ในชุมชน ท้องถิ่นเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษา แล้วจัดท าเป็นหลักสูตรที่เน้นอาชีพ
เป็นฐาน  
 โดยออกแบบให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้เกี่ยวกับการ        
ปลูกผักและการแปรรูปอาหาร ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้เกี่ยวกับการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ การตลาด โดยประสานความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเจียไต๋ อ.ไทรโยค 
จ.กาญจนบุรี ในการฝึกทักษะงานอาชีพให้กับผู้เรียน จนท าให้ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดเป็น
อาชีพของตนเองได้เป็นจ านวนมาก 
 จะเห็นได้ว่า หากผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางหลักสูตรแล้ว จะสามารถ
ผลักดันและร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ตรงตามความต้องการ ความถนัด และ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่ และสามารถสร้าง
ความร่วมมือจากบุคลากรตลอดจนหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นนวัตกรรมหลักสูตรที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 



บทที่ 13 บทบาทของบุคลากรต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลกัสูตร   511 

13.3  บทบาทของผู้ปฏิบัติการหลักสตูร 
 
 ผู้ปฏิบัติการหลักสูตร (curriculum workers) หมายถึง บุคลากรทุกฝ่าย
ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและท างานร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร น าหลักสูตร        
ไปปฏิบัติและประเมินหลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน มีบทบาท
เกี่ยวกับหลักสูตรดังต่อไปนี้  
  1. วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการ
เรียนการสอนบนพ้ืนฐานของผลการประเมิน 
  2. ระดมพลังสมองปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  3. วางแผนการน าหลักสูตรไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพ
บริบทของสถานศึกษา วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมของชุมชน  
  4. แสวงหาแนวทาง วิธีการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน 
  5. ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน เช่น นวัตกรรมการวางแผนวิชาการ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
นวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น  
  6. สร้างหรือปรับปรุงรายวิชา / หน่วยการเรียนรู้  ให้มีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และความต้องการของผู้เรียน 
  7. พัฒนาความรู้ ความสามารถที่เอ้ือต่อการใช้หลักสูตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ความรู้ความสามารถด้านการวางแผนวิชาการ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล  
  8. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
ทุนทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
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  9. ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และน ามาพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ  
  10. ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ  เ พ่ือการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จ  
 

 กรณีศึกษา การประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โดยผู้เขียน เพ่ือขอชี้แจงเหตุผลของการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากหลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือขอให้ทบทวนการรับทราบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ภายหลังจากที่มีการส่งคืนหลักสูตรกลับมายัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 ผู้เขียนได้ท าบันทึกข้อความตามล าดับขั้น และได้เดินทางไปชี้แจงและให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การรับทราบหลักสูตรในที่สุด 
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บนัทกึข้อความ 
 

ส่วนราชการ    โครงการปริญญาเอกสาขาการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 
 

ที ่  ศธ.0519.12 / .................  วนัท่ี  4  พฤษภาคม  2554 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ส่งค าช้ีแจงประกอบการพิจารณาขอทบทวน 
  การปรับช่ือปริญญา หลกัสูตรปริญญาเอก สาขาการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร  
  ไปยงัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

เรียน เลขานุการส านกังานคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดมี้หนังสือท่ี ศธ 0506(4)/2621 
ลงวนัท่ี 1 มีนาคม  2554 เร่ืองส่งคืนหลกัสูตรปริญญาเอก  สาขาการวิจยัและพฒันา
หลกัสูตร นั้น คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไดด้ าเนินการเขียนค าช้ีแจงฯ  เพ่ือขอให้
ทบทวนผลการพิจารณาหลกัสูตรอีกคร้ัง 
  ในการ น้ี จึ งขอความอนุ เคราะห์ ท่ าน  เสนอเ ร่ืองไปยังส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ตามล าดบัต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
                    (อาจารย ์ ดร.มารุต  พฒัผล) 
                                                    เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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ค าช้ีแจงประกอบการพจิารณาขอทบทวนการปรับช่ือปริญญา 
หลกัสูตรปริญญาเอก สาขาการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 

 

เร่ืองเดมิ 
 

  หลกัสูตรปริญญาเอก สาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร ไดเ้ปิดสอนมา
ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2517 โดยในระยะเร่ิมต้นท่ีด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ไดเ้สนอใหเ้ป็นหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ปร.ด) 
โดยมีลกัษณะเป็นหลกัสูตรสหวิทยาการ ท่ีบูรณาการองคค์วามรู้จากศาสตร์ 3 สาขา 
คือ องคค์วามรู้ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีวิทยาการวิจยั องคค์วามรู้ดา้นการ
พฒันาหลกัสูตร และองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่เม่ือ
เสนอหลกัสูตรไดมี้การปรับช่ือปริญญาเป็นการศึกษาดุษฎีบณัฑิต (กศ.ด.) เน่ืองจาก
ในขณะนั้น มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พ่ึงด าเนินการปรับเปล่ียนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัย และในขณะนั้ น ยงัไม่สถาบันใดเปิดสอนถึงระดับปริญญาเอก                
ในประเทศไทย 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติจะมีช่ือปริญญาเป็น 
“การศึกษาดุษฎีบัณฑิต” แต่ในการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผ่านมามี
กระบวนการสอนเนน้การสร้างองคค์วามรู้ท่ีใชก้ารวิจยั  เป็นฐาน (Research based) 
มาโดยตลอด เม่ือมีการปรับปรุงหลกัสูตร คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจึงไดมี้การ
เปล่ียนช่ือปริญญาเป็น ปร.ด.ตามเจตนารมณ์ในการเร่ิมเปิดหลกัสูตรน้ีมาตั้งแต่ตน้ 
ดงันั้น การเปล่ียนช่ือปริญญาในคร้ังน้ี จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งมี
นยัส าคญัต่อกระบวนการด าเนินงานของหลกัสูตร 
  สภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไดอ้นุมติัการปรับหลกัสูตรน้ี ใน
การประชุมคร้ังท่ี 7/2553 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม  2553 และมหาวิทยาลยั ไดมี้หนงัสือ
ท่ี ศธ 0519.1.06/1613 ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2553 แจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ
อุดมศึกษารับทราบ ต่อมา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือท่ี ศธ 
0506(4)/2621 ลงวนัท่ี 1  มีนาคม  2554  เร่ืองส่งคืนหลกัสูตร ฯ  
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ข้อพจิารณาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 
  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดม้ีหนังสือแจง้ส่งคืนหลกัสูตร
สาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร โดยมีขอ้สงัเกตในประเด็นความพร้อมของอาจารย์
สืบเน่ืองกับการเปล่ียนช่ือปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต เป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต              
ซ่ึงโครงการปริญญาเอกสาขาการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรขอช้ีแจงดงัน้ี  
 
 1.  การตรวจสอบความสอดคล้องของมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 
  ผลการตรวจสอบความพร้อมของหลกัสูตร กบัเอกสารมาตรฐานการ
อุดมศึกษาฯ (ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 2553) โดยใช้เกณฑ์ตาม
เอกสารดงักล่าวปรากฏวา่การปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ีไม่มีประเด็นใดท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวขอ้ง (ดงัตารางท่ีแนบมาพร้อมกนัน้ี) 
 
 2.  ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร               
ทีไ่ม่สัมพนัธ์กบัสาขาวชิาของหลกัสูตร 
  เน่ืองจากหลกัสูตรสาขาการวิจัยและพฒันาหลกัสูตร เป็นหลกัสูตร        
สหวทิยาการ ซ่ึงวางทิศทางการพฒันาหลกัสูตรบนฐานการวิจยั ในบริบทท่ีสอดคลอ้ง
กับสังคมและวฒันธรรม โดยมีองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์เป็นฐานท่ีส าคัญ            
การพิจารณาความเก่ียวขอ้งของงานวิจัยของอาจารย ์ในสาขาในลกัษณะแยกส่วน        
โดยปราศจากความเขา้ใจลกัษณะธรรมชาติของหลกัสูตรสหวทิยาการ หรือองคค์วามรู้
พ้ืนฐานในการพฒันาหลกัสูตรในลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม จึงไม่เห็นความสัมพนัธ์ของ
ผลงานวจิยัเหล่านั้นกบัสาขาวชิา   
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 3.  ผลงานวจิยัในฐานะทีเ่ป็นทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
  อาจ า ร ย์ป ระจ า หลัก สูต ร ทุ ก คน  มี คุ ณสมบั ติ ต ามปร ะกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
กล่าวคือ มีวุฒิปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา (ขอ้ 9.1.1 และ ขอ้ 9.2.2) การแสดงผลงานวิจยัของอาจารย์
บางท่านท่ีเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาท่ีเป็นท่ีปรึกษา มีเจตนาเพื่อสะท้อนถึง
ประสบการณ์ในการท าหนา้ท่ีท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์เพ่ิมเติมจากประสบการณ์วิจยัของ
ตน จึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุในการพิจารณาไม่รับรองหลักสูตร หากส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา จะได้มีเกณฑ์อ่ืนใดเพ่ิมเติมข้ึนมาก็ควรท่ีจะจัดท าเป็น
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดรั้บทราบทัว่กนั 
 

ข้อเสนอพจิารณา 
 การพิจารณาช่ือปริญญาของหลักสูตร ควรพิจารณาจากธรรมชาติของ
หลกัสูตรเป็นหลกั  ส่วนประเด็นความพร้อมในดา้นคณาจารย ์ควรพิจารณาวฒันธรรม
การท างานขององค์กรของหน่วยงานประกอบด้วย คณาจารยภ์ายในมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ มีการบริหารหลกัสูตรในรูปของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
(ดังแนบ) ซ่ึงบัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ งจากผู ้ทรงคุณวุฒิทั้ งภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยัท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
รวมถึงอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมาเป็นกรรมการบริหารหลกัสูตรดว้ย ดงันั้นจึงกล่าว
ได้ว่าโครงการปริญญาเอกสาขาการวิจัยและพฒันาหลักสูตร มีความพร้อมด้าน
คณาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีสอนและใหค้ าปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 หลกัสูตรสาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร ฉบับปรับปรุงน้ีเกิดข้ึนจาก
ความตั้ งใจและร่วมมือในการท างานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ไดร้ะดมสรรพก าลงัมาร่วมกนัท างานและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสาขาวิชา ท าให้มั่นใจในคุณภาพหลักสูตรจากเหตุผลท่ีกล่าวมา 
สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาหลกัสูตร ใคร่ขอให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ไดพ้ิจารณาทบทวนประเด็นการขอปรับช่ือปริญญาของหลกัสูตรปริญญาเอกสาขาการ
วจิยั และพฒันาหลกัสูตรในคร้ังน้ีโดยพิจารณาถึงเหตุผลตามท่ีไดช้ี้แจงมาแลว้ขา้งตน้
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ความสอดคล้อง 
ไม่ 

เกีย่วข้อง สอดคล้อง 
ไม่ 

สอดคล้อง 

มาตรฐานการอุดมศึกษา (หนา้ 1-4)    
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอนุปริญญา พ.ศ. 2548 (หนา้ 5-10)    
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (หนา้ 11-19)    
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (หนา้ 20-31)    
       - จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ไม่นอ้ยกว่า 5 คน)  ขอ้ 9    
       - อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ (ไม่น้อยกว่า 3 คน) คุณวฒิุตามเกณฑ ์ ขอ้  9.2.1    
       - อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั (มีประสบการณ์วิจยั)  ขอ้ 9.2.2    
       - อาจารยผ์ูส้อน  (เป็นอาจารยป์ระจ า) คุณวฒิุตามเกณฑ ์ขอ้  9.2.4    
       - ช่ือปริญญา  (ใชพ้ระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลยั) ขอ้  14.3    
      - การปฏิบติัหนา้ท่ีของอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  ขอ้  10.3    
แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548    
      - จ  านวนและคุณวฒิุของอาจารย ์(เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
         เกินกวา่ 1 หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได)้ ขอ้  7.2 

 
  

แนวทางการจดัการศึกษาหลกัสูตรควบระดบัปริญญาโท 2  ปริญญา   
ในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  พ.ศ.  2548 

  
 

หลกัเกณฑก์ารขอเปิดและด าเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญา 
ในระบบการศึกษาทางไกล  พ.ศ.  2548 

  
 

แนวปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารขอเปิดและด าเนินการ 
หลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  พ.ศ.  2548 

  
 

หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา  พ.ศ. 2549    
       - ช่ือปริญญา  (ใชพ้ระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลยั) ขอ้  3    
หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2551    
หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2551    
แนวทางการจดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีแบบกา้วหนา้ 
ในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 

   

การจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  พ.ศ. 2552    
หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพิจารณาประเมินคุณภาพ 
การจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ.  2552 

   

แนวทางการจดัการศึกษาหลกัสูตรควบระดบัปริญญาตรี  2   
ปริญญาในสถาบนัอุดมศึกษาไทย  พ.ศ.  2552 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ความสอดคล้อง 
ไม่

เกีย่วข้อง สอดคล้อง 
ไม่ 

สอดคล้อง 

ขอ้แนะน าเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียน 
ระดบัปริญญา 

   

หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขา้สู่การศึกษา 
ในระบบ  พ.ศ.  2545 

   

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552     
       - คุณภาพของบณัฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ดา้น  ขอ้ 4.2    
แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  2552 

   

       - การเสนอหลกัสูตรต่อสภาสถาบนัก่อนเปิดสอน ขอ้ 5    
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  2552    
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาพยาบาล  พ.ศ.  2552    
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขาโลจีสติกส์  พ.ศ.  2552    
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
และการโรงแรม  พ.ศ.  2553 

   

แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษาไทย 
กบัสถาบนัอุดมศึกษาต่างประเทศ  พ.ศ.  2550 

   

มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา    
กฎกระทรวง  วา่ดว้ยการจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2551 

   

หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา (ฉบบัท่ี 4)  พ.ศ. 2552    
หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา (ฉบบัท่ี 5)  พ.ศ. 2552    
การจดัการศึกษาหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  (ต่อเน่ือง)   
ของสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ.  2553 

   

แนวปฏิบติัในการน าเสนอหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาต่อส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   

       - ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าบณัฑิต  สภาวิชาการ 
         ขอ้ 2.1.1 

   

       - ไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั  ขอ้ 2.1.2    
       - โครงสร้างของหลกัสูตรปรับปรุง ขอ้ 2.1.3    
       - การเสนอหลกัสูตรต่อ  สกอ. ภายใน 30 วนั ขอ้ 2.1.4    
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 จากกรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผู้ปฏิบัติการหลักสูตร          
มีบทบาทหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งบุคลากร          
ในหลักสูตรเองและบุคลากรภายนอกเพ่ือด าเนินการต่างๆ ให้หลักสูตรสามารถด าเนิน
ไปได้ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย ซึ่งบางครั้งก็มีความสะดวกราบรื่น 
บางครั้งก็มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  
 ผู้ปฏิบัติการหลักสูตรใช้ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การประนีประนอม 
การเจรจาต่อรอง การมีมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนความอดทน และที่ส าคัญคือจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของตนเอง ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่จะท าให้สามารถอธิบายให้เหตุผลของการด าเนินการทางหลักสูตรต่อบุคคลอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องได้อย่างเข้าใจ 
 
 

13.4  บทบาทของโค้ช 
 
 การโค้ช (coaching) หมายถึง การที่ผู้สอนงานให้ความรู้ความเข้าใจ       
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับการโค้ชด้วยวิธีการ         
ที่หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการโค้ช  
 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการโค้ชมีความรู้ ทักษะ ความช านาญ 
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน  การโค้ช           
มีความส าคัญมากในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะเป็นไปตามที่
องค์กรต้องการ เพราะท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง        
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
 คุณลักษณะของโค้ช (รายละเอียดศึกษาเพ่ิมเติมได้ในหนังสือ “การโค้ชเพ่ือ
การรู้คิด (Cognitive Coaching)” ของผู้เขียน) 
  1. สร้างสัมพันธภาพที่ดี (interpersonal) เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ
อย่างแรกของผู้ที่จะเป็นโค้ช เพราะการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจะเป็นปัจจัยให้เกิดการ
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รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 
  2. มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ (academic excellence) เป็น
ปัจจัยที่ท าให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่างๆ ของโค้ช มีความหนักแน่น เชื่อถือได้ว่า
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง พี่เลี้ยงที่มีบารมีทางวิชาการเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง จะท า
ให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
  3. การให้การยอมรับและยินดีกับความส าเร็จในการท างานของ
ผู้อ่ืน (recognized other’s accomplishment) การแสดงความยินดี การชื่นชม 
การให้ก าลังใจในการพัฒนาต่อยอด สิ่งนี้จะท าให้ผู้ที่รับการโค้ชเกิดก าลังใจในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  4. การมีทักษะของการก ากับดูแลที่ดี (supervisory skills) เป็น
ทักษะที่ส าคัญที่โค้ชจะคอยกระตุ้นและชักจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการ
ประคับประคองใหผู้้สอนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง 
  5. มีความรู้และประสบการณ์สูงในสายวิชาชีพหรือสายงานของ
ตนเอง (technical knowledge) ซึ่งส่งผลท าให้การให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่างๆ 
ของโค้ช ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการและประสบการณ์ตรงที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้จริง 
 
