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(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่)

คานาการพิมพ์ครั้งที่ 1
หนังสือ“การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา”เล่มนี้ได้สังเคราะห์
และเรี ย บเรี ย งมาจากเอกสารที่ ใช้ ในการจั ด การเรี ย นการสอนหั ว ข้ อ การประเมิ น
หลั ก สู ต รให้ กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
และมหาวิท ยาลั ย อื่น ๆ ทั้ งภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ งผลการวิจัย ประเมิ นหลั กสู ต ร
พุท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิปั ส สนาภาวนา มหาวิทยาลั ยมหาจุฬ าลงกรณราช วิท ยาลั ย วิท ยาเขตบาฬี ศึ ก ษาพุ ท ธโฆส จั ง หวัด นครปฐม โดยมุ่ งเน้ น การน าเสนอ
สาระสาคัญ เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร โดยมีกรณีตัวอย่างให้ผู้อ่านสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการประเมินหลักสูตรได้จริง
สาระส าคัญ ที่น าเสนอประกอบด้วย 1) ระบบการพัฒ นาหลักสูตร 2) มโน
ทัศน์เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 3) การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ 4) ประเด็น
และคาถามการประเมิน หลักสูตร 5) การประเมินการเรียนการสอนกับการประเมิน
หลักสูตร 6) ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินหลักสู ตรและการปรับปรุงหลักสูตร
7) รูปแบบการประเมินหลักสูตรร่วมสมัย 8) กระบวนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
9) การประเมินหลักสูตรแบบผสมผสานวิธี 10) การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎียู
(Theory U) และสุ น ทรี ย สนทนา 11) เกณฑ์ คุ ณ ภาพการประเมิ น หลั ก สู ต ร และ
12) บทสรุป
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ และนิสิตนักศึกษาทุกคน
ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเรียบเรียงหนังสือครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าของผลงาน
ทุกท่านที่ได้อ้างอิงไว้
อาจารย์ ดร.มารุต พัฒผล

คานาการพิมพ์ครั้งที่ 2
หนั งสื อ “การประเมิ น หลั ก สู ต รเพื่ อ การเรี ย นรู้แ ละพั ฒ นา”พิ ม พ์ ค รั้ งที่ 2
ได้ขยายรายละเอียดในหัวข้อการประเมินหลักสูตรแบบผสมผสานวิธี ให้มีความชัดเจน
ขึ้นซึ่งจะเป็ น ประโยชน์ สาหรับ ผู้ที่สนใจด้านการประเมินหลั กสูตรแบบผสมผสานวิธี
ในการทาการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์ ดร.มารุต พัฒผล

คานาการพิมพ์ครั้งที่ 3
หนังสือ“การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา”พิมพ์ครั้งที่ 3 เล่มนี้
ได้ขยายรายละเอียดและเพิ่มเติมตัวอย่างจากประสบการณ์การประเมินและปรับปรุง
หลั กสู ตร ตลอดจนได้ขยายรายละเอีย ดเกี่ย วกับการเรียนรู้ผ ลการประเมิน ไปสู่ การ
ปรับ ปรุงและเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ตร รวมทั้งแนวทางการปรับ ปรุงและเปลี่ ยนแปลง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สาหรับ นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
ด้ า นการประเมิ น หลั ก สู ต รแบบผสมผสานวิ ธี ในการท าการประเมิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาจากผล
การประเมินหลักสูตรไว้ในตอนที่ 2 จานนวน 4 บท ซึ่งได้เขียนมาจากประสบการณ์จาก
การปฏิบัติจริงและการวิจัยของผู้เขียนเพื่อให้หนังสือมีความสมบูรณ์มากขึ้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ ดังภาพ
การประเมินหลักสูตร
ผลการประเมินหลักสูตร
การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตร
การพัฒนาที่สอดคล้องกับผลการประเมินหลักสูตร

หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ส นใจได้ ม าก
พอสมควรและขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ และนิสิตนักศึกษา
ทุกคนที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเจ้าของผลงานทุกท่านที่ได้อ้างอิงไว้
มา ณ โอกาสนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล

คานาการพิมพ์ครั้งที่ 4
หนังสือ“การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา”พิมพ์ครั้งที่ 4 เล่มนี้
ผู้เขียนได้เพิ่มเติมผลการวิจัยที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาผู้สอนให้พร้อมรับต่อการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีก 1 เรื่อง ซึ่งเป็นผลการวิจัยของผู้เขียนเอง
ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ในปี 2561 ซึ่ งจะเป็ น การเพิ่ ม เติ ม องค์ ค วามรู้ ต ลอดจน
แนวทางการพัฒนาผู้สอนจากผลการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล
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รูปแบบการประเมิน Connoisseurship
กระบวนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 1
ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 1
กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 2
ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 2
กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 3
ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 3
กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 4
ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 4.1
ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 4.2
กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 5
กรอบความคิดของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 5
กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 6
ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 6
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สาระสาคัญ
สาหรับในบทที่ 1 เรื่อง ระบบการพัฒนาหลักสูตร มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. ระบบการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย ระบบการร่างหลักสูตร
ระบบการบริหารหลักสูตรและระบบการประเมินหลักสูตรโดยแต่ละระบบมีความเสถียร
ในตัวเองและเชื่อมโยงกันเป็นระบบใหญ่
2. ระบบการร่างหลักสูตร เป็นกระบวนการพัฒนาเอกสารหลักสูตร
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เอกสารหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์พร้อมสาหรับการนาไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย
3. ระบบการบริ หารหลักสูตร เป็นการวางแผนและดาเนินการใช้
หลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. ระบบการประเมิ น หลั ก สู ต ร หมายถึ ง กระบวนการวางแผน
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล น าไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจในเชิ ง คุ ณ ค่ า (value
judgments) ของหลักสูตร
5. การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา มีแนวความคิด
ส าคั ญ คื อ การใช้ ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ น าไปสู่ ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ ที่
เกี่ย วข้องกับ หลั กสู ตรทุกฝ่ ายว่า หลั กสู ตรที่ใช้อยู่นั้นมีจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง
เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

8 บทที่ 1 ระบบการพัฒนาหลักสูตร

การประเมินหลักสูตร
จะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อ
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น

บทที่ 1 ระบบการพัฒนาหลักสูตร
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1.1 ระบบการร่างหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรเป็นหนึ่งในสามระบบของระบบการพัฒนาหลักสูตร
ที่ป ระกอบด้ว ยระบบการร่ า งหลัก สูต ร ระบบการบริ หารหลัก สูตรและระบบการ
ประเมินหลักสูตร โดยระบบการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย ระบบการร่างหลักสูตร
ระบบการบริ ห ารหลั กสู ตรและระบบการประเมิ นหลั กสู ตรซึ่ง จะได้น าเสนอเฉพาะ
ประเด็นที่เป็นสาระสาคัญของแต่ละระบบ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวมทั้งระบบ
ก่อนที่จะขยายรายละเอียดของระบบ การประเมินหลักสูตรต่อไป ซึ่ง ระบบการพัฒนา
หลักสูตรทั้ง 3 ระบบ มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
ระบบการร่ า งหลักสูต ร หมายถึง กระบวนการพัฒ นาเอกสารหลั กสู ตร
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เอกสารหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์พร้อมสาหรับการนาไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้
1) การวิเคราะห์สิ่งกาหนดหลักสูตร หมายถึง การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พื้น ฐานด้านต่างๆ ที่ เกี่ย วข้องและจ าเป็ นต่อการพัฒ นาหลั กสู ตร เพื่อใช้เป็น ข้อมู ล
พื้นฐาน (based – line data) ประกอบการตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์สิ่งกาหนดหลักสูตรคือ การมีสารสนเทศหรือองค์ความรู้
ที่ถูกต้องและทันสมัย
ประเด็น การวิเ คราะห์สิ่งกาหนดหลักสูตรมีห ลายประเด็นขึ้นอยู่กับ
มุมมองของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เช่น ด้านปรัชญา ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมือง ด้านประเพณี วัฒนธรรม ด้านกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยใช้แหล่งข้อมูล
อย่างหลากหลายเชื่อถือได้ การวิเคราะห์สิ่งกาหนดหลักสูตรจากเอกสารตารา ตลอดจน
ผลการวิ จั ย เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ ไ ด้ ส ารสนเทศที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ย าสู ง