 หลักการโค้ช  รายละเอียดสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ในหนังสือ “การโค้ช
เพ่ือการรู้คิด (Cognitive Coaching)” โดย วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558) 
  1. การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ (trust and 
rapport) การโค้ชที่ราบรื่นต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชเป็น
ปัจจัยสนับสนุน ด้วยเหตุนี้ความเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้รับการโค้ชที่มีต่อผู้โค้ช
จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การโค้ชด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ             
และประสบความส าเร็จ 
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  2.  การเสริมพลัง (empowerment) เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้สอน
ค้นพบความสามารถของตนเอง ผู้สอนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
สามารถก ากับตนเองได้ ซึ่งในระยะแรกผู้โค้ชจะให้การช่วยเหลือ ชี้แนะอย่างใกล้ชิด 
จนกระท่ังผู้รับการโค้ชค้นพบความสามารถของตนเอง   
  3. การท างานอย่างเป็นระบบ (systematic approach) ส าหรับ
การด าเนินการโค้ชมีขั้นตอนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการ
โค้ช มีการวางแผนการโค้ชการด าเนินการโค้ช และการประเมินผลการโค้ช รวมทั้งการ
น าผลการโค้ชมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการโค้ช 
  4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ongoing development) การโค้ช
เน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ 
ความสามารถ ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น
หัวใจส าคัญของเป้าหมายการโค้ชที่โค้ชจะต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดของ
บุคลากรให้เข้าใจว่า การท างานนั้นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในงานนั้นคือโจทย์ที่จะต้องแก้ไข ซึ่งน ามาสู่การประสบ
ความส าเร็จในที่สุด 
  5.  การมีจุดเน้น (focusing) การโค้ชที่ดีจะต้องมีวัตถุประสงค์และ
จุดเน้นในสิ่งที่ต้องการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ เทคนิค
วิธีการที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ จุดเน้นในการโค้ชมีความสอดคล้อง
กับเป้าหมายของการโค้ช ซึ่งการโค้ชไม่เหมือนกับการสอน การโค้ชมีเป้าหมาย                
ที่เฉพาะเจาะจง ใช้เวลาไม่ยาวนาน โดยอาจใช้แค่พลังค าถามเพียง 1 ค าถามเท่านั้น 
เพ่ือที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้รับการโค้ช เมื่อความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะ
เปลี่ยนตามเอง 
  6. การเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริง (onsite coaching) การ
โค้ชที่ดีจะต้องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริงของผู้สอน ผู้โค้ชควรให้ค าชี้แนะอย่างเป็น
รูปธรรม เชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีกับบริบทการปฏิบัติงานจริงจนผู้รับการโค้ชเกิด
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ความเข้าใจที่ชัดเจนจนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการโค้ช ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  7. การทบทวนและสะท้อนผลการโค้ช (after action review 
and reflection) เป็นการประเมินผลและทบทวนการด าเนินการโค้ชว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการโค้ชอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการคิดสะท้อน (reflective thinking) และการคิดขั้นสูงอ่ืนๆ 
เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 
 กระบวนการโค้ช 
  การโค้ชเป็นการด าเนินการที่เป็นขั้นตอนและมีความเป็นระบบ 
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนดังนี้  
    1. การเตรียมการโค้ช เป็นการสังเกตสังเกตพฤติกรรมเพ่ือ
ค้นหาจุดอ่อน และ จุดแข็งของบุคลากรที่จะได้รับการโค้ช ซึ่งผู้บริหารสามารถน าผล        
ที่ได้จากการประเมินมาใช้ประกอบร่วมกับข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผู้สอน เพ่ือให้มั่นใจว่าอะไรเป็นจุดอ่อนที่ผู้สอนควรได้รับการพัฒนา 
อะไรคือจุดแข็งท่ีควรส่งเสริมให้ดียิ่งข้ึน 
    2. การก าหนดแผนการโค้ชร่วมกันระหว่างผู้โค้ชและผู้รับการ
โค้ชที่มีลักษณะเป็นแผนการพัฒนาส่วนบุคคล โดยระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การโค้ช ซึ่งผู้โค้ชต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับการโค้ชให้เห็นความส าคัญของการ
พัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพหรืองานที่ท้าทายมากขึ้น ขั้นตอนนี้
มุ่งเน้นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรต้องการพัฒนาและเปลี่ ยนแปลง
ตนเอง 
    3. การด าเนินการโค้ช เป็นการปฏิบัติการโค้ชตามแผน        
ที่ก าหนดไว้ โดยผู้ โค้ชจะท าหน้าที่ให้ความรู้ ค าชี้แนะ ค าแนะน า และการให้ผล
ย้อนกลับ (feedback) ทั้งในด้านพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านที่ดีและด้าน
ที่ควรปรับปรุง เพ่ือน าไปปรับปรุงตนเอง 
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    4. การติดตามและประเมินผลการโค้ช เป็นการตรวจสอบ
และประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการโค้ชเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลท าได้หลายวิธี  เช่น การสังเกตพฤติกรรมการท างาน                  
การสัมภาษณ์ การพูดคุย เป็นต้น  
 
 

13.5  บทบาทการโค้ชเพื่อการรู้คิดของผู้สอนในปัจจุบัน 
 
 บทบาทของผู้สอนมีล าดับพัฒนาการ 3 ช่วงพัฒนาการ ได้แก่ บทบาท
การเป็นถ่ายทอดความรู้จากตนเองไปสู่ผู้เรียนหรือการสอน (teaching) บทบาทการ
เป็นผู้เอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) และบทบาทการโค้ชเพื่อ
การรู้คิด (cognitive coaching) ซึ่งเป็นบทบาทของผู้สอนในปัจจุบัน การโค้ชเพ่ือ
การรู้คิด เป็นการช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผล และมีความผูกพันอยู่กับการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด 
และแสวงหาค าตอบและพัฒนาตนเอง (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2558) 
 การโค้ชเพื่อการรู้คิดเป็นสมรรถนะใหม่ของผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียน           
ในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการอย่างหลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
  1. สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดความกระหาย             
ใคร่รู้ อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ อยากประสบความส าเร็จ มองการเรียนรู้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญ
และมีความท้าทาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตั้งค าถามในสิ่งที่อยากรู้ (learning to 
ask) แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง (learning to search) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคคลอ่ืน (learning to share)  
  2. กระตุ้นการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียน
สังเกตสิ่งรอบตัวและเปรียบเทียบความแตกต่าง หรือจัดกลุ่มลักษณะที่เหมือนกัน           
เพ่ือป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (misconceptions) เช่น ให้ผู้เรียนสังเกต
ความแตกต่างระหว่างตัวอักษร  “ถ” กับ “ภ” หรือ “พ” กับ “ผ” หรือ “ฝ” กับ “ฟ” 
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หรือการวิเคราะห์จ าแนกแยกแยะจัดกลุ่มสิ่งที่อยู่รอบตัว เป็นต้น ซึ่งการที่ผู้เรียนมีการ
รับรู้ที่ดี จะเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  
  3. ชี้แนะการรู้คิด (cognitive guided) โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบจากสิ่งที่ไม่ซับซ้อนไปสู่สิ่งที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ 
ตามล าดับขั้นของกระบวนการรู้คิด(ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 
การประเมินค่า และการสร้างสรรค์) นอกจากนี้ยังต้องใช้วิธีการกระตุ้นการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ (transfer of learning) จากสาระส าคัญหนึ่งไปยังอีกสาระส าคัญหนึ่ง หรือ
ไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันช่วยท าให้การเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมีความหมาย 
(meaningful of learning) มากขึ้น เมื่อการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความหมายจะท าให้
การเรียนรู้นั้นมีความยั่งยืน 
  4. ใช้พลังค าถาม (power questions) เป็นค าถามที่กระตุ้นการคิด
และการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ 1) ค าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
จุดมุ่งหมายในการคิด 2) ค าถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งปรารถนาในการเรียนรู้              
3) ค าถามที่เสริมสร้างพลังเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 4) ค าถามที่ใช้กระตุ้นแรงบันดาล
ใจของผู้เรียน 5) ค าถามเชิงลึกที่มุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้การคิดขั้นสูง โดยการใช้พลัง
ค าถามแต่ละประเภทสามารถบูรณาการเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา 
  5. ประเมินและสะท้อนผล (assessment and reflection) เพ่ือ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางการประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือการวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การปรับปรุงวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการท างานของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลที่ควบคุมก ากับและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ วางแผน การเรียนในขั้นตอนต่อไป
ให้บรรลุผลส าเร็จ และค้นหาการปรับปรุง วิธีการเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งผู้สอนท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ประกอบด้วย 
การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feed back) 
และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward)  
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   การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) เป็นการให้ข้อมูล
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
ภาระงาน (job and task) ตลอดจนวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล สร้างแรงจูงใจ
ภายใน (inner motivation) ในการเรียนรู้ 
   การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feed back) เป็นการให้ข้อมูลในระหว่าง
และภายหลังที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการท างานต่างๆ เกี่ยวกับผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
   การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward) เป็นการ
ให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (self - learning) เพ่ิมเติม ภายหลังการจัดการ
เรียนการสอน มุ่งเน้นการชี้แนะแนวทางและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
รายบุคคล เพ่ิมแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ให้ก าลังใจผู้เรียน และเสริมพลังของการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้ทบทวนตนเองและสามารถน าไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
  
 

สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 13 เรื่อง บทบาทของบุคลากรต่อการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ได้กล่าวถึงสาระส าคัญ คือ ภาวะผู้น าทางหลักสูตร         
เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมากขึ้น มีคุณลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ 1) มีจิตใจสร้างสรรค์ 2) มีทักษะการ
สื่อสาร 3) มีความเคารพ 4) การคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจ 5) มีทักษะการ
ประนีประนอม ส าหรับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญ         
ที่สืบเนื่องมาจากการประเมินหลักสูตรโดยผู้ที่มีบทบาทหน้าที่น าการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรจ าเป็นต้องมีความสามารถหลายประการ ส่วนผู้ปฏิบัติการหลักสูตร หมายถึง 
บุคลากรทุกฝ่ายที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและท างานร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร 
น าหลักสูตรไปปฏิบัติ และประเมินหลักสูตร มีบทบาทส าคัญหลายประการเช่นกัน 
ส าหรับการโค้ช เป็นการที่ผู้สอนงานให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจน
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ฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับการโค้ชด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการโค้ช โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการโค้ชมีความรู้ ทักษะ 
ความช านาญ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
และการโค้ชเพ่ือการรู้คิด เป็นบทบาทของผู้สอนในปัจจุบันที่ ช่วยให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล และมีความผูกพันอยู่กับการ
เรียนรู้  สร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้ใช้ความคิดแสวงหาค าตอบและพัฒนาตนเอง           
เต็มตามศักยภาพ 
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การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
 

ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ 

 
ของบุคลากรทุกฝา่ยมาท างานร่วมกันในลักษณะ 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
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บทที่ 14 

การพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุง 
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



532   บทที่ 14 การพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาผู้สอน 
 

ให้มีศักยภาพทางวิชาการ 

 
เป็นปัจจัยความส าเร็จ 

 
ของการใช้หลักสูตรทุกระดับ 
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14. การพัฒนาผู้สอน 
ให้พร้อมต่อการปรับปรุง 

และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

14.1 การพัฒนาผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

14.2 การพัฒนาผู้สอนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
       เชิงวิชาชีพ 

14.4 แนวทางการพัฒนาผู้สอนให้พร้อม 
       ต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร:  
       ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การวิจัย 

14.3 การพัฒนาผู้สอนโดยใช้การวิจัย 
       และพัฒนานวัตกรรมในงานประจ า 
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การพัฒนาผู้สอน 
 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

และชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชพี 
 

เป็นวิธีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ 
 

หลักการทรงงาน 
 

“ระเบิดจากข้างใน” 
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สาระส าคัญ 
 

 ส าหรับในบทที่ 14 เรื่องการพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

  1. การพัฒนาผู้ สอน มี เป้ าหมายคื อการพัฒ นาให้ มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ การพัฒนาผู้สอนเป็นภารกิจที่
ส าคัญส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกประเทศทั่วโลก และเมื่อผู้สอนได้รับ
การพัฒนาแล้วท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงขึ้น 
 

  2. การพัฒนาผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกระบวนการพัฒนา
ผู้สอนตามสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ผู้สอน ชุมชน ท้องถิ่น           
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 

  3. ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  เป็นการผสมผสานแนวคิด         
2 ประการ ได้แก่  ความเป็นมืออาชีพ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึงการรวมกลุ่ม
กันของบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 
เชิงวิชาชีพและคุณภาพของผู้เรียนร่วมกัน 
 

  4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานประจ า เป็นการผสมผสาน
กันระหว่างการวิจัยและพัฒนา การวิจัยในงานประจ า และนวัตกรรมมีลักษณะเป็นการ
วิจัยที่ เป็นเนื้อเดียวกับการปฏิบัติงานประจ า ช่ วยท าให้มีนวัตกรรมส าหรับการ
ปฏิบัติงานประจ ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 

  5. การพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหารตลอดจนผู้สอนเองในการพัฒนา
ความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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ผู้สอนเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญที่สุด 
 

ในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 

จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ 

 
อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับ 

 

วัฒนธรรมองค์กร 
 

และวัฒนธรรมการท างาน 
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14.1  การพัฒนาผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 
  การพัฒนาผู้สอน (teachers professional development) มีเป้าหมาย
คือการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ          
การพัฒนาผู้สอนเป็นภารกิจที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกประเทศ
ทั่วโลก เมื่อผู้สอนได้รับการพัฒนาแล้วท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงข้ึน  
 

  การพัฒนาผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้พร้อมต่อการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  
  การพัฒนาผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกระบวนการพัฒนา
ผู้สอนตามสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ผู้สอน ชุมชน ท้องถิ่น          
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีการ
พัฒนาเน้นการปฏิบัติจริงตามบริบทของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาตลอดจน
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา (ศศิธร เขียวกอ. 2548, 
สุวิมล ว่องวานิช. 2546)  
  ภายใต้บริบทของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ การเรียนรู้
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการ
ท างานร่วมกันและความรับผิดชอบต่อตนเอง ท าให้ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาและ
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน ส่งผลท าให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิผล เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 โดยได้รับการโค้ชเพื่อการรู้คิดให้มีความรู้ ความสามารถ การตรวจสอบ
ประเมินตนเอง ก าหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้ โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เช่น การ
ตั้งค าถาม การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ค าแนะน า การแนะแนวการคิด วิธีการคิด 
วิธีการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจน าไปสู่การแสวงหาความรู้ การฝึกฝนทักษะ  
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 จากประสบการณ์การท าวิจัยพัฒนาผู้สอนของผู้เขียน ได้แก่ 1) การพัฒนา
ความสามารถในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้องกับท้องถิ่นของผู้สอน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2553) 2) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้สอนเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้  โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (พ.ศ. 2555)          
3) รูปแบบการพัฒนาผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา (พ.ศ. 2556) และ 4) รูปแบบการเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (พ.ศ. 2557) ท าให้
พบว่า การพัฒนาผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีข้อดีดังต่อไปนี้ 
 

  1.  กิจกรรมการพัฒนาบูรณาการกับงานประจ าของผู้สอนได้ดี 
 

  2.  ผู้สอนไม่ต้องทิ้งชั้นเรียนเพ่ือเข้ารับการพัฒนา 
 

  3.  ประหยัดทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น เวลาการเดินทาง งบประมาณ  
 

  4.  ผู้สอนสามารถน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชั้นเรียนได้ทันที 
 

  5.  สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายการร่วมกันออกแบบ
การ เรี ย น รู้ แ บ บ บู รณ าก าร           
ในโครงการพัฒนาผู้สอนโดยใช้
โ ร ง เรี ย น เป็ น ฐ า น  หั ว ข้ อ        
“การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ” ของผู้ เขียน ที่ โรงเรียน      
ศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ.ศรีสวัสดิ์               
จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 – 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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14.2  การพัฒนาผู้สอนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  
 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) เป็ น การผสมผสาน แน วคิ ด สองป ระการ ได้ แก่  ค วาม เป็ น มื ออาชี พ 
(professional) และ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning community) หมายถึง 
การรวมกลุ่มกันของบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และคุณภาพของผู้เรียนร่วมกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ร่วมมือร่วมใจ การเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง  
 จุดเน้นของชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ คือ  การเรียนรู้ร่วมกัน          
การท างานแบบร่วมมือร่วมใจ (work collaborative) และความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง (self - accountable) บุคลากรเกิดความผูกพันกับองค์กร โดยมีการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องกันตามล าดับความส าคัญของภารกิจ การพัฒนาภาวะผู้น ากับ
ผู้บริหาร การทุ่มเทการสื่อสารค่านิยมขององค์กรกับพันธกิจให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน  

ภาพถ่ายจากการสังเกตพฤติกรรม  
การโค้ชของผู้สอน ในโครงการ
พั ฒ น าผู้ ส อน โดย ใช้ โรง เรี ย น        
เป็นฐาน หั วข้อ “การการโค้ช      
เ พ่ื อ ก า ร รู้ คิ ด ” ข อ ง ผู้ เ ขี ย น             
ที่ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร
บู รณ ะ อ .เมื อ ง จ .สุ พ รรณ บุ รี 
ใน ช่ ว ง  พ ฤ ศ จิ ก าย น  2557 – 
มีนาคม 2558 
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 องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของผู้สอนแต่ละคนจะ
ถูกน ามาจัดการความรู้อย่างเป็นระบบและน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ ช่วยท าให้ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหา 
และเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ส่งผลท าให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพ่ือการ
ขับเคลื่อนกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น           
มีองค์ประกอบ 5 ประการดังต่อไปนี้ 
  1. การแลกเปลี่ยนคุณค่าและวิสัยทัศน์ (shared values and 
vision) หมายถึง การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน และก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ตลอดจนการมีพันธสัญญาร่วมกันระหว่างครูและผู้บริหารในการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา 
  2. วัฒนธรรมความร่วมมือร่วมใจ (collaborative culture) 
หมายถึง พันธสัญญาเกี่ยวกับ ความร่วมมือร่วมใจของครูทุกคน รวมทั้งผู้บริหาร ส าหรับ
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยมีเป้าหมายเดียวกัน         
มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
  3. มุ่งเน้นการตรวจสอบและปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(focus on examining outcomes to improve student learning) หมายถึง 
การให้ความส าคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการประเมินผลการเรียนรู้และ
น าข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินมาวางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครูและผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน  
  4. การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนภาวะผู้น า (supportive and 
shared leadership) หมายถึง การให้การสนับสนุนการด าเนินการของชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ รวมทั้งการให้ครูทุกๆ คน เป็นผู้น าในการตัดสินใจบนพ้ืนฐาน
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ความเท่าเทียมกัน และข้อมูลสารสนเทศ บทบาทภาวะผู้น า มีจุดเน้นที่การกระตุ้นให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้มากที่สุดเพื่อคุณภาพของผู้เรียน  
  5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติส่วนบุคคล (shared 
personal practice) หมายถึง การน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน จากการประเมินตนเอง การสังเกตการจัดการเรียนรู้ของเพ่ือนครู 
และผลการประเมินต่างๆ เช่น ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนครูในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ซึ่งการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติส่วน
บุคคลนี้จะช่วยท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง       
และยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  73  องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

 

วัฒนธรรม 

ความร่วมมือร่วมใจ 

 

การแลกเปลี่ยนคณุค่า 

และวิสยัทัศน ์

 

 
 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ ์

การปฏิบัตสิ่วนบุคคล 

 

การสนับสนุน 

และแลกเปลีย่นภาวะผู้น า 

 

มุ่งเน้นการตรวจสอบ 

และปรับปรุง 

ผลการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู 
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 การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สอนให้มีความพร้อมต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้  ในแง่ของการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทการ
จัดการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ดังเช่นงานวิจัยของปองทิพย์ เทพอารีย์ นิสิตปริญญาเอก
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ได้ท าปริญญานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชน
แห่ งการเรียนรู้ เชิ งวิชาชีพครูประถมศึกษา โดยผู้ เขียนท าหน้าที่ เป็นประธาน
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ผลจากการวิจัยท าให้พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพสามารถพัฒนาผู้สอนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ 4 ด้าน คือ การพัฒนาตนเอง 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และ
การท างานเป็นทีม นอกจากนี้จากการที่ผู้สอนได้น าความรู้และประสบการณ์จากการ
ท ากิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ยังท าให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสูงขึ้น 
 
 นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ท าวิจัยการพัฒนาผู้สอนโดยน าแนวคิดหลักการ
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพมาใช้ในการวิจัย เช่น การวิจัยเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เมื่อ พ.ศ. 2557 
เป็นต้น ซึ่งหากสถานศึกษาสามารถน าแนวคิดหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพไปใช้พัฒนาศักยภาพของผู้สอนให้มีความพร้อมต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี นับได้ว่าเป็นวิธีการที่ควร
น าไปปรับประยุกต์ ใช้ต่อไป ซึ่ งนอกจากผู้สอนจะได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถต่างๆ แล้ว ยังนับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่อาจเกิดข้ึนได้ด้วย 
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิ ช า ชี พ ค รู โ ร ง เรี ย น
ต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านต้นมะม่วง รวมกลุ่ม
กันเรียนรู้ เรื่องการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ใน
โครงการวิจัยเสริมสร้าง
ศั ก ยภ าพ ก ารจั ด ก าร
เรียนรู้ของครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน           
ในงานวิจัยของผู้เขียน  

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี 
รวมกลุ่มกันเรียนรู้เรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ในโครงการวิจัยเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในงานวิจัยของ
ผู้เขียน  
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14.3  การพัฒนาผู้สอนโดยใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
        ในงานประจ า 
 
 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานประจ า เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
การวิจัยและพัฒนา (research and development) การวิจัยในงานประจ า 
(routine to research) และนวัตกรรม (innovation) มีลักษณะเป็นการวิจัยที่เป็น
เนื้อเดียวกับการปฏิบัติงานประจ า ช่วยท าให้มีนวัตกรรมส าหรับการปฏิบัติงานประจ ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
 การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยที่มีกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ การวิจัย 
(Research: R) และการพัฒนา (Development: D) เพ่ือให้ได้นวัตกรรมที่ต้องการ 
โดยทั่วไปเรียกสั้นๆ ว่า R & D  
 อย่างไรก็ตามในแง่ของการปฏิบัตินั้นการวิจัยและพัฒนาสามารถเริ่มต้นจาก
การวิจัยตามด้วยการพัฒนา              หรือจะเริ่มต้นจากการพัฒนาแล้วตามด้วยการ
วิจัย             ก็ได้ นอกจากนี้ยังด าเนินการได้หลายวงรอบโดยไม่มีขีดจ ากัด จนกว่าจะ
ได้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นวงจรการวิจัย              จึงอาจขยายเป็น   
           
 
 
 
 
 การวิจัยในงานประจ าเป็นการวิจัยที่มุ่งพัฒนางานประจ าให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยอาจใช้วิธีการวิจัยประเภทต่างๆ เช่น การวิจัยเชิงส ารวจ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น โดยผู้ที่ท าหน้าที่เป็นนักวิจัยคือผู้ปฏิบัติงานนั้นเอง     
ท าได้รวดเร็ว ไม่ต้องใช้งบประมาณสูง มุ่งเน้นการพัฒนางานประจ าให้ดีขึ้น โดยการวิจัย
จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาของการปฏิบัติงานแล้วแสวงหาวิธีการแก้ปัญหานั้น
ด้วยวิธีการต่างๆ แล้วน ามาทดลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน โดยมีการเก็บ

(D      R) 
(R      D) 

(R      D) 

  R1      D1 R2 D2 R3 D3            
กกหรือ 

  D1      R1 D2 R2 D3 R3            
กกหรือ 
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รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบว่าการปฏิบัติงานด้วยวิธีการใหม่นั้นมีประสิทธิภาพดีกว่า
เดิมหรือไม่อย่างไร หากพบว่าวิธีการใหม่ดีกว่าวิธีการเดิมก็จะใช้วิธีการใหม่นั้นแทน
วิธีการเดิม  
 นวัตกรรม เป็นความช านาญหรือความสามารถในการใช้กระบวนการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้จินตนาการและการถ่ายทอด ใช้ทักษะในการสร้างสิ่งที่มี
เอกลักษณ์ของตนจนท าให้เกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมที่ท าขึ้นใหม่หรือพัฒนาขึ้น 
 นวัตกรรมสามารถอยู่ในรูปแบบของความคิด วิธีการ การกระท าหรือ
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยอาจเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือใหม่เพียงบางส่วน และอาจใหม่              
ในบริบทใดบริบทหนึ่งหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถแสดงแผนภาพแนวคิดของการวิจัย          
และพัฒนานวัตกรรมในงานประจ า ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  74  แนวคิดของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานประจ า 

R1 

 
วิจัยศึกษา 

ข้อมูลส าคญั 
ส าหรับ 
การ 

ออกแบบ 
นวัตกรรม 

Routine 

 
ปัญหา 
ในงาน 
ประจ า 

D1 

 
ออกแบบ 
นวัตกรรม 

ที่สอดคล้อง 
กับสภาพ 
ปัญหา 

R2 

 
วิจัย 

ด าเนินการ 
ทดลองใช้ 
นวัตกรรม 
ควบคู่กับ 
การปฏิบัต ิ
งานประจ า 

D2 

 
ปรับปรุง 
นวัตกรรม 
และน ามา 
ใช้อย่าง 
ต่อเนื่อง 

 

Routine 

 
งานประจ า 

มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

มากขึ้น 
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14.4  แนวทางการพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุง 
        และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร:  ถอดบทเรยีนจากประสบการณ์ 
        การวิจัย 
 
 การพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร เป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหารตลอดจนผู้สอนเองในการพัฒนาความรู้             
และทั กษะต่ างๆ ให้พร้อมต่อการเปลี่ ยนแปลงต่ างๆ  เช่น  ในปี  พ .ศ . 2544 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 
และสถานศึกษาต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพบริบท
ของสถานศึกษา และมีการพัฒนาผู้สอนในด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา          
ทั่วประเทศ เป็นต้น  ประกอบกับด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ท าให้ผู้ สอนต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้มี
ความสามารถจัดการเรียนรู้ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 จากประสบการณ์การวิจัยของผู้เขียน ได้แก่  
  1. การพัฒนาความสามารถในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การที่สอดคล้องกับท้องถิ่นของผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2553)  
  2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้สอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (พ.ศ. 2555)  
  3. รูปแบบการพัฒนาผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการ
รู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา (พ.ศ. 2556)  
  4. รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (พ.ศ. 2557)  
  5. รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
(พ.ศ. 2558) 
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 ท าให้เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนนั้นเป็นภารกิจที่ส าคัญอย่างย่ิง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเตรียมความพร้อมต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ซึ่งมีแนวทางที่ส าคัญหลายประการ ซึ่งก่อนจะสังเคราะห์ให้เห็น
ว่าแนวทางดังกล่าวประกอบด้วยอะไรบ้าง ผู้เขียนขอน าเสนอผลการวิจัยทั้ง 5 เรื่อง
ดังกล่าวโดยสรุปสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 

ผลการวิจัยเรื่องท่ี 1  
“การพัฒนาความสามารถในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 

ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นของผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 
 
 การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาความสามารถในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การที่สอดคล้องกับท้องถิ่นของผู้สอนในบริบทโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นห้องเรียนสาขา
ของโรงเรียนหลัก ซึ่งมีการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จในตัวเอง (school in school) 
ด าเนินการพัฒนาที่โรงเรียน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (action learning) 
และการเพิ่มพลังอ านาจ (empowerment) มีสาระส าคัญดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2553) 
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่นของผู้สอน 
 
กระบวนการพัฒนา  4  ขั้นตอน  
 ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของผู้สอน 
  จากการสอบถามผู้สอนทั้ง 6 คน เกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ความสามารถของตนเองด้านการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ พบว่า ผู้สอนทุกคน
มีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่น โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร 
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 ขั้นตอนที่  2  การวางแผนกิจกรรมการพัฒนา 
  จากการด าเนินการประชุมสัมมนาผู้สอนทุกคนเพ่ือร่วมแสดงความ
คิดเห็นและวางแผนกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ โดยให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและ
เน้นการปฏิบัติจริง ผลการวางแผนกิจกรรมการพัฒนาปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางแผนกิจกรรมการพัฒนา 

      ขั้นที ่ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 เพื่อให้ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับหน่วย 
การเรยีนรู้บูรณาการ 

การบรรยายหัวข้อ 
หน่วยการเรียนรู้ 
บูรณาการ 

ผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจการจัดท าหน่วย
การเรยีนรู้บูรณการ 

ผู้วิจัย 

2 เพื่อทราบความ
ต้องการของผู้เรียน
เกี่ยวกับสิ่งท่ีสนใจ
อยากเรียนรู้และ
ก าหนดหัวเรื่อง 
ของหน่วยบูรณาการ 

ศึกษาความต้องการ 
ของผู้เรียนเกีย่วกับ 
สิ่งที่สนใจอยาก
เรียนรู ้

ทราบความต้องการ 
ของผู้เรียนและหัว
เรื่องของหน่วยการ
เรียนรู ้

ผู้สอน 
ทุกคน 

3 เพื่อเช่ือมโยงความคดิ 
รวบยอดของแต่ละ
สาระการเรียนรู ้
กับหัวเรื่องหน่วยการ
เรียนรู้และความ
ต้องการของผู้เรียน 

ศึกษามาตรฐาน 
การเรยีนรู้และ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตร 
แล้ววิเคราะห์
ความคิดรวบยอด
หลักกับหัวเรื่อง 
หน่วยการเรียนรู ้
และความต้องการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

ได้ความคิดรวบยอด 
ของแต่ละสาระ 
การเรยีนรู้ที่มีความ 
เชื่อมโยงกับหัวเรื่อง 
หน่วยการเรียนรู ้
 

ผู้สอน 
ทุกคน 
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ตารางแผนกิจกรรมการพัฒนา (ต่อ) 
 

     ขั้นที ่ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

     
4 เพื่อเขียนแผนการจัด 

การเรยีนการสอน 
หน่วยการเรียนรู ้
บูรณาการ 

ผู้สอนร่วมกันเขียน 
แผนการจดัการ
เรียนการสอนหน่วย
การเรยีนรู้บูรณาการ 

มีแผนการจัดการเรยีน 
การสอนหน่วยการ
เรียนรู้บรูณาการ 

ผู้สอน 
ทุกคน 

5 เพื่อด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนหน่วย
การเรยีนรู้บูรณาการ  
รวมทั้งการวัด
ประเมินผล 

ผู้สอนร่วมกันจัดการ
เรียนรูห้น่วยการ
เรียนรู้บรูณาการ  
รวมทั้งการวัด
ประเมินผล 

ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู ้
ตามวัตถุประสงค ์
ที่ก าหนดไว ้

ผู้สอน 
ทุกคน 

     
 