10 บทที่ 1 ระบบการพัฒนาหลักสูตร
สารสนเทศที่ ไ ด้ จ ากการวิ เคราะห์ สิ่ ง กาหนดหลั กสู ต รจะน าไปสู่ การตั ดสิ น ใจต่ า งๆ
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2) การก าหนดรู ป แบบของหลั ก สู ต ร หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้
รู ป แบบของหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
กลุ่ มเป้ าหมายบนพื้ น ฐานของสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ สิ่ งกาหนดหลั กสู ตร
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)
นักพัฒ นาหลั กสู ตรจะเลือกหรื อผสมผสานรู ปแบบของหลักสูตรให้
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของการใช้หลักสูตรแต่ละหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร
การศึกษาในสถานศึกษาระดับ ต่างๆ หรื อหลักสูตรการศึกษาระดับชาติ หลักสูตร
ในระดับ องค์กรและหน่ว ยงานต่างๆ ซึ่งปัจ จุ บันหลักสู ตรการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยเป็นหลักสูตรที่อิงมาตรฐาน ส่วนหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
โดยส่ ว นใหญ่จ ะเป็ น หลั ก สู ตรรายวิช า ส่ ว นหลั ก สู ตรบูรณาการในระดับ อุดมศึกษา
ที่ ผู้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า มี ค วามชั ด เจน คื อ หลั ก สู ต รพยาบาลศาสตร์ บั ณ ฑิ ต ของสถาบั น
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
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3) การพัฒนาหลักสูต ร หมายถึง การจัดทาเอกสารหลั กสู ตรที่มี ค วาม
เชื่ อ มโยงตลอดแนว (alignment) ระหว่ า งจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลบนพื้นฐานสารสนเทศและองค์ความรู้
ที่ ไ ด้ จ ากขั้ น ตอนวิ เ คราะห์ สิ่ ง ก าหนดหลั ก สู ต ร การพั ฒ นาเอกสารหลั ก สู ต รต้ อ ง
ดาเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มีความรู้และประสบการณ์สอดคล้องกับ
หลั ก สู ต รที่ จ ะสร้ า งเพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วามถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการและสามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมาย การเชื่ อ มโยงตลอดแนว แสดงได้ ดั ง
แผนภาพต่อไปนี้

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล

แผนภาพ 1 ความเชื่อมโยงตลอดแนวของหลักสูตร

ความเชื่อมโยงตลอดแนว
ของหลักสูตร
(Alignment)

12 บทที่ 1 ระบบการพัฒนาหลักสูตร
4) การสอบทานความถูกต้องของหลักสูตร (curriculum validation)
หมายถึงการตรวจสอบคุณภาพของเอกสารหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญและนาไปทดลอง
ใช้นาร่อง (pilot study) เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรจะสามารถนาไปใช้จริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การสอบทานความถูกต้องของหลักสูตรเป็นกระบวนการสาคัญที่ขาด
ไม่ ไ ด้ ข องการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร เนื่ อ งจากเป็ น การยื น ยั น ความถู ก ต้อ งในเบื้ อ งต้ น ว่ า
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและมีแนวโน้มว่าการนาหลักสูตรไปใช้จริงจะประสบความสาเร็จ
ในกระบวนการสอบทานหลักสูตรนั้น คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
จะต้องเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตั้งใจฟังคาวิพากษ์ต่างๆ ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อวิพากษ์ เหล่านั้น มาคิดพิจารณาว่า
จะดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรในประเด็นใด
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีจุดยืนหรือหลักการ
ที่ ชั ด เจนในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพราะจะท าให้ ส ามารถคั ด กรองความคิ ด และ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนามาสู่การปรับปรุงเอกสารหลักสูตรได้
ตรงตามความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร

กรณีศึกษาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่
16 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ โรงแรมเคปราชา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 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.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. ดร.ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สรุปประเด็นการวิพากษ์หลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
การใช้ชื่อหลักสูตรเป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สามารถใช้ได้เมื่อลักษณะ
ของหลั ก สู ต รมุ่ ง เน้ น ทางด้ า นวิ ช าการ (academic degree) เน้ น ทางการวิ จั ย
(research – based) ซึ่งสามารถปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมได้
2. หลักการและเหตุผล
ควรระบุเหตุผลและความต้องการจาเป็นส าหรับการปรับปรุงหลั กสูตร เช่น
การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2548 จานวน
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทิ ศทางการพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ ให้ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ควรแบ่งออกเป็น 2 ข้อใหญ่ ได้แก่
1) คุณลักษณะดุษฎีบัณฑิต และ
2) การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
2. วัตถุ ป ระสงค์ของหลั กสู ตรควรสะท้ อนภาพของผู้ ส าเร็จ การศึก ษาอย่า ง
ชัดเจนว่ามีจุดเด่นด้านใด เช่น นักวิจัย นักพัฒนาหลักสูตร นักนิเทศ นักวิจัยทางด้าน
หลักสูตร หรือนักวิจัยประเมิน

14 บทที่ 1 ระบบการพัฒนาหลักสูตร
3. คุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าการวิจัยและพัฒ นาหลักสู ตรควรมี
ความแตกต่ างจากคุ ณ ลั ก ษณะของดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ในสาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
ซึ่งเปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย
4. คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นความเป็ น ผู้ น าเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ส าหรั บ
ดุษฎีบัณฑิตซึ่งควรระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วย
4. โครงสร้างของหลักสูตร
ควรปรั บปรุงโครงสร้ างหลั กสู ตรในหมวดวิชาแกน กลุ่ มระเบียบวิธีวิจัยให้ มี
จานวนหน่วยกิตเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจปรั บให้เป็น 9 หน่วยกิต เท่ากับจานวนหน่วยกิต
ในกลุ่มการพัฒนาหลักสูตร และปรับลดจานวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน
เหลือ 6 หน่วยกิต ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของหลักสูตรที่เน้นการวิจัย
5. รายวิชา
มีข้อเสนอแนะที่สาคัญและนาไปสู่การออกแบบและปรับปรุงรายวิชาดังนี้
1. ควรเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับการนิเทศ
2. รายวิช าในกลุ่มระเบียบวิธีวิจั ยควรปรับให้สะท้อนสาระสาคัญของแต่ล ะ
รายวิชาและควรมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการวิจัยผสมผสาน (mixed - method)
3. รายวิชาควรเน้นการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการวิจัยหรือ
การสังเคราะห์งานวิจัย
4. ควรมี ร ายวิ ช าที่ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมความเป็ น ผู้ น าทางวิ ช าการหรื อ ผู้ น า
ทางหลักสูตร
5. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเฉพาะด้านควรแบ่งเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มระเบียบ
วิธีวิจัย กลุ่มพัฒนาหลักสูตร กลุ่มพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. ทบทวนสาระสาคัญในคาอธิบายรายวิชาโดยไม่ควรมีความซ้าซ้อนกัน
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6. แผนการศึกษา
การทาปริญญานิพนธ์ควรให้นิสิตสาเสนอ concept paper โดยเป็นกรอบ
การศึกษากว้างๆ ที่จะพัฒนาไปสู่เค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล
การศึ ก ษา การลงทะเบี ย นเรี ย นภาคการศึ ก ษาละ 12 หน่ ว ยกิ ต ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2548
7. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ
ของหลักสูตร
2. ควรกาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการเพื่อให้คาปรึกษาแก่นิสิต
3. ควรเพิ่มประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
4. ควรมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบทุกๆ 3 – 5 ปี