 ขั้นตอนที่  3  การด าเนินกิจกรรมการพัฒนา 
 1. ประชุมสัมมนาเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหน่วยการเรียนรู้
บูรณากาท่ีผู้สอน ทุกคนท าความตกลงร่วมกันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน   
 2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้องกับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
 3. ด าเนินการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่มีความสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 4. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่อยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
เชื่อมโยงกับสภาพของท้องถิ่น 
 5. ด าเนินการร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 
ได้แก่              
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    1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
    2) ผังมโนทัศน์สาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้  
    3) สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    4) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
    5) จุดประสงค์การเรียนรู้  
    6) กิจกรรมการเรียนรู้  
    7) สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
    8) การวัดและประเมินผล  
    9) การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  
    10) การถอดบทเรียน   
 6. ร่วมกันใช้หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่จัดท าขึ้น  โดยน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนกับผู้เรียนและมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 
 7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดท าหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการระหว่างผู้วิจัย  ผู้สอน  และผู้บริหาร 
 
 ขั้นตอนที่  4  การประเมินผลการพัฒนา 
  ประเมินความสามารถในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่
สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยให้ผู้สอนประเมินตนเองและผู้วิจัยประเมินผู้สอนจากหลักฐาน
ร่องรอยต่างๆ ก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากการด าเนินการพัฒนา พบว่า ผู้สอนสามารถจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การที่สอดคล้องกับท้องถิ่นได้ดีขึ้น โดยมีการศึกษาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้



บทที่ 14 การพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร   551 

อุทยานแห่งชาต ิ
เอราวัณ 

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ   
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  

เขียนรายงาน 
การศึกษาค้นควา้ 
ตามหลักการเขียน 

เชิงวิชาการ  

การส ารวจความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต   
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม 
กับข้อมูลและวัตถุประสงค์  

การวิเคราะห์สภาพปัญหา   
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น   

อภิปรายแนวทางในการป้องกัน   
แก้ไข ปัญหา  สิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาต ิ 

วางแผนและด าเนินการเฝ้าระวัง   
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

และทรัพยากรธรรมชาติ    

ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ   
ความสามารถในการเรียนรู้และการสื่อสาร 

มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  มีจิตสาธารณะ 

เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เช่น หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ 
“อุทยานแห่งชาติเอราวัณ” ผู้สอนได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต่างๆ    
ในหลักสูตรและน ามาเขียนผังมโนทัศน์ของหน่วยบูรณาการ ซึ่งน าไปสู่การจัดการเรียน
การสอน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ “อุทยานแห่งชาติเอราวัณ” 
 
 ผลการประเมินตนเองของผู้สอนและผู้วิจัยประเมินผู้สอน ก่อนและหลังการ
ด าเนินการพัฒนาความสามารถในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น พบว่าภายหลังการด าเนินการพัฒนา ผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นสูงขึ้น 
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ผลการวิจัยเรื่องท่ี 2  

“การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้สอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน” 

 
 การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน โดยมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด าเนินการฝึกอบรมที่โรงเรียน 
ผู้สอนน าความรู้จากภาคทฤษฎี ไปฝึกปฏิบัติควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของ
ตนเอง มีสาระส าคัญดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2554) 
 
หลักการของหลักสูตร 
 1. มุ่งเน้นการฝึกอบรมควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ปกติ โดยใช้โรงเรียน
เป็นสถานที่หลักในการฝึกอบรม ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สอนและผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
 2. กระบวนการฝึกอบรมมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง การถอดบทเรียน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันทั้งผู้ให้การฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 3. การประเมินผลมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนาผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรฝึกอบรมผู้สอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สอนมีความรู้และความสามารถด้านการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
 
เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้สู่การคิดและการวิจัย 
 2.  สมรรถนะของครูนักวิจัย 
 3.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 4 รูปแบบ 
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      3.1  ผู้สอนน าผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
      3.2  ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าผลการวิจัยในการเรียนรู้  
      3.3  ผูส้อนท าวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ 
      3.4  ผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้  
 4.  การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้สุนทรียสนทนา  
  
กิจกรรมการฝึกอบรม 
 กิจกรรมการฝึกอบรมมี 2 ระยะดังนี้ 
 ระยะที่  1  การฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
   เป็นกระบวนการพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยการบรรยายแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี้   
   1.  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้สู่การคิดและการวิจัย 
   2.  สมรรถนะของครูนักวิจัย 
   3.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 4 รูปแบบ 
        3.1  ผู้สอนน าผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
        3.2  ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าผลการวิจัยในการเรียนรู้  
        3.3  ผูส้อนท าวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ 
        3.4  ผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้  
   4.  การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้สุนทรียสนทนา 
 
 ระยะที่  2  การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
   เป็นกระบวนการพัฒนาให้ผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้       
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมภาคทฤษฎีมาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับงานการจัดการเรียนรู้ปกติ
ของตนเองเป็นจ านวน 3 วงรอบ โดยใช้กระบวนการ วางแผน (Plan) ปฏิบัติ 
(Do)ตรวจสอบ (Check)และสะท้อนผล (Reflection) หรือ PDCR ดังนี้ 
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   2.1 การวางแผน (P) เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนาผู้สอน
ให้วิเคราะห์บริบทการจัดการเรียนรู้ของตนเองแล้ววางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐานอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งอาจเลือกใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือผสมผสานกันหลายรูปแบบก็ได้ 
    2.2 การปฏิบัติ (D) เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนาผู้สอนให้
น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่ได้วางแผนไว้ ไปใช้จัดการเรียนรู้จริง           
ในชั้นเรียนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.3 การตรวจสอบ (C) เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนา
ผู้สอนให้สามารถวัดและประเมินผลผู้ เรียน เกี่ ยวกับทักษะการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการวิจัยซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เป็นแกน อันเกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน ตลอดจนการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานของตนเอง 
   2.4 การสะท้อนผล (R) เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนา
ผู้สอนให้สามารถถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสุนทรีย
สนทนา (Dialogue) กับเพ่ือนผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกัน และน าความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งของตนเองและเพ่ือนผู้สอนไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้วิจัยเป็นฐานของตนเองต่อไป   
 
ส่ือประกอบการฝึกอบรม 
 1.  เอกสารหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 

 2.  คู่มือการฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 

 3. ชุดกิจกรรมและใบงาน เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 

 4.  Power Point  ประกอบการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ใช้ระยะเวลาฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น  4  สัปดาห์  ดังนี้ 

สัปดาห์ที ่ จุดประสงค ์ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 เพื่อให้ผู้สอนมีความรู้
เกี่ยวกับการจดัการเรียนรู้
โดยใช้วิจัย เป็นฐาน 

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 3 ช่ัวโมง 

 เพื่อให้ผู้สอนมีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
วิจัยเป็นฐาน 

น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีมาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับ
งานการจัดการเรียนรู้ปกติของตนเอง 
โดยใช้กระบวนการ  PDCR  รอบที่ 1 

วัน – เวลา 
ที่สอน 

ตามปกต ิ

2 เพื่อให้ผู้สอนมีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน 

น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีมาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับ
งานการจัดการเรียนรู้ปกติของตนเอง 
โดยใช้กระบวนการ  PDCR  รอบที่ 2 

วัน – เวลา 
ที่สอน 

ตามปกต ิ

3 เพื่อให้ผู้สอนมีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน 

น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีมาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับ
งานการจัดการเรียนรู้ปกติของตนเอง 
โดยใช้กระบวนการ  PDCR  รอบที่ 3 

วัน – เวลา 
ที่สอน 

ตามปกต ิ

4 การถอดบทเรยีน 
และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ในภาพรวมทั้งหมด 

การใช้สุนทรียสนทนา 3 ช่ัวโมง 

 
สถานที่ฝึกอบรม 
 ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอบรม  
 
การประเมินผล 
 1. การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก   
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 2. การประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน           
ก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ครอบคลุมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การด าเนินการจัดการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. การประเมินทักษะการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยของผู้ เรียน       
ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ได้แก่ การก าหนดปัญหาที่ต้องการ
ทราบ การก าหนดวิธีการศึกษาค้นคว้าวิจัย การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล        
การวิเคราะห์และสรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินคุณลักษณะเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น พบว่า  
  1. ครูที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานหลังการฝึกอบรมสูงกว่าครูที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  2. ครูที่ได้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานหลังการฝึกอบรมสูงกว่าครูที่ไม่ได้ เข้ารับการฝึกอบรม  อย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .01 
  3. ผู้เรียนที่เรียนกับครูที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัยหลังการเรียน สูงกว่าผู้เรียนที่เรียนกับครูที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ผลการวิจัยเรื่องท่ี 3  
“รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 

ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา” 
 
 การวิจัยนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้             
ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้
แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเป็นแนวคิดหลักของการพัฒนา ด าเนินการ
พัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบูรณาการกับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน           
มีสาระส าคัญดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2556) 
 

หลักการของรูปแบบ 
 1.  มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงอย่างสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
 2.  ยึดหลักการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 3.  ใช้กระบวนการพัฒนาไปพร้อมกับการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้  
 
ขัน้ตอนและกิจกรรมการพัฒนาครู 
     1. กระตุ้นความรัก เป็นขั้นตอนการกระตุ้นให้ครูเกิดความรักความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจนความรักที่มอบให้กับผู้เรียน โดยการท ากิจกรรมสุนทรีย
สนทนา การถอดบทเรียน การสื่อสารเชิงบวก การฟังอย่างลึกซึ้ง และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลตัวอย่างในวิชาชีพครูในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
     2. ตระหนักในความรู้ เป็นขั้นตอนการกระตุ้นความรู้เดิม และเสริม
ความรู้ใหม่ให้กับครู ในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการ
เรียนรู้ ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ        
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ระหว่างครู การให้ข้อมูลเพ่ือ
กระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward)  



558   บทที่ 14 การพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

 
     3. น าสู่ปฏิบัติ เป็นขั้นตอนการน าความรู้ความเข้าใจจากการ
สัมมนาเชิงปฏิบั ติการตลอดจนประสบการณ์ที่ ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเองในโรงเรียน โดยมีผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร 
และเพ่ือนครู ท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง (mentoring) และผู้ฝึกสอน (coaching) มีการเสริม
พลั ง (empower) การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้  การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในลักษณะ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
     4. จัดให้แลกเปลี่ยน เป็นขั้นตอนการน าความรู้และประสบการณ์ 
ที่ได้รับจากการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยการใช้
สุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึ้ง การเสริมพลัง การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ข้อมูล
เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ต่อยอด แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
ต่อไป 
     5. เรียนรู้และพัฒนา เป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของครู โดยใช้
การน าเสนอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึ้ง และการให้
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
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แผนภาพ  75  รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิด 
     และความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
 
 
 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชงิวิชาชีพ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 
- สุนทรียสนทนา 
- ถอดบทเรียน 
- การสื่อสารเชิงบวก 
- การฟังอย่างลึกซึ้ง 
- การแลกเปลี่ยน 
  เรียนรู้กับบุคคล   
  ตัวอย่างในวิชาชีพ 

 - การสัมมนา 
   เชิงปฏิบัตกิาร 
 - การแลกเปลีย่น 
   เรียนรู้ประสบการณ ์
 - การให้ข้อมูล  
   เพื่อกระตุ้นการเรียนรู ้
 - การให้ข้อมูล 
   เพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 

  - พี่เล้ียง (mentoring) 
  - ผู้ฝึกสอน (coaching) 
  - การเสริมพลัง 
  - การให้ขอ้มูล 
    เพื่อกระตุ้นการเรียนรู ้
  - การให้ขอ้มูลย้อนกลับ 
  - การให้ขอ้มูลเพื่อการ 
    เรียนรู้ต่อยอด 
  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

- สุนทรียสนทนา 
- การฟังอย่างลึกซึ้ง 
- การเสริมพลัง 
- การให้ข้อมูล   
  ยอ้นกลับ 
- การให้ข้อมูล 
  เพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
- การสะท้อนคิด 
 

- การน าเสนอ 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- สุนทรียสนทนา 
- การฟังอย่างลึกซึ้ง 
- การให้ข้อมูล 
  เพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 

1. กระตุ้นความรัก 

2. ตระหนักในความรู ้

3. น าสู่การปฏิบตั ิ

4. จัดใหแ้ลกเปลีย่น 

5. เรียนรู้และพัฒนา 

การจัดการเรียนรู ้
ที่เสริมสร้างการรู้คิด 

และความสขุในการเรยีนรู้ 
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สรุปผลการวิจัย  
 ผลการตรวจสอบประสิทธิผลของรูปแบบ พบว่า รูปแบบการพัฒนาครู      
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
  1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้         
ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของผู้สอน หลังการใช้รูปแบบสูงกว่า 
ก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและ
ความสุขในการเรียนรู้ของผู้สอน หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการรู้คิดของผู้เรียน หลังการใช้รูปแบบ สูงกว่า
ก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้
รูปแบบอยู่ในระดับมาก 
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ผลการวิจัยเรื่องท่ี 4  
“รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน” 
  

   การวิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้
ของผู้สอนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้            
เชิงวิชาชีพเป็นแนวคิดหลักของการพัฒนา ด าเนินการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
บูรณาการกับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีสาระส าคัญดังนี้ (มารุต พัฒผล. 
2557) 
 
หลักการของรูปแบบ 
  1. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(school – based development) โดยการด าเนินการที่ โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง            
มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมโรงเรียนและวัฒนธรรมการท างานของผู้สอน  
  2.  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนโดยการใช้แนวคิดและ
หลักการชุมชน แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงและความร่วมมือ
ร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
  3.  เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนโดยใช้การโค้ช 
(coaching) การตั้งค าถามกระตุ้นให้ผู้สอนคิด การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การให้
แนวคิด การให้ข้อเสนอแนะ การให้ค าปรึกษาต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุน
ทางด้านวิชาการ   
 
ขั้นตอนการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop seminar) เป็นการน าเสนอ
ความรู้ในลักษณะของสาระส าคัญประกอบกับการยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับบริบทของ
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โรงเรียน ประมาณ 20 นาที จากนั้นให้ผู้สอนได้ร่วมกันลงมือฝึกปฏิบัติเพ่ือท าให้เกิด
ความเข้าใจมากข้ึน ก่อนที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนการตอบค าถามข้อสงสัยต่างๆ 
และแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนอีกประมาณ 40 นาที โดยระหว่างการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้สอนจะใช้การจัดการชั้นเรียนในห้องเรียนของตนเองเพ่ือให้
ผู้เรียนมีกิจกรรมปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
 

 2. การประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน (Applying) เป็นการให้ผู้สอนได้น าองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปใช้จริงในชั้นเรียนที่ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้โดยมีเอกสารที่จัดท าขึ้นเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับผู้สอน โดยใช้กระบวนการ
โค้ชภายในโรงเรียน ได้แก่ การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert coaching) การโค้ชโดย
ผู้บริหาร (administrator coaching) การโค้ชโดยเพ่ือน (peer coaching) และการ
เสริมพลังให้ผู้สอนมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง การสร้างความม่ันใจให้กับ
ผู้สอนเกิดแนวคิดในการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าไปสู่การปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้     
 

 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้ผู้สอนได้น า
ความรู้และประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับจากการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความมั่นใจให้กับผู้สอนทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือนและกับผู้บริหาร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญภายใต้
บรรยากาศการสื่อสารที่สร้างสรรค์เกิดแนวคิดใหม่และนวัตกรรม กระตุ้นให้ผู้สอน        
เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน  
 

 4. การสะท้อนผล (Reflection) เป็นการให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการ
พัฒนาโดยเพ่ือน ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่ท าให้ผู้สอนมีแนวทางในการน าความรู้          
และประสบการณ์ที่ได้รับไปแล้วนั้นไปใช้ในชั้นเรียนของตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่อง  
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บทบาทการโค้ชของผู้บริหาร 
 1. โค้ชผู้สอนในลักษณะของการโค้ชโดยผู้บริหารโรงเรียน(administrator 
coaching) โดยการให้ค าแนะน าการชี้แนะแนวทางการน าองค์ความรู้จากการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของผู้สอนแต่ละคน 
 2.  แสดงภาวะผู้น าทางวิชาการด้วยการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
รวมทั้งร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ระหว่างการสัมมนาเชิงปฏิบัติท าให้เป็นตัวแบบทาง
วิชาการแก่ครูท าให้ครูมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง 
 