1.2 ระบบการบริหารหลักสูตร
ระบบการบริ ห ารหลั ก สู ต ร หมายถึ ง การวางแผนและด าเนิ น การใช้
หลั ก สู ต รอย่ า งเป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ประกอบด้ ว ย
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ดังนี้
1) การขออนุ มั ติ ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร หมายถึ ง การน าหลั ก สู ต รเสนอ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพหลักสูตร เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะนาหลักสูตร
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย การขออนุมัติใช้หลักสูตรเป็นกระบวนการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพหลักสูตรประเภทหนึ่ง เพราะคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาว่า
หลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาขึ้ น เป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งแท้ จ ริ ง หรื อ ไม่
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ถ้าคณะกรรมการพบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนการนาไปใช้ คณะกรรมการ
จะแจ้งให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อน แล้วจึงอนุมัติให้ใช้หลักสูตร
2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่ มเป้าหมาย หมายถึง การสื่อสาร
สาระสาคัญเกี่ยวกับหลักสูตรจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้รับ
ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร เช่ น วั ต ถุ ป ระสงค์ โครงสร้ า ง
เวลาเรียน ทีมผู้สอน เป็นต้น การประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่ มเป้าหมายทาได้หลาย
วิธีการ เช่น การติดป้ายประกาศ การประกาศผ่ านสื่อสิ่ งพิมพ์ การสื่ อสารออนไลน์
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น
3) การวางแผนการใช้หลักสูตร หมายถึง การเตรียมความพร้อมก่อน
การใช้หลักสูตรทุกด้านอย่างเป็นระบบชัดเจน เพื่อให้การใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ โดยทั่วไปการวางแผนการใช้หลักสูตร
จะด าเนิ น การก่ อ นการใช้ ห ลั ก สู ต รใหม่ หรื อ ก่ อ นการใช้ ห ลั ก สู ต รในว งรอบใหม่
เช่น ก่อนเปิดภาคการศึกษา การวางแผนการใช้หลักสูตรที่ดีควรมองภาพอนาคตว่าเมื่อ
อยู่ในระหว่างการจัดการเรีย นการสอนแล้วมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้นาปัจจัยเหล่านั้นมาวางแผน เช่น การเตรียมความพร้อมด้าน
เอกสารหลั กสู ตร คู่มือการใช้ห ลั กสู ตร ผู้ ส อน ผู้ เรียน การจัดตารางเรียน วัส ดุ สื่ อ
อุป กรณ์ แหล่ ง การเรี ย นรู้ การกากั บ ดู แลคุ ณภาพหลั ก สู ต ร การประเมิ นผลการใช้
หลักสูตร เป็นต้น
4) การกาหนดทรัพยากรหลักสูตร หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งหมดประกอบด้วย บุคคล สิ่ งของ และงบประมาณ ให้มีความเหมาะสมกับการนา
หลั กสู ต รไปใช้อย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพสู ง สุ ด เช่ น การแบ่ง ภาระหน้าที่รั บผิ ดชอบของ
บุคลากรไม่ว่าจะเป็นผู้สอน ผู้สนับสนุนทางวิชาการ เป็นต้น ในกรณีที่มีบุคลากรน้อย
อาจต้องกาหนดให้ผู้สอนมีหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการควบคู่กับหน้าที่ การจัดการเรียน
การสอนด้วย การกาหนดวันเวลาและสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
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คุ้มค่ามากที่สุด ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญของการประสบความสาเร็จ
5) การกาหนดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายถึง การกาหนด
คณะบุ ค คลผู้ มี ห น้ า ที่ ก าหนดนโยบายและดู แ ลคุ ณ ภาพทางวิ ช าการของหลั ก สู ต ร
การกาหนดคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตรควรเป็นบุค คลที่มีความรู้ความสามารถ
เข้าใจธรรมชาติของหลักสูตรเป็นอย่างดี มีความสนใจและมีความรู้รวมทั้งประสบการณ์
งานด้านวิชาการ เพราะจะสามารถกากับดูแลคุณภาพของหลั กสูตรบนพื้นฐานหลั ก
วิช าการ ในการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ตรจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต้อ งดาเนิน การในรูป ของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้เพราะงานหลักสูตรเป็นงานวิชาการที่มีความละเอียดอ่อน การคิด
และตัดสิ น ใจเพีย งคนเดีย วอาจมีข้อจ ากัด ด้านความรู้ และประสบการณ์ที่ส่ งผลให้
ตัดสินใจผิดพลาดได้
6) การกากับดูแลคุณภาพการใช้หลักสูตร หมายถึง การดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและควบคุมคุ ณภาพทางวิชาการของการใช้หลักสูตร
ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการสนับสนุนงานวิชาการ กิจกรรมการดูแลคุณภาพการใช้หลักสูตรมีหลายรูปแบบ
เช่น การนิเทศการเรียนการสอน การฝึกอบรมและพัฒนาผู้สอน การพัฒนาเจ้าหน้าที่
ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย น
การประชุม การสัมมนา การกากับดูแลคุณภาพการใช้ หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาการใช้หลักสูตร โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้
การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
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1.3 ระบบการประเมินหลักสูตร
ระบบการประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการวางแผน เก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลนาไปสู่ การตัดสินใจในเชิงคุณค่า (value judgments)
ของหลักสูตรในมิติต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical data)
การรายงานผลการประเมิ น ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย และน าผลการประเมิ น
มาประกอบการพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรหรือยกเลิกการใช้หลักสูตร ระบบการ
ประเมินหลักสูตรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้
1) การวางแผนการประเมิน หมายถึง การออกแบบการประเมิ น
หลักสูตรที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประเมิน เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่มีความ
ถู ก ต้ อ ง สามารถน าไปใช้ เ ป็ น สารสนเทศส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แก่ การกาหนดวั ตถุ ป ระสงค์ข องการประเมิ น การก าหนดกรอบ
การประเมิน การกาหนดวิธีการเครื่องมือสาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูล การกาหนด
แหล่งข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมิน การวางแผนการประเมิน
เป็นสิ่งส าคัญต่อการประเมินหลักสูตรเพราะเปรียบเสมือนพิมพ์เ ขียว (blueprint)
ของการดาเนิ น การจริ งๆ ซึ่ง จะช่ว ยทาให้ การประเมินหลั ก สู ตรมีค วามถูก ต้องและ
ประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างดี
2) การวางแผนเก็บข้อมูล หมายถึง การเตรียมความพร้อมก่อน
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การเตรียมเครื่องมือสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล
การติดต่อประสานงานและนัดหมายวันเวลาสถานที่กับผู้ให้ข้อมูล การกาหนดบุคคล
ที่จ ะทาหน้าที่เก็บ รวบรวมข้อมูล บั น ทึกข้อมูล ตลอดจนผู้ ทาหน้าที่วิเคราะห์ ข้อมูล
และระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินหลักสูตรต้องวางแผนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้สอดคล้องกับ แผนการประเมินเพื่อให้การประเมินบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีจะทาให้การเก็บข้อมูลมีความประหยัด