บทบาทการโค้ชของครู 
 1. โค้ชเพื่อนผู้สอนและโค้ชการรู้คิดให้ผู้เรียน โดยการให้ค าแนะน าเพ่ือน
ผู้สอนในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน การให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน   
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและเพื่อนผู้สอน         
ในประเด็นของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตลอดจนประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
อาจกระท าอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 
 3. น าความรู้ไปปฏิบัติในชั้นเรียนตามสภาพจริงเพ่ือให้มีความเข้าใจและ
ทักษะมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยแนวทางจากเอกสารคู่มือ แนวทางการปฏิบัติที่ใช้ในการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการสร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม         
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 
 
บทบาทการโค้ชของผู้เชี่ยวชาญภายนอกโรงเรียน 
 1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บริหาร ผู้สอนและผู้เรียน โดยการพูดคุย
สนทนา การซักถามเกี่ยวกับสภาพบริบทของการจัดการศึกษา ความต้องการในด้าน
ต่างๆ การสร้างบรรยากาศเชิงบวก  เปิดพ้ืนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (creative commination)  
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 2. โค้ชผู้สอนในลักษณะการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert coaching) 
โดยต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่โค้ชอย่างแท้จริง มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่
ท าการโค้ชและใช้พลังค าถาม (power questions) ในการโค้ช การให้ค าแนะน า        
การให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทโดยใช้ภาษาในการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์  
 3.  สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้สอนในลักษณะการเสริมพลังให้กับครูโดย
การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสร้างความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง
ให้กับผู้สอน 
 
ปัจจัยสนับสนุนด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 1. ภาวะผู้น าทางวิชาการ โดยมีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้        
แบบบูรณาการ การโค้ชเพ่ือการรู้คิด การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิด
และความสุขในการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
สื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 2. ความรักและปรารถนาดีที่มีให้กับผู้เรียนโดยมีความต้องการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดเลข 
ตลอดจนมีทักษะการคิด ทักษะการใช้ชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรม  
 3. ความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยผู้บริหารตระหนักใน
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงดูแลประชาชน
โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ ศาสนา ให้ได้รับ
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 4. ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีความสามารถในการคิดปรับประยุกต์            
องค์ความรู้เชิงวิชาการไปสู่การปฏิบัติ สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน าต่อครู            
ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความสามารถและธรรมชาติ
ของผู้เรียน 
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ปัจจัยสนับสนุนด้านคุณลักษณะของผู้สอน 
 1. ความสนใจในงานวิชาการ โดยมีความต้องการได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการพัฒนาตนเองทางด้าน
วิชาการ สืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ชอบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลอื่น  
 2. ความรักและปรารถนาดีที่มีให้กับผู้เรียนโดยมีความต้องการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดเลข 
ตลอดจนมีทักษะการใช้ชีวิต และมีคุณธรรมจริยธรรม 
 3. ความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้สอนตระหนักใน
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงดูแลประชาชน
โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยไม่จ ากัดเชื้อชาติ ศาสนา ให้ได้รับ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 4. ความคิดสร้างสรรค์ โดยมีความสามารถในการคิดปรับประยุกต์         
องค์ความรู้เชิงวิชาการไปสู่การปฏิบัติ สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน าต่อครูใน
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความสามารถและธรรมชาติ  
ของผู้เรียน 
 
ปัจจัยสนับสนุนด้านสื่อและทรัพยากร 
 1. การใช้สื่อประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เป็นสิ่งที่อยู่ในโรงเรียน
มาใช้ประกอบการอธิบาย การยกตัวอย่าง ท าให้ครูท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของการ
สัมมนาได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น 
 2. การจัดท าหนังสือคู่มือในลักษณะที่น าไปปฏิบัติได้จริงที่จัดให้ผู้สอน
สามารถศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมและน าไปใช้ในชั้นเรียนได้โดยตรง 
 3. การใช้ทุนทางสังคมมาช่วยการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอน เช่น แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา และงบประมาณ เป็นต้น 
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ปัจจัยสนับสนุนด้านการจัดการชั้นเรียนของผู้สอน 
 ครูจัดการชั้นเรียนของตนเองโดยให้ผู้ เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้           
ด้วยตนเองในระหว่างที่มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เช่น การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติการสืบค้น การฝึก
ทักษะด้วยตนเอง เป็นต้น  
 
สรุปผลการวิจัย  
 ภายหลังการด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้               
แบบบูรณาการ การโค้ชการรู้คิด การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและ
ความสุขในการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคิดเป็น
ร้อยละ 86.27 ด้านการโค้ชเพ่ือการรู้คิด คิดเป็นร้อยละ 84.47 ด้านการประเมิน           
ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 89.60 และด้านการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 81.13 และโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.40
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แผนภาพ  76  รูปแบบเชิงทฤษฎีการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ส าหรับ 
  ผู้สอนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขตอ าเภอไทรโยค   
  จังหวัดกาญจนบุรี   

 

ศักยภาพ 
การจัดการเรียนรู้ 

ของผู้สอนโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน  

 

ทักษะการรู้คิด ทักษะชวีิต 
และความสุขในการเรียนรู้  

ของนักเรียนโรงเรียน 
ต ารวจตระเวนชายแดน 

ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
ความสนใจในงานวิชาการ 

ความรักและปรารถนาดีกบันักเรียน 
ความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ 

การโค้ช 

การเสริมพลัง 

1. โรงเรียนเป็นฐาน 
2. ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
    เชิงวิชาชีพ (PLC) 
3. การโค้ช (coaching) 

1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

2. การประยกุต ์
ใช้ในชั้นเรียน 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

4. การสะท้อน 
ผลการปฏิบัต ิ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

การจัดการชั้นเรียน 
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ผลการวิจัยเรื่องท่ี 5  

“รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด” 
  

   การวิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ช
เพ่ือการรู้คิด (cognitive coaching) โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเป็น
แนวคิดหลักของการพัฒนา ด าเนินการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบูรณาการกับการ
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีสาระส าคัญดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2558) 
 

1. หลักการ  
 1. พัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การสอนงาน  
การเสริมพลัง สุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึ้ง และการถอดบทเรียน 
 2. พัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการเพ่ิมพูนความรู้ในสาระส าคัญ 
และน าไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน โดยได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพ่ือการรู้คิดของครู ประกอบด้วย           
1) การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 2) การตรวจสอบความเข้าใจ 3) การใช้พลัง
ค าถาม 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ  5) การใหข้้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
 
3.  เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระส าหรับการพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
ประกอบด้วย 1) การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 2) การตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียน 3) การใช้พลังค าถาม 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) การให้ข้อมูลเพ่ือการ
เรียนรู้ต่อยอด มีสาระส าคัญดังนี้ 
  1. การให้ข้อมูลเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ เป็นการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของการ
เรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
แหล่งการเรียนรู้ ภาระงาน วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล 
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  2. การตรวจสอบความเข้าใจเป็นกระบวนการประเมินผู้ เรียนว่า          
มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาระส าคัญที่ถูกต้องหรือไม่ ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ 
  3. การใช้พลังค าถาม เป็นการใช้ค าถามที่ ใช้กระตุ้นผู้ เรียนให้ ใช้
กระบวนการคิดต่างๆ เช่น การคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
  4. การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการให้ข้อมูลในระหว่างและภายหลัง         
ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้หรือการท างานต่างๆ เกี่ยวกับผลการเรียนรู้             
ของผู้เรียน 
  5. การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด เป็นการให้ข้อมูลเพ่ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
 
4. ขั้นตอนการพัฒนา  
 ส าหรับขั้นตอนของการพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพ่ือการรู้คิดของครู 
ด าเนินการพัฒนาในลักษณะเป็นวงจรที่แต่ละวงจรมีขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอนโดย
แบ่งช่วงเวลาของแต่ละวงจรตามความเหมาะสมกับความต้องการของครู และบริบท
ของโรงเรียน โดยใน 1 วงจร ด าเนินการพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพ่ือการรู้คิด
ของครู ครอบคลุมองค์ประกอบของการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 5 ด้าน ได้แก่ 1) การให้ข้อมูล
เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ 2) การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 3) การใช้พลังค าถาม  
4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด ซึ่งแต่ละขั้นตอน
มีดังนี ้
  ขั้นที ่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ 
     เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของครู         
การสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นครู การสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองและวิชาชีพ 
การสร้างความเชื่อมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การสร้างความมุ่งมั่นปรารถนา          
ในการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้ครูมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการโค้ช
เพ่ือการรู้คิดในขั้นตอนต่อๆ ไป  
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  ขั้นที ่ 2 ขยายการเรียนรู้ 
     เป็นการให้ครูได้เรียนรู้สาระส าคัญของการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 5 ด้าน ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้น
การเรียนรู้ 2) การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 3) การใช้พลังค าถาม 4) การให้
ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) การให้ข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ต่อยอด โดยการเรียนรู้การโค้ชเพ่ือ
การรู้คิดจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือโค้ช การเรียนรู้การโค้ชเพ่ือการรู้คิดไป
พร้อมกับการปฏิบัติงาน การเรียนรู้การโค้ชเพ่ือการรู้คิดจากการโค้ชด้วยการปฏิบัติจริง
และพลังค าถาม การเรียนรู้การโค้ชเพ่ือการรู้คิดอย่างมีความสุข มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 

  ขั้นที ่ 3 น าสู่ปฏิบัติ 
     เป็นการเปิดโอกาสให้ครูน าความรู้เกี่ยวกับการโค้ชเพ่ือการรู้
คิดที่ได้รับจากขั้นตอนขยายการเรียนรู้ไปปฏิบัติจริงกับผู้เรียน ในบริบทของการจัดการ
เรียนรู้ โดยครูสามารถปรับใช้แนวคิดหลักการได้ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ โดยด าเนินการโค้ชอย่างต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกับการจัดการเรียนรู้ โดยไม่
จ าเป็นต้องเรียงล าดับตามข้อ 1) ถึง 5) ที่ระบุไว้ในขั้นที่ 2 แต่สามารถน ามาใช้ได้โดยไม่
มีข้อจ ากัดและเงื่อนไขใดๆ โดยการปฏิบัติการโค้ชเพ่ือการรู้คิดควบคู่กับการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติการโค้ชเพ่ือการรู้คิดอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม         
การปฏิบัติการโค้ชเพ่ือการรู้คิดอย่างต่อเนื่องตามวงจร Plan Do Check Reflection 
การปฏิบัติการถอดบทเรียนประสบการณ์การโค้ชเพ่ือการรู้คิดของตนเองและการ
ปฏิบัติการประเมินการโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
 

  ชั้นที ่ 4 จัดให้แลกเปลี่ยน 
     เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การโค้ชเพ่ือการรู้คิดของ
ตนเองกับเพ่ือนและโค้ช การแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีคุณค่าซึ่งได้จากการปฏิบัติการโค้ช
เพ่ือการรู้คิด การแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการโค้ชเพ่ือการรู้คิดที่เหมาะสมกับผู้เรียน           
การแลกเปลี่ยนความคิดที่น าไปสู่การปรับปรุงการโค้ชเพ่ือการรู้คิด และการแลกเปลี่ยน
ความรู้สึกที่ดีและความประทับใจจากการโค้ชเพ่ือการรู้คิด ซึ่งอาจเป็นการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ในลักษณะที่เป็นทางการ กึ่งทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้ ตามความเหมาะสม
กับสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ การแบ่งปันประสบการณ์
การโค้ชซึ่งกันและกัน เพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการโค้ช
เพ่ือการรู้คิดของครู 
 

  ขั้นที ่ 5 เรียนรู้และพัฒนา 
     เป็นการให้ครูได้น าสิ่งที่ตนเองได้เรียนจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ไปพัฒนาการโค้ชเพ่ือการรู้คิดของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุม
องค์ประกอบของการโค้ชเพ่ือการรู้คิดทั้ง 5 ด้าน โดยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการโค้ชเพ่ือการรู้คิด การเรียนรู้คุณค่าของการโค้ชเพ่ือการรู้คิดที่มีต่อการ
พัฒนาผู้เรียน การพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพ่ือการรู้คิดร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน 
การพัฒนาเครื่องมือการโค้ชเพ่ือการรู้คิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการพัฒนา
นวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิดท่ีสอดคล้องกับผู้เรียนและบริบท 
 

5. การประเมินผล    
 การประเมินผลความสามารถในการโค้ชเพ่ือการรู้คิดของครูมีแนวทาง
ต่อไปนี้ 
  1. การสังเกตพฤติกรรมการโค้ชเพ่ือการรู้คิดของครูในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้การสังเกตในลักษณะไม่เป็นทางการ 
  2. การถอดบทเรียนที่ได้รับจากการโค้ชเพ่ือการรู้คิดโดยครูที่สะท้อน
การปฏิบัติการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
  3. การทดสอบความรู้ความเข้าใจของครู เรื่องการโค้ชเพ่ือการรู้คิด 
ก่อนและหลังการด าเนินการพัฒนา 
  4. การประเมินความสามารถด้านการโค้ชเพ่ือการรู้คิดของครูก่อนและ
หลังการด าเนินการพัฒนา 
  5. การทดสอบทักษะการรู้คิดของผู้เรียน ก่อนและหลังการด าเนินการ
พัฒนา 
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  6. สะท้อนผลการสังเกตพฤติกรรมผลการถอดบทเรียนและผลการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจของครู เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

6.  ปัจจัยสนับสนุน 
  1. การมีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารในการเข้ามามีส่วนร่วม             
ในกระบวนการพัฒนาท าให้ครูมีขวัญก าลังใจ ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติการโค้ช 
  2.  การมีความศรัทธาในวิชาชีพของครูที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒนา  
ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ครูใช้ความพยายามในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการ
โค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเอง 
 การพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพ่ือการรู้คิดดังที่กล่าวมาแสดง
แผนภาพได้ดังต่อไปนี้ 
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การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 
1. กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้  
2. กระตุ้นแรงบันดาลใจเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
3. แจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้         
4. ทบทวนความรู้เดิม  
5. สร้างความเชื่อม่ันและความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เรียน 

การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
1. พูดคุย / สอบถามความเข้าใจของผู้เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้  
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้   
3. ต้ังค าถามตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้  
4. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนรู้  
5. ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 

การใช้พลังค าถาม 
1. ต้ังค าถามกระตุ้นการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  สร้างสรรค์  
2. ใช้ค าถามอย่างหลากหลายสอดคล้องกับของผู้เรียน  
3. ใช้เทคนิควิธีการต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบที่ถูกต้อง  
4. ให้แนวคิดใหม่ๆ ในกรณีที่ผู้เรียนตอบไม่ถูกต้อง  
5. ชื่นชมค าตอบของผู้เรียน ให้ก าลังใจผู้เรียนที่ตอบค าถาม 

การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
1. ชื่นชมผลงานของผู้เรียน  
2. บอกจุดดีและจุดที่ต้องปรับปรุงผลงานให้กับผู้เรียน  
3. เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้กับผู้เรียน  
4. สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้กับผู้เรียน  
5. ให้ก าลังใจผู้เรียนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด 
1. แนะน าแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน  2. เสนอแนะแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียน 

3. แนะน าเทคนิควิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  4. กระตุ้นแรงจูงใจภายในให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด 5. เสนอแนะให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 

 

1. สร้างแรงบันดาลใจ 

 

2. ขยายการเรียนรู ้

 

3. น าสู่ปฏิบัต ิ
 

4. จัดให้แลกเปลี่ยน 

 

5. เรียนรู้และพัฒนา - ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
- การโค้ช 
- การเสริมพลัง 
- สุนทรียสนทนาและการฟังอย่างลึกซึ้ง 
- การถอดบทเรียน 

3.1 วางแผน 

3.2 ปฏิบัติ 3.4 สะท้อนผล 

3.3 ตรวจสอบ 

แผนภาพ  77  รูปแบบเชิงทฤษฎีของการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพ่ือการรู้คิด   
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สร้างแรงบันดาลใจ 

(Inspire) 

สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นครู 

สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของครู 

สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองและวิชาชีพ 

สร้างความเชื่อมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

สร้างความมุ่งมั่นปรารถนาในการพัฒนาผู้เรียน 

ขยายการเรียนรู้ 
(Extend  Learning) 

เรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน 

เรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือโค้ช 

เรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดจากโค้ชด้วยการปฏิบัตจิริงและพลังค าถาม 

เรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดอยา่งมีความสุข มีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

เรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

น าสู่ปฏิบัต ิ
(Practice) 

ปฏิบัติการโค้ชเพื่อการรู้คิดสอดคล้องกบับริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

ปฏิบัติการโค้ชเพื่อการรู้คิดควบคู่กับการปฏิบัติงาน  

ปฏิบัติการโค้ชเพื่อการรู้คิดอยา่งต่อเนื่องตามวงจร Plan Do Check Reflection 

ปฏิบัติการถอดบทเรียนประสบการณ์การโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเอง 

ปฏิบัติการประเมินการโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

วางแผน 

ปฏิบัต ิสะท้อนผล 

ตรวจสอบ 

แผนภาพ 78  รูปแบบเชิงปฏิบัติของการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพ่ือการรู้คิด  (มีต่อ) 
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จัดให้แลกเปลี่ยน 

(Sharing) 

แลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีและความประทับใจจากการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนกับเพื่อนและโค้ช 

แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 

แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีคณุค่าซ่ึงได้จากการปฏิบัติการโคช้เพื่อการรู้คิด 

แลกเปลี่ยนความคิดที่น าไปสูก่ารปรับปรุงการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

เรียนรู้และ
พัฒนา 

(Learning  & 

Development) 

เรียนรู้คุณค่าของการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน 

เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิด 

พัฒนาความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดร่วมกันกับเพื่อร่วมงาน 

พัฒนาเครื่องมือการโค้ชเพื่อการรู้คิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
พัฒนานวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบท 

แผนภาพ 78  รูปแบบเชิงปฏิบัติของการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพ่ือการรู้คิด   
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ผลการวิจัยเรื่องท่ี 6 

“รูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา” 
  

   การวิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาอาจารย์ผู้สอนได้ถ้าหาก
ผลการประเมินหลักสูตรพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการเรียนรู้             
ซึ่งผลการวิจัยมีสาระส าคัญดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2561)  
 

แนวคิดรากฐานของรูปแบบ 
 รูปแบบการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา        
มีรากฐานความเชื่อที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ โดยมีจุดมุ่งหมาย
สูงสุดของการประเมินคือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิด (growth 
mindset) ของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองในด้าน
ต่างๆ อย่ างต่อ เนื่ อง ผ่ านการสะท้อนผลการประเมินจากผู้ สอน ( teacher - 
reflection) และการสะท้อนคิดของผู้ เรียน (learner - reflection) กระบวนการ
ประเมินไม่ว่าจะเป็นผู้สอนประเมินผู้เรียน เพ่ือนประเมิน และผู้เรียนประเมินตนเองนั้น 
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีสติและปัญญา ประเมินด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
ประเมินตามสภาพจริงที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ การประเมินจะมีประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนก็ต่อเมื่อมีการสะท้อนผลการประเมินอย่างสร้างสรรค์ เสริมพลังความ
เชื่อมั่นและศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
หลักการของรูปแบบ 
 1. มุ่งเน้นการประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริง ผู้เรียนได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการประเมิน 
 2. มุ่ ง เน้ นการประเมินตามแนวทางการประเมิน เพ่ื อการเรียนรู้ 
(assessment for learning) การประ เมิ น เสมื อนการ เรี ยน รู้  (assessment as 
learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning)   
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 3. สะท้อนผลการประเมินอย่างสร้างสรรค์  เพ่ือการเปลี่ ยนแปลง
กระบวนการทางความคิด (mindset) และพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  
 1. เพ่ือพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาผ่านการ 
บูรณาการการประเมินเข้ากับการจัดการเรียนรู้  
 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการทางความคิดแบบก้าวหน้า (growth mindset) 
ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาผ่านการถอดบทเรียนและการสะท้อนคิด  
 
ขั้นตอนการประเมิน 
 1.  ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นการที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งได้ก าหนดไว้รายละเอียดของรายวิชา และน ามาก าหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องท าการจัดการเรียนรู้และประเมินผล ซึ่งอาจเป็นด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบหรือทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านผสมผสานกัน และตรวจสอบคุณประโยชน์
ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น 
 
 2. วิเคราะห์ระดับความสามารถ เป็นการที่ผู้เรียนวิเคราะห์ความสามารถ
ของตนและก าหนดระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตนเองต้องการบรรลุในการประเมิน บน
พ้ืนฐานความเชื่อว่า “ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้แต่ใช้เวลาไม่เท่ากัน” พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสนับสนุน โดยผู้สอนพิจารณาความสมเหตุสมผล ความเหมาะสม และปรับ 
(adjust) ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องบรรลุไม่ต่ าหรือสูงเกินไป แต่ยังคง
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้  
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 3. ก าหนดวิธีการประเมิน ผู้ประเมิน และแหล่งข้อมูล เป็นการที่ผู้สอน 
และผู้เรียนร่วมกันก าหนดวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เช่น          
การตรวจสอบผลงาน การรายงานตนเอง การทดสอบ เป็นต้น ก าหนดผู้ประเมินอย่าง
เหมาะสม เช่น ผู้สอนประเมิน เพ่ือนประเมิน ผู้เรียนประเมินตนเอง เป็นต้น และ
ก าหนดแหล่งข้อมูลส าหรับการประเมินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ เช่น ผลงานของ
ผู้เรียน เพ่ือน ผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยการก าหนดวิธีการประเมิน ผู้ประเมิน และ
แหล่งข้อมูลนี้ จะต้องน าไปสู่การประเมินที่มีประสิทธิภาพสูง คือ มีสารสนเทศที่ถูกต้อง
มาพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
 
 4. สร้างเครื่องมือวัดและเกณฑ์การประเมิน เป็นการที่ผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันสร้างเครื่องมือวัดและเกณฑ์การประเมินที่มีคุณภาพสอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้สอนน าเครื่ องมือวัดและเกณฑ์
การประเมินนั้นมาสร้างแรงจูงใจภายในของผู้เรียนในการที่จะใช้ศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ ตลอดจนชี้แนะกระบวนการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาตนเองให้บรรลุ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ จากนั้นผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้
ตามความถนัดของตนเองเพ่ือการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 
 5. ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือวัดและเกณฑ์การประเมินที่ได้ร่วมกันสร้าง
ขึ้น ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (creative feedback) ชี้แนะแนวทางการ
พัฒนาตนเองไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ สู งขึ้น  ผู้ เรียนสะท้อนคิดตนเอง (self - 
reflection) เกี่ยวกับการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ การใช้กระบวนการเรียนรู้ และ
ก าหนดวิธีการพัฒนาตนเองตลอดจนก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของตนเองที่สูงขึ้นต่อไป  
  
 
 



บทที่ 14 การพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร   579 

การประเมินผลของรูปแบบ 
 1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญาหรือการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประเมินค่า การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. การตรวจสอบผลงานของผู้เรียนที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญาหรือการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประเมินค่า การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3. การถอดบทเรียนที่กระท าโดยผู้เรียนที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่น าไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
 
ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบ 
 ปัจจัยด้านผู้สอน 
 1. เปิดใจ หมายถึง การปรับกระบวนการทางความคิดของผู้สอนว่าผู้เรียน
แต่ละคนมีพ้ืนฐานความรู้ ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนระดับความสามารถท่ีแตกต่างกัน
อันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเรียนรู้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
แต่ทุกคนก็ยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ หากได้รับการประเมิน
และสะท้อนผลการประเมินอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์ 
 
 2. ใส่ใจ หมายถึง ผู้สอนประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นธรรมชาติ ภายใต้
บรรยากาศของความปลอดภัย ความเป็นกัลยาณมิตร โดยใช้แนวทางการประเมินตาม
สภาพจริง ได้แก่ การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning) การประเมิน
เสมือนการเรียนรู้  (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ 
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(assessment of learning) ที่ด าเนินการไปพร้อมๆ กับการจัดการเรียนรู้ เลือกใช้
วิธีการและเครื่องมือประเมินที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของสิ่งที่ต้องการประเมิน 
ตลอดจนใช้ผู้ประเมินที่สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้   
 
 3. ห่วงใย หมายถึง ผู้สอนสะท้อนผลการประเมินไปสู่ผู้เรียนด้วยวิธีการ   
ที่สร้างสรรค์ สื่อสารความรู้สึกปรารถนาดีและความห่วงใย ชี้ให้เห็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งและ
จุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาและภาพความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ความมุ่งมั่น
พยายาม มุ่งเน้นการเสริมพลังความเชื่อมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย
ของการเรียนรู้  
 
 ปัจจัยด้านบรรยากาศการประเมิน 
 1. ความร่วมมือร่วมใจ หมายถึง การประเมินภายใต้บรรยากาศของความ
ร่วมมือร่วมใจ (collaborative assessment) ที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินโดย
ให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน รวมพลังความคิดที่มีต่อสารสนเทศจากการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 
 2. ความไว้วางใจ (trust) หมายถึง การประเมินภายใต้บรรยากาศของ
ความไว้เนื้อเชื่อใจที่ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามอบให้กับผู้สอน ว่าผู้สอนจะน าผลการ
ประเมินมาใช้พัฒนาผู้ เรียนอย่างเต็มความสามารถ และเก็บรักษาข้อมูลที่ผู้ เรียน          
ไม่ต้องการเผยแพร่ไว้เป็นความลับ 
 
 รูปแบบการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น สามารถแสดงเป็นแผนภาพ “รูปแบบเชิงทฤษฎีของการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา” และ “รูปแบบเชิงกระบวนการของ
การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา” ดังต่อไปนี้ 
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แผนภาพ 79 รูปแบบเชิงทฤษฎีของการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    ระดับบัณฑิตศึกษา  
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1. การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.2 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1.3 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบคุณประโยชนข์องผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนด 

2. การวิเคราะห์ระดับความสามารถของผู้เรียน 

2.2 ผู้เรียนก าหนดระดับผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีตนเองต้องการบรรลุ และให้เหตุผล
สนับสนุน 

2.1 ผู้เรียนวิเคราะห์ระดับความสามารถของตน 

2.3 ผู้สอนพิจารณาความสมเหตุสมผล และปรับให้เหมาะกับความสามารถของ
ผู้เรียน 

3. การก าหนดวิธีการประเมิน ผู้ประเมิน และเกณฑก์ารประเมิน 
 

3.1 ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดวิธกีารประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้  

3.2 ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดเคร่ืองมือวัดส าหรับประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้  

3.3 ผู้สอนและผู้เรียนก าหนดแหล่งข้อมลูส าหรับประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้  

4. การพัฒนาเคร่ืองมือและเกณฑ์การประเมิน 
 

4.3 ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดเพ่ือบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสร้างเคร่ืองมือวัดและเกณฑ์การประเมินที่มีคุณภาพ  

4.2 ผู้สอนน าเคร่ืองมือวัดและเกณฑ์การประเมินมาสร้างแรงจูงใจภายในของผู้เรียน 

5. การประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ 

 

5.3 ผู้เรียนสะท้อนคิด และก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีสูงขึ้น 

5.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ 

5.2 ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ และชี้แนะแนวทางการพัฒนาตนเอง  

แผนภาพ 80 รูปแบบเชิงกระบวนการของการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                ระดับบัณฑิตศึกษา   
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 สรุปผลการวิจัยทั้ง 6 เรื่อง ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้เขียนได้ถอดบทเรียน
และสังเคราะห์ ได้ว่าการพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรสามารถด าเนินการได้หลายลักษณะโดยมีหลักการดังต่อไปนี้ 
  1. ใช้โรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนา โดยการพัฒนาศักยภาพครู 
ไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ สิ่งที่ด าเนินการพัฒนาเป็นสิ่งที่อยู่ใน
ความต้องการของครู และใช้วิธีการพัฒนาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรม
การท างานของครู 
  2. ใช้แนวคิดและหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงและความร่วมมือร่วมใจ          
จากบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  
  3.  ใช้การโค้ช ด้วยการตั้งค าถามกระตุ้นให้ครูคิด การสร้างความ
เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง การให้แนวคิด การให้ข้อเสนอแนะ การให้
ค าปรึกษาต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ 
  4. ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นวงจร Plan Do Check 
Reflection และน าผลการด าเนินการมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้นหากสถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนตามหลักการ
ดังกล่าวทั้ง 4 ประการก็จะเป็นที่มั่นใจได้ว่าผู้สอนมีความพร้อมต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา และหากมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
เมื่อใด ผู้สอนก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่ได้ทันท ี 
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สรุป 
 จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 14 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้สอนให้พร้อม        
ต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ได้กล่าวถึงสาระส าคัญ คือ การพัฒนา
ผู้สอนมีเป้าหมายคือการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะ การพัฒนาผู้สอนเป็นภารกิจที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในทุกประเทศทั่วโลก และเมื่อผู้สอนได้รับการพัฒนาแล้วท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงขึ้น
การพัฒนาผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกระบวนการพัฒนาผู้สอนตามสภาพปัญหา
และความต้องการของสถานศึกษา ผู้สอน ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ         
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
ที่เป็นการผสมผสานแนวคิด 2 ประการ ได้แก่  ความเป็นมืออาชีพ และชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ หมายถึงการรวมกลุ่มกันของบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพและคุณภาพของผู้เรียนร่วมกัน นอกจากนี้
ยังสามารถใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานประจ า ที่เป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างการวิจัยและพัฒนา การวิจัยในงานประจ า และนวัตกรรมมีลักษณะเป็นการ
วิจัยที่ เป็นเนื้อเดียวกับการปฏิบัติงานประจ า ช่วยท าให้มีนวัตกรรมส าหรับการ
ปฏิบัติงานประจ ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  โดยที่การพัฒนาศักยภาพ
ผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นภารกิจส าคัญของผู้บริหาร
ตลอดจนผู้สอนเองในการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
กรอบกำรประเมินเอกสำรหลักสูตร 78 
กระจกสะท้อนคุณภำพ 33 
กระตุ้นกำรรับรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เรยีน 523 
กระตุ้นควำมตระหนัก 425 
กระตุ้นควำมรัก 557 
กระบวนกำร 203 
กระบวนกำรโค้ช 522 
กระบวนกำรทำงควำมคิด 417 
กระบวนกำรทำงควำมคิดแบบเดิม 418 
กระบวนกำรทำงควำมคิดแบบปดิ 471 
กระบวนกำรทำงควำมคิดแบบเปดิ 471 
กระบวนกำรทำงควำมคิดแบบใหม่ 422 
กระบวนกำรประเมินของ Tyler 230 
กระบวนกำรเรียนรู ้ 422 
กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ 537 
กระบวนกำรสร้ำงข้อสรุปแบบอุปนัย 428 
กระบวนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ของผู้ปฏิบัติงำน 426 
กำรก ำกับดูแลคุณภำพกำรใช้หลักสูตร 17 
กำรก ำหนดคณะกรรมกำรบริหำรหลักสตูร 17 
กำรก ำหนดทรัพยำกรหลักสตูร 16 
กำรก ำหนดประเด็นกำรสังเครำะห์ 429 
กำรก ำหนดแผนกำรโค้ช 522 
กำรก ำหนดรูปแบบกำรประเมินหลักสูตร 267 
กำรก ำหนดรูปแบบของหลักสูตร 10 
กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรประเมินหลักสูตร 267 
กำรเก็บข้อมูลและวเิครำะห์ข้อมูล 19 
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ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 267 
กำรขออนุมัติใช้หลักสตูร 15 
กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 185 
กำรเคำรพซึ่งกันและกัน 69 
กำรโค้ช 423 
กำรโค้ชเพื่อกำรรู้คิด 523 
กำรจัดกระท ำข้อมูล 376 
กำรจัดกลุ่มควำมรู้ย่อยต่ำงๆ  429 
กำรจัดกำรเรยีนรู้ที่เสริมสรำ้งควำมสุขในกำรเรียนรู้ 434 
กำรชื่นชมควำมส ำเร็จของกำรเปลีย่นแปลง  425 
กำรเช่ือมโยงกับกำรปฏิบัติงำนจรงิ 521 
กำรเช่ือมโยงข้อสรุปควำมรู ้ 429 
กำรใช้ระบบกำรโค้ช (coaching) และพี่เลี้ยง (mentoring) 473 
กำรใช้วิธีกำรตอบสนองของผู้เกี่ยวข้อง  78 
กำรใช้สุนทรียสนทนำ 473 
กำรใช้หลักสตูร 490 
กำรด ำเนินกำรโค้ช 522 
กำรด ำรงคณุภำพของหลักสูตรระหว่ำงกำรใช้อย่ำงต่อเนื่อง 490 
กำรไดร้ับกำรสนับสนุนจำกนักวิชำกำร 473 
กำรไดร้ับกำรสนับสนุนจำกผูป้กครองและชุมชน 473 
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อสรุป 429 
กำรตรวจสอบคณุภำพของผู้เรียน 34 
กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนข้อมลู 372 
กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนทฤษฎ ี 372 
กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 372 
กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมลู 372 
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ค ำส ำคัญ หน้ำ 
กำรตัดสินใจ 267 
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรก ำหนดโครงสร้ำง 240 
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร  240 
กำรตัดสินใจในเชิงคุณค่ำ 18 
กำรตัดสินใจเพื่อทบทวนหลักสูตร 240 
กำรตัดสินใจเพื่อน ำหลักสตูรไปปฏิบัต ิ 240 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรโคช้ 523 
กำรเตรียมกำรโค้ช 522 
กำรถอดบทเรยีน 159 
กำรถอดบทเรยีน (lesson learned) 426 
กำรถอดบทเรยีนตำมหลักกำลำมสูตร 159 
กำรถ่ำยโอนกำรเรยีนรู ้ 524 
กำรทบทวนก่อนกำรปฏิบัต ิ 427 
กำรทบทวนกำรปฏิบตั ิ 427 
กำรทบทวนมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ 477 
กำรทบทวนระหว่ำงกำรปฏิบัต ิ 428 
กำรทบทวนและสะท้อนผลกำรโคช้ 522 
กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัต ิ 428 
กำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 467 
กำรท ำงำนแบบร่วมมือร่วมใจ 539 
กำรท ำงำนร่วมกัน 537 
กำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 521 
กำรน ำหลักสูตรไปปฏิบัต ิ 32, 39, 40, 51, 57 
กำรนิยำมเชิงปฏิบัติกำร 91 
กำรแนะแนวผูเ้รียน 439 
กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้ำหมำย 16 
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ค ำส ำคัญ หน้ำ 
กำรประชุมสนทนำกลุม่ 39 
กำรประชุมสั้นๆ 473 
กำรประเมินกระบวนกำร 239 
กำรประเมินกระบวนกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 138 
กำรประเมินกระบวนกำรใช้หลักสตูร 243 
กำรประเมินก่อนกำรใช้หลักสูตร 73 
กำรประเมินกำรบูรณำกำรของหลกัสูตร 111 
กำรประเมินกำรเริม่ใช้หลักสตูร 242 
กำรประเมินกำรเรยีนกำรสอน 131 
กำรประเมินกำรล ำดับเนื้อหำสำระ 112 
กำรประเมินขณะเรียนรู ้ 441 
กำรประเมินขอบเขตของหลักสูตร 109 
กำรประเมินควำมเช่ือมต่อของเนือ้หำสำระ 113 
กำรประเมินควำมต่อเนื่องของเนื้อหำสำระและกิจกรรม 112 
กำรประเมินควำมสมดุลของหลักสูตร 110 
กำรประเมินควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงของหลักสูตร 109 
กำรประเมินคณุภำพของกำรประเมิน 32 
กำรประเมินคณุภำพของกำรออกแบบหลักสตูร 242 
กำรประเมินฐำนทฤษฎ ี 390 
กำรประเมินด้วยวิธีกำรวิเครำะหร์ะบบของหลักสตูร 74 
กำรประเมินด้วยวิธีกำรวิจัย 73 
กำรประเมินดำ้นกระบวนกำรเรียนรู้ 149 
กำรประเมินดำ้นควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู ้ 149 
กำรประเมินดำ้นผลกำรเรียนรู้ 149 
กำรประเมินตำมสภำพจริง 440 
กำรประเมินท่ีด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 143 
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ค ำส ำคัญ หน้ำ 
กำรประเมินท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส ำคญั 87 
กำรประเมินท่ีเป็นอสิระจำกจุดมุ่งหมำย 87 
กำรประเมินท่ียึดจุดมุ่งหมำย 89 
กำรประเมินท่ีเสริมพลังตำมสภำพจริง 151 
กำรประเมินเน้นทฤษฎ ี 390 
กำรประเมินบริบท 239 
กำรประเมินแบบก้ำวหน้ำ 143 
กำรประเมินแบบเป็นทำงกำร 89 
กำรประเมินแบบไม่เป็นทำงกำร 87 
กำรประเมินแบบรวบยอด 143 
กำรประเมินปัจจยัน ำเข้ำ 239 
กำรประเมินผล 439 
กำรประเมินผลกำรใช้หลักสตูร 32, 51, 57 
กำรประเมินผลกำรเรยีนรู้ 442 
กำรประเมินผลกำรเรยีนรู้ของผู้เรยีน 143 
กำรประเมินผลผลติ 239 
กำรประเมินผลผลติของหลักสตูร 243 
กำรประเมินผลและน ำไปสู่กำรพฒันำ 491 
กำรประเมินเพื่อตดัสิน 421 
กำรประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ 39, 41 
กำรประเมินเพื่อพัฒนำ 424 
กำรประเมินเพื่อเรียนรู ้ 441 
กำรประเมินมติิด้ำนกำรเรียนกำรสอน 246 
กำรประเมินมติิด้ำนพฤติกรรม 249 
กำรประเมินมติิด้ำนสถำบัน 247 
กำรประเมินระดับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 253 
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กำรประเมินระดับกำรเรียนรู ้ 252 
กำรประเมินระดับปฏิกิริยำตอบสนอง 252 
กำรประเมินระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึน้กับองค์กร 253 
กำรประเมินระหว่ำงกำรใช้หลักสตูร 73 
กำรประเมินวินิจฉัย 144 
กำรประเมินหลักสตูรกับกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนมีควำมสมัพันธ์กัน 134 
กำรประเมินหลักสตูรเชิงสร้ำงสรรค์ 92 
กำรประเมินหลักสตูรบนฐำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 185 
กำรประเมินหลักสตูรบนฐำนทฤษฎี 390 
กำรประเมินหลักสตูรแบบร่วมมือร่วมใจ 93 
กำรประเมินหลังกำรใช้หลักสูตร 67 
กำรประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน 562 
กำรประยุกต์ใช้วงจรกำรวิจัยในกำรทรงงำน 
     ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเพื่อปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร 

 
469 

กำรปรับปรุงกำรน ำหลักสตูรไปปฏิบัต ิ 461 
กำรปรับปรุงรำยวิชำหรือหน่วยกำรเรียนรู้โดยผูส้อน 482 
กำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลกัสูตร 503 
กำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรอยำ่งครบวงจร 462 
กำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลกัสูตรอยำ่งต่อเนื่อง 471 
กำรปรับปรุงและพัฒนำ 133 
กำรปรับปรุงและพัฒนำคณุภำพกำรจัดกำรเรยีนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 150 
กำรปรับปรุงและพัฒนำบนฐำนกำรวิจัย 492 
กำรปรับปรุงหลักสูตรย่อมจะต้องส่งผลต่อกำรเรียนกำรสอน 136 
กำรปรับปรุงเอกสำรหลักสูตร 461 
กำรเปลีย่นแปลงจำกภำยใน 426 
กำรเปิดพื้นท่ีให้ผูเ้รียนได้ใช้ศักยภำพของตนเองในกำรเรียนรู้ 423 
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กำรเผยแพร่ผลกำรประเมิน 32, 50, 57 
กำรพัฒนำผูส้อน 443 
กำรพัฒนำทักษะกำรรูค้ิด 435 
กำรพัฒนำผูส้อนโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐำน 537 
กำรพัฒนำรำยวิชำเพิ่มเติมด้ำนอำชีพท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น 487 
กำรพัฒนำรำยวิชำหรือหน่วยกำรเรียนรู้ใหม่ๆ  485 
กำรพัฒนำศักยภำพผู้สอนให้พร้อมต่อกำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 546 
กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ 540 
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 470 
กำรฟังอย่ำงลึกซึ้ง 427 
กำรฟังอย่ำงสงบ 399 
กำรมีจุดเน้น 521 
กำรมีทักษะของกำรก ำกับดูแลที่ด ี 520 
กำรมีส่วนร่วมของผู้เกีย่วข้อง 491 
กำรมุ่งเน้นตรวจสอบและปรับปรุงผลกำรเรยีนรู้ของผู้เรียน 70 
กำรไมย่ึดตดิเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น 417 
กำรยึดติดไม่เปลี่ยนแปลง 417 
กำรรวบรวมควำมรู้ย่อยต่ำงๆ  429 
กำรรำยงำนผลกำรประเมินหลักสตูร 333 
กำรรำยงำนผลต่อผู้เกีย่วข้อง 19 
กำรเรยีนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำน  433 
กำรเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 431 
กำรเรยีนรู้ประสบกำรณ์กำรปฏิบตัิงำนในพ้ืนท่ี 537 
กำรเรยีนรู้ร่วมกัน 471 
กำรเรยีนรู้ร่วมกันเป็นทีม 472 
กำรเรยีนรู้อย่ำงมีควำมหมำย 524 
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กำรลงสรุปผลกำรประเมินและใหข้้อเสนอแนะ 332 
กำรแลกเปลี่ยนคณุค่ำและวสิัยทัศน์ 540 
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรปฏิบัติส่วนบุคคล 541  
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ส่วนบุคคล 70 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 541 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น 523 
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน 473 
กำรวัดประเมินผลกำรเรียนรู ้ 34 
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรูเ้ป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำคณุภำพผู้เรียน 149 
กำรวำงแผนกำรใช้หลักสูตร 16 
กำรวำงแผนกำรประเมิน 18 
กำรวำงแผนกำรประเมินเปรียบเสมือนแผนท่ีสู่ควำมส ำเร็จ 274 
กำรวำงแผนกำรประเมินหลักสูตร 267 
กำรวำงแผนเก็บข้อมลู 18 
กำรวิเครำะห์ข้อมลู 377 
กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและผลตอบแทน 243 
กำรวิเครำะห์เนื้อหำ 377 
กำรวิเครำะหส์ิ่งก ำหนดหลักสตูร 9, 10 
กำรวิจัยในงำนประจ ำ 544 
กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู ้ 443 
กำรวิจัยและพัฒนำ 544 
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในงำนประจ ำ 544 
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปดิหลักสูตร 216 
กำรสนับสนุนและแลกเปลี่ยนภำวะผู้น ำ 540 
กำรสร้ำงข้อสรุปควำมรู ้ 429 
กำรสร้ำงควำมสมัพันธ์และควำมไว้วำงใจ 520 
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ค ำส ำคัญ หน้ำ 
กำรสรุปผลกำรประเมิน 377 
กำรสอน 420 
กำรสอบถำม 373 
กำรสอบทำนควำมถูกต้องของหลักสูตร 12 
กำรสะท้อนผล 562 
กำรสะท้อนผลกำรประเมิน 142 
กำรสะท้อนผลกำรประเมินของผูส้อน 424 
กำรสะท้อนผลกำรประเมินไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 424 
กำรสะท้อนผลกำรเรยีนรู้ 482 
กำรสังเกต 375 
กำรสัมภำษณ ์ 374 
กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร 561 
กำรสัมมนำบุคลำกรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 473 
กำรสัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ 256 
กำรสื่อสำรผลกำรประเมินอย่ำงสร้ำงสรรค์ 405 
กำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค ์ 437 
กำรเสริมพลัง 19 
กำรเสริมพลังผู้สอน 444 
กำรหำข้อสรุปเชิงสำเหตุและผล  377 
กำรให้กำรยอมรับและยินดีกับควำมส ำเร็จในกำรท ำงำนของผู้อื่น 520 
กำรให้ข้อมูลกระตุ้นกำรเรยีนรู ้ 525 
กำรให้ข้อมูลเพื่อกำรเรยีนรู้ต่อยอด 525 
กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 525 
กำรให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรงุหลักสูตรที่มีคณุภำพ 340 
กำรออกแบบหลักสูตร 32, 51, 57 
กำลำมสูตร 159 
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ก ำหนดประเด็นกำรสนทนำ 427 
ก ำหนดมำตรฐำนของหลักสูตร 242 
กิจกรรมกำรเรียนรู ้ 480 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 439 
เกณฑ์กำรน ำไปปฏิบัตไิด้จริง 31 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 152 
เกณฑ์ควำมเป็นวิทยำศำสตร ์ 31, 48, 57 
เกณฑด์้ำนควำมคุม้ค่ำ 32, 50, 57 
เกณฑ์มำตรฐำนสัมบรูณ ์ 234 
เกณฑ์มำตรฐำนสัมพัทธ ์ 234 
แก่นของควำมรู้ 428 
ข้อจ ำกัดของกำรประเมินเพื่อตดัสนิ 421 
ข้อเท็จจริง  19 
ข้อมูลเชิงคุณภำพ 353 
ข้อมูลเชิงประจักษ ์ 18 
ข้อมูลเชิงปริมำณ 353 
ข้อมูลพื้นฐำน (based-line data) 9 
ขั้นกำรวำงแผนกำรเปลี่ยนแปลง 476 
ขั้นกำรสรำ้งควำมตระหนัก 476 
ขั้นด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง 476 
ขั้นตอนกำรสังเครำะหค์วำมรูจ้ำกกำรถอดบทเรยีน 429 
ขั้นประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลง 476 
คณะกรรมกำรประเมินหลักสูตร 332 
ควำมเข้ำใจท่ีคลำดเคลื่อน 523 
ควำมแข็งแกร่ง 428 
ควำมเชื่อมโยงตลอดแนว 11 
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ควำมเชื่อมั่น 31, 48, 57 
ควำมซับซ้อน  274 
ควำมเที่ยงตรงภำยนอก 31, 48, 57 
ควำมเที่ยงตรงภำยใน 31, 48, 57 
ควำมน่ำเชื่อถือ 32, 50, 57 
ควำมเป็นปรนยั 31, 49, 57 
ควำมเป็นมืออำชีพ 539 
ควำมผูกพันกับองค์กร 539 
ควำมมีขอบเขตท่ีชัดเจน 32, 49, 57 
ควำมมีคณุค่ำและควำมส ำคญั 32, 49 
ควำมร่วมมือร่วมใจ 475 
ควำมร่วมมือและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 507 
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 539 
ควำมรู้และประสบกำรณ์ของผูเ้ชี่ยวชำญ 256 
ควำมรูส้ึก 19 
ควำมไว้วำงใจ 69 
ควำมสนใจในงำนวิชำกำรของผู้บริหำร 473 
ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 31, 49, 57 
ควำมสอดคล้องกับสภำพทำงภูมิศำสตร ์ 467 
ควำมเหมำะสมของเวลำ 32, 50, 57 
ค ำถำมกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีควำมปรำรถนำในกำรเรียนรู้ 524 
ค ำถำมกระตุ้นให้ผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมำยในกำรคิด 524 
ค ำถำมกำรประเมิน 116 
ค ำถำมกำรประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรยีนรู้ 118 
ค ำถำมกำรประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 120 
ค ำถำมกำรประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 116 
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ค ำถำมกำรประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับสำระกำรเรียนรูห้รือรำยวิชำในหลักสตูร 117 
ค ำถำมเชิงลึก 524 
ค ำถำมที่ใช้กระตุ้นแรงบันดำลใจของผู้เรียน 524 
ค ำถำมทีเ่สริมสร้ำงพลังเกดิควำมเช่ือมั่นในตนเอง          524 
ค ำอธิบำยเชิงคุณภำพ 431 
คุณค่ำของกำรประเมินหลักสูตร 389 
คุณภำพเกณฑ์กำรให้คะแนน 153 
คุณภำพของผู้เรียน 35 
คุณภำพของผู้เรียนในสังคมอนำคต 478 
คุณภำพผู้เรยีนในสังคมอนำคตด้ำนกำรรู้คิด 478 
คุณภำพผู้เรยีนในสังคมอนำคตด้ำนเจตคติ 479 
คุณภำพผู้เรยีนในสังคมอนำคตด้ำนทักษะกระบวนกำร 478 
คุณลักษณะของโค้ช 519 
คู่มือกำรใช้หลักสูตร 432 
เคำรพศักดิศ์รีควำมเป็นมนุษย ์ 427 
โค้ช 507 
จริยธรรมในกำรท ำงำน 510 
จัดให้แลกเปลี่ยน 570 
จิตที่ตื่นรู ้ 393 
จุดเด่นของกำรประเมินฐำนทฤษฎ ี 391 
จุดประสงค์กำรเรียนรู ้ 74 
เจตจ ำนงที่มุ่งมั่น 393 
ใจท่ีเปิดกว้ำง 393 
ช้ีแนะกำรรู้คดิ 524 
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู ้ 539 
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ 539 
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ใช้กำรรับฟังอย่ำงตั้งใจ 427 
ใช้ผู้ประเมินหลำยฝ่ำย 424 
ใช้วิธีกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำย 424 
ซื่อสัตยต์่อควำมคิด ควำมรูส้ึก และประสบกำรณ์ของตนเอง 427 
ตกผลึก 394 
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 371 
ตรวจสอบวตัถุประสงค์ของกำรประเมินหลักสตูรและวิธีกำรประเมิน 371 
ตระหนักในควำมรู ้ 557 
พลังค ำถำม 524 
ตั้งค ำถำมสิ่งท่ีอยำกรู ้ 523 
ตัวแทน 508 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ 512 
ทดลองใช้น ำร่อง 12 
ทฤษฎี 390 
ทฤษฎียู 392 
ทฤษฎียูมุ่งเน้นกำรใช้สติพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ  392 
ทักษะกำรเรยีนรู้ด้วยตนเอง 436 
นวัตกรรม 544 
นักนวัตกรรม 508 
น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำ 389 
น ำสู่ปฏิบตั ิ 558 
นิสัยรักกำรท ำงำน 510 
แนวคิดกำรก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนคณุธรรมจรยิธรรม 155 
แนวคิดกำรประเมินหลักสูตรเพื่อยกระดับคณุภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 465 
แนวคิดของกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในงำนประจ ำ 545 
บทบำทกำรโค้ชของคร ู 563 