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ทั้ง ในด้า นเวลา งบประมาณ และทรั พยากรอื่น ๆ ส่ ง ผลท าให้ ข้ อมู ล มีค วามถู กต้ อ ง
สมบูรณ์ สามารถนาไปวิเคราะห์ได้ทันที
3) การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง การดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามแผนการเก็บข้อมูลที่กาหนดไว้ และนามาวิเคราะห์แปลความหมาย
และลงสรุปตามเกณฑ์การประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีต้องได้ข้อมูลครบถ้ว น
และต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ก ล่ า วคื อ ผู้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ต้ อ งไม่ ส ร้ า งข้ อ มู ล จากความคิ ด หรื อ
อุ ป าทานของตนเอง (ไม่ ใ ช่ ก ารสร้ า งข้ อ มู ล เท็ จ แต่ เ ป็ น การตี ค วามปรากฏการณ์
จากมุมมองของตนเอง) เช่น ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมก็จะต้องบันทึกข้อมูล
เฉพาะพฤติกรรมที่สังเกตได้จริงๆ เท่านั้น โดยไม่นาความรู้สึกของตนเองที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการสังเกตไปบันทึกเป็นข้อมูลการประเมิน เพราะสิ่งนี้เป็น ความรู้สึก (feel)
ไม่ใช่ข้อเท็จจริง (fact) สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินหลักสูตรต้องวิเคราะห์
อย่างตรงไปตรงมาและไม่นามุมมองของตนเองไปใช้เป็นเกณฑ์การประเมินหลักสูตร
เพราะจะทาให้เกิดความขัดแย้งตามมาภายหลังได้ ส่วนการสรุปผลการประเมินต้องสรุป
ไปตามเกณฑ์การประเมิน ที่ได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามหากมีประเด็ นอื่นที่น่าสนใจ
ยังสามารถนาเสนอเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมได้
4) การรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง การสื่อสารข้อสรุปผล
จากการประเมินหลักสูตรด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หลั ก สู ต รทุ ก ฝ่ าย เช่ น ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ส อน ผู้ ส นั บ สนุ น ผู้ เรี ย น ผู้ ป กครอง และชุ ม ชน
การรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้องมีความสาคัญมากในฐานะที่จะทาให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย
ได้มีโอกาสรับ รู้ คุณภาพของหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ต้อง
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข อั น จะน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น
การปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล การจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตร การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ตลอดจนการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ตามการรายงาน
ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รจะต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สารเชิ ง บวกและ การเสริ ม พลั ง
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(empowerment) ที่ ช่ ว ยให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
ทั้งระบบ ได้แก่ ระบบร่ างหลักสูตร ระบบบริหารหลักสูตรและระบบประเมินหลักสูตร
บนพื้นฐานของผลการประเมินต่อไป
ระบบการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 3 ระบบ มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของ
เหตุและผล โดยระบบการประเมินหลักสูตรเป็นระบบสุดท้ายที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร ซึ่งนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้หลักสูตรมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
ระบบ
การร่างหลักสูตร