604   ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 

ค ำส ำคัญ หน้ำ 
บทบำทกำรโค้ชของผู้เชี่ยวชำญภำยนอกโรงเรยีน 563 
บทบำทกำรโค้ชของผู้บริหำร 563 
บทบำทของผู้น ำกำรเปลีย่นแปลงหลักสตูร 509 
บทบำทของผู้สอนมีล ำดับพัฒนำกำร 3 ช่วงพัฒนำกำร 523 
บทเรียน 426 
บรรยำกำศกำรเรียนรู ้ 437 
บริกำรสนับสนุนกำรเรยีนรู ้ 438 
ประเมินและสะท้อนผล 524 
ประเมินสิ่งใดก็ปรับปรุงและเปลีย่นแปลงในสิ่งนั้น 201 
ประเมินหลำยช่วงเวลำ 424 
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 437 
ประสิทธิผล 58 
ประสิทธิภำพ 58 
ประสิทธิภำพของวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้ 147 
ปรับปรุงและพัฒนำ 430 
ปัจจัยสนับสนุนด้ำนกำรจัดกำรช้ันเรียนของผูส้อน 566 
ปัจจัยสนับสนุนด้ำนคณุลักษณะของผู้สอน 565 
ปัจจัยสนับสนุนด้ำนคณุลักษณะของผู้บริหำร 564 
ปัจจัยสนับสนุนด้ำนสื่อและทรัพยำกร 565 
เป้ำหมำยของกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 431 
เป้ำหมำยและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 477 
ผลกำรเรยีนรู ้ 70 
ผลที่เกดิขึ้นจริง 237 
ผลที่คำดหวัง 237 
ผลผลติ 225 
ผู้ก ำกับติดตำม  507 507 
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ผู้ที่ท ำหน้ำท่ีเป็นนักวิจัยคือผู้ปฏิบตัิงำนน้ันเอง 544 
ผู้ที่มีบทบำทหน้ำท่ีน ำกำรเปลีย่นแปลงหลักสูตร 507 
ผู้บริหำรมภีำวะผู้น ำทำงหลักสูตร 510 
ผู้ปฏิบัติกำรหลักสตูร 511 
ผู้ประสำนงำน    508 
ผู้ผลิต 508 
ผู้เรยีนไดต้ั้งโจทย์ของกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง 423 
ผู้เรยีนมีบทบำทกระตือรือร้นในกำรเรยีนรู้ 420 
ผู้เรยีนมีบทบำทเป็นผู้ตั้งรับในกำรเรียนรู ้ 420 
ผู้เอื้ออ ำนวยควำมสะดวก 507 
ผู้เอื้ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรยีนรู้ 523 
แผนภูมิวงรอบเหตุและผล 185 
เฝ้ำสังเกต 394 
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเอื้อต่อกำรใช้หลักสตูร 511 
พิจำรณำควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงส่วนต่ำงๆ ของหลักสตูรกับมำตรฐำน 242 
พี่เลี้ยง 507 
ฟังด้วยใจอย่ำงใคร่ครวญ 427 
ฟังและเปิดรับ 394 
ฟังให้ได้ยิน 427 
ฟังอย่ำงตั้งใจ 427 
ฟังอย่ำงลึกซึ้ง 399 
ภำพรวมของกำรเรียนรู ้ 480 
ภำวะผู้น ำของผูบ้ริหำร 474 
ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร 390 
ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำรของผู้บริหำร 473 
ภำวะผู้น ำทำงหลักสตูร 505 
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มำตรฐำน 227 
มำตรฐำนสัมบรูณ ์ 234 
มำตรฐำนสัมพัทธ ์ 234 
มำตรฐำนคุณวุฒิ 35 
มีกำรเก็บรวบรวมข้อมลูอย่ำงหลำกหลำย 270 
มีกำรคิดอยำ่งเป็นระบบและกำรตดัสินใจ 506 
มีกำรวำงแผนกำรประเมินอย่ำงเปน็ระบบ 270 
มีเกณฑ์กำรตดัสินผลกำรประเมินที่ชัดเจน 271 
มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกกำรประเมิน 271 
มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำร 520 
มีควำมยุติธรรมภำยในองค์กร 474 
มีควำมรู้และประสบกำรณ์สูงในสำยวิชำชีพหรือสำยงำนของตนเอง 520 
มีจิตเคำรพ 506 
มีจิตใจสร้ำงสรรค ์ 505 
มีทฤษฎีรองรับกำรออกแบบกำรประเมิน 391 
มีทักษะกำรประนีประนอม 506 
มีทักษะกำรสื่อสำร 505 
มีผู้ให้ข้อมูลที่หลำกหลำย 271 
มีเอกสำรรำยงำนผลกำรประเมินที่เป็นระบบ 272 
มุ่งเน้นกำรตรวจสอบและปรับปรุงผลกำรเรยีนรู้ของผู้เรียน 540 
เมื่อผูส้อนไดร้ับกำรพัฒนำแล้วท ำให้ผู้เรยีนมีคณุภำพสูงขึ้น 537 
ไม่ด่วนสรุป 427 
ไม่มีควำมขัดแย้งทำงวิชำกำร 389 
ยอมรับผลกำรประเมิน 389 
ร่วมกันวำงแผนและด ำเนินกำรพฒันำ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 447 
ระดมพลังสมอง 511 
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ระบบ 185 
ระบบกำรบริหำรหลักสูตร 15 
ระบบกำรประเมินหลักสตูร 18 
ระบบกำรพัฒนำหลักสูตร 9 
ระบบกำรร่ำงหลักสูตร 9 
รับรู ้ 394 
รับรู้ผลกำรประเมิน 430 
รูปแบบกำรประเมินที่เน้นกำรตัดสินใจเป็นส ำคัญ 227 
รูปแบบกำรประเมินที่เน้นเกณฑ์เป็นส ำคัญ 227 
รูปแบบกำรประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมำยเป็นส ำคัญ 227 
รูปแบบกำรประเมินผลกำรเรียนรูท้ี่เสริมพลังตำมสภำพจริง 151 
รูปแบบกำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอยำ่งต่อเนื่อง 475 
รูปแบบกำรเรียนรู้ร่วมกันของสถำนศึกษำ 473 
รูปแบบเน้นกระบวนกำรภำยในองค์กร 508 
รูปแบบเน้นกำรบรรลุมำตรฐำน 508 
รูปแบบเน้นกำรเปิดรับสิ่งใหม ่ 508 
รูปแบบเน้นสมัพันธภำพของบุคลำกร 508 
เรียนรูผ้ลกำรประเมิน 430 
เรียนรู้และพัฒนำ 558 
ลงมือปฏิบัตริ่วมกัน 425 
ลงสรุปผิดพลำด 389 
ลักษณะของกำรเรียนรู้ที่พึงปรำรถนำ 479 
เลือกเทคนิควิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลในกำรประเมินหลักสูตร 351 
เลือกประเด็นกำรถอดบทเรียน 426 
เลือกวิธีกำรประเมินทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 371 
วงจรกำรประเมิน 150 
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วัฒนธรรมควำมร่วมมือร่วมใจ 69 
วำงแผนกำรน ำหลักสตูรไปปฏิบตั ิ 511 
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และสรุปบทเรียน 426 
วิเครำะหจ์ุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 511 
วิธีกำรตรวจสอบสำมเส้ำในกำรวิจยัเชิงคุณภำพ 372 
วิธีกำรถอดบทเรียนที่นิยมใช้ 426 
วิธีกำรประเมินควำมไมส่อดคล้องกัน 242 
วิธีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงควำมคิดของบุคลำกร 425 
วิธีกำรออกแบบกำรวิจัยแบบผสำนวิธี 354 
ศึกษำค้นคว้ำวิจัยสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 511 
สร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำร 511 
สร้ำงเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลส ำหรับกำรประเมินหลักสูตร  272 
สร้ำงบรรยำกำศท่ีผ่อนคลำย 427 
สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรเรียนรู ้ 523 
สร้ำงสมัพันธภำพที่ด ี 519 
สร้ำงหรือปรับปรุงรำยวิชำ / หน่วยกำรเรียนรู ้ 511 
สังเครำะห์ผลกำรถอดบทเรียน 430 
สัมพันธภำพที่ดีของบุคลำกร 474 
สำรสนเทศจำกกำรถอดบทเรียน 428 
สำรสนเทศจำกกำรประเมินหลักสตูร 136 
สำระส ำคญัของหลักสตูร  431 
สิ่งที่มีอยู่ก่อน (antecedent) 225 
สื่อกำรเรียนรู ้ 438 
สุนทรียสนทนำ 427 
แสดงออก 394 
แสวงหำข้อมูลเชิงประจักษ ์ 426 
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แสวงหำค ำตอบด้วยตนเอง 523 
แสวงหำแนวทำง วิธีกำรพัฒนำคุณภำพ 511 
หลักกำรโค้ช 520 
หลักสตูรที่เน้นอำชีพเป็นฐำน 510 
หลักสตูรเน้นประสบกำรณ ์ 10 
หลักสตูรเน้นสมรรถนะ 10 
หลักสตูรบรูณำกำร 10 
หลักสตูรรำยบุคคล 10 
หลักสตูรรำยวิชำ 10 
หลักสตูรเสรมิ 10 
หลักสตูรอิงมำตรฐำน 10 
ห้อยแขวนกำรตัดสินใจ 427 
ห้อยแขวนอยู่กับปัจจุบัน 394 
แหล่งกำรเรียนรู ้ 438 
แหล่งบุคคล 372 
แหล่งเวลำ 372 
แหล่งสถำนท่ี 372 
ให้ข้อมูลคุณภำพกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ 425 
ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่ำงสร้ำงสรรค ์ 423 
องค์ควำมรู้เชิงทฤษฎี 390 
องค์ประกอบของเกณฑ์กำรให้คะแนน 154 
ออกแบบ 394 
ออกแบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล 371 
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กำรประเมินหลักสูตรเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำ 
 

ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรประเมิน 
 

ที่สำมำรถให้ข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง 
 

และเป็นประโยชน์ 
 

ต่อกำรเรียนรู้ผลกำรด ำเนินกำรทำงหลักสูตร 
 

และน ำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร 
 

ให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
 



ดรรชนีค ำส ำคัญ   611 

ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ   รองศำสตรำจำรย์  ดร.มำรตุ  พัฒผล   
กำรศึกษำ ปริญญำตร ี :  กศ.บ. (คณิตศำสตร์)  มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2544)   
 ปริญญำโท :  กศ.ม. (กำรวิจัยและสถิติทำงกำรศกึษำ)   
   มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  (2546) 
 ปริญญำเอก :  กศ.ด. (กำรวิจัยและพัฒนำหลักสตูร)   
   มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ  (2550) 
 
ต ำแหน่งปัจจุบัน 
 - อำจำรย์ประจ ำ สำขำกำรวิจยัและพัฒนำหลักสตูร บัณฑิตวิทยำลัย   
  มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผลงำนวิชำกำร 
มำรุต พัฒผล. (2558). กำรประเมินหลักสูตรเพ่ือกำรเรียนรู้และพัฒนำ. (พิมพ์ครั้งท่ี 3).  
 กรุงเทพฯ: จรลัสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด. 
มำรุต พัฒผล. (2558). กระบวนทัศน์กำรโค้ชเพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม.  
 (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด. 
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมำรตุ พัฒผล. (2558). กระบวนทัศน์กำรโค้ชเพ่ือเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ 
 แบบ Hands – On และ Minds - On. (พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์ 
 กำรพิมพ์ จ ำกัด. 
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมำรตุ พัฒผล. (2558). กำรโค้ชเพ่ือกำรรู้คิด. (พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ:  
 จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด. 
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมำรตุ พัฒผล. (2558). จำกหลักสูตรแกนกลำงสูห่ลักสูตรสถำนศึกษำ:   
 กระบวนทัศน์ใหม่กำรพัฒนำ. (พิมพ์ครั้งท่ี 4). กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด. 
มำรุต พัฒผล. (2553). กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรที่สอดคล้องกับท้องถิน่และกำร 
 ประเมินผลระดับชัน้เรียน. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด. 
มำรุต พัฒผล. (2553). กำรวิจัยปฏิบัติกำรในชั้นเรียน : ขับเคลื่อนสู่งำนประจ ำอย่ำงพอเพียง 
 และยั่งยืน. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์กำรพิมพ์ จ ำกัด. 



612   ดรรชนีค ำส ำคัญ 
 
ผลงำนวิจัย 
 

มำรุต พัฒผล. (2561). รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง รูปแบบกำรประเมิน 
 เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษำ. กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
มำรุต พัฒผล. (2558). รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง รูปแบบกำรพัฒนำครูประถมศึกษำ 
 ด้ำนกำรโค้ชเพ่ือกำรรู้คิด. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
มำรุต พัฒผล. (2557). รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง กำรพัฒนำรูปแบบกำรเสริมสร้ำง 
 ศักยภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน. กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 
มำรุต พัฒผล. (2557). รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัด 
 กำรศึกษำของวัดนวมินทรรำชูทศิ  เมืองบอสตัน  รัฐแมสซำชูเซตส์ สหรัฐอเมริกำ.  
 กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยำลยั มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 
มำรุต พัฒผล. (2556). รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง รูปแบบกำรพัฒนำครูด้ำนกำรจัดกำร 
 เรียนรู้ท่ีเสริมสร้ำงกำรรู้คิดและควำมสุขในกำรเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษำ.  
 กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยำลยั มหำวทิยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 
มำรุต พัฒผล. (2554). รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมครู  
 เพ่ือเสริมสร้ำงกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำน. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยำลัย  
 มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
มำรุต พัฒผล. (2553). รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง ผลกำรใช้ทฤษฎียู (Theory - U)  
 ส ำหรับกำรประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ. กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยำลัย  
 มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
มำรุต พัฒผล. (2552). รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เร่ือง กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำร 
 จัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้บูรณำกำรที่สอดคล้องกับท้องถิน่ ส ำรับผู้สอนระดับกำรศึกษำ 
 ขั้นพื้นฐำน. กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยำลัย มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
 

 



 
 
 

 
 
 

 

การประเมินหลักสูตร 
 

ที่มีประสิทธิภาพน าไปสูก่ารเรียนรู้  
 

และน ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 