ระบบ
การบริหารหลักสูตร

ระบบ
การประเมินหลักสูตร

1. การวิเคราะห์
สิ่งกาหนดหลักสูตร
2. การกาหนดรูปแบบ
ของหลักสูตร
3. การพัฒนาเอกสาร
หลักสูตร
4. การสอบทาน
คุณภาพหลักสูตร
และปรับปรุงแก้ไข

1. การขออนุมัติ
ใช้หลักสูตร
2. การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
สู่กลุ่มเป้าหมาย
3. การใช้หลักสูตร
4. การกาหนดทรัพยากร
หลักสูตร
5. การกาหนด
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
6. การกากับดูแล
คุณภาพการใช้
หลักสูตร

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

การปรับปรุงและพัฒนา

แผนภาพ 2 ระบบการพัฒนาหลักสูตร
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1.4 แนวความคิดของการประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้
และพัฒนา
การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนามีแนวความคิดสาคัญคือ
“การประเมิน หลักสูตรเป็น เครื่องมือที่น าไปสู่การเรี ยนรู้ และปรับปรุ ง
เปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รให้ มีคุ ณ ภาพมากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต”
แนวคิดของการประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา มีรากฐานมา
จากระบบการพัฒนาหลักสูตร ตามแผนภาพ 2 โดยที่ระบบการประเมินหลักสูตรจะมี
ประโยชน์ ทั้ ง ต่อ ระบบการร่ า งหลั ก สู ต ร ระบบการบริห ารหลั ก สู ต รและระบบการ
ประเมินหลักสูตรเอง
จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้รับโอกาสให้เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร (พ.ศ. 2530) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มาตั้งแต่ พ.ศ. 2552
ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบขั้นตอนต่างๆ จนกระทั่งได้รับการรับทราบ
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน พ.ศ. 2554 ใช้เวลาดาเนินการ
3 ปี ปั จ จุ บั น มีก ารรั บ นิ สิ ตเข้ าเรี ย นมาแล้ ว หลายรุ่นโดยมี การประเมิน หลั ก สู ต ร
เป็ น ประจ าทุ ก ปี คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รได้ ร่ ว มกั น เรี ย นรู้ ผ ลการประเมิ น
และนามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนการที่ได้มีโอกาสทางานทางด้านหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ทาให้เห็นว่าการประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรม
ทางวิชาการที่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาหลักสูตร และการบริหาร
จัดการหลักสูตร ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ หลักสูตรจะต้องได้รับการประเมินอย่าง
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เป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สรุป
จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 1 เรื่อง ระบบการพัฒนาหลักสูตร มีสาระสาคัญ
ที่ได้กล่าวไว้ คือ ระบบการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย ระบบการร่างหลักสูตร ระบบ
การบริ ห ารหลั กสู ต ร และระบบการประเมิน หลั กสู ตร โดยระบบการร่ า งหลักสูต ร
เป็นกระบวนการพัฒนาเอกสารหลักสูตรตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้เอกสารหลักสูตรที่มี
ความสมบูรณ์พร้อมสาหรับการนาไปใช้กับกลุ่ มเป้าหมาย ระบบการบริหารหลักสูตร
เป็นการวางแผนและดาเนินการใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ระบบการประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการวางแผนเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลนาไปสู่การตัดสินใจในเชิงคุณค่า (value judgments) ของ
หลักสูตร การประเมินหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา มีแนวความคิดสาคัญคือการ
ใช้การประเมินหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่นาไปสู่การเรียนรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ทุ ก ฝ่ า ยว่ า หลั ก สู ต รที่ ใ ช้ อ ยู่ นั้ น มี จุ ด แข็ ง และจุ ด ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต ร
มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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คือ การตรวจสอบ

คุณภาพของหลักสูตร
ในลักษณะการตัดสินคุณค่า
ในประเด็นต่างๆ
ที่นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
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การประเมินหลักสูตร
จาเป็นต้องดาเนินการอย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้ได้รับ

สารสนเทศที่ถูกต้อง

นาไปใช้ประโยชน์ใน

การตัดสินใจ
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สาระสาคัญ
ส าหรั บ ในบทที่ 2
มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

เรื่ อ ง สาระสาคั ญเกี่ย วกับการประเมิน หลักสูต ร

1. การประเมินหลักสูตร คือ การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
ในลักษณะการตั ดสินคุณค่า ในประเด็น ต่างๆ ว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
หรือไม่เพียงใดโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพมากขึ้น
2. การประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของผู้เรียนตลอดจนผู้สาเร็จการศึกษาว่าเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในหลักสูต รหรือไม่
เพียงใดแล้วนาผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. การประเมิ น หลั ก สู ต รช่ ว ยท าให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร
มีข้อมูล สารสนเทศเพื่อนาไปใช้สาหรับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
4. เหตุ ผ ลที่ ท าให้ ต้ อ งมี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต ร ประกอบด้ ว ย
ทรัพยากรที่ใช้ในหลักสูตรมีจากัด หลักสูตรใช้มาเป็นระยะเวลานาน ได้รับผลกระทบ
จากปัจ จั ยภายนอก ความต้ องการข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการงบประมาณ
มากขึ้น
5. เกณฑ์คุณภาพของการประเมินหลักสูตรประกอบด้ว ย เกณฑ์
ความเป็นวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความเที่ยงตรงภายใน ความเที่ยงตรงภายนอก ความ
เชื่อมั่ น ความเป็ น ปรนั ย เกณฑ์ก ารน าไปปฏิบัติไ ด้จริ ง ได้แ ก่ ความสอดคล้ องกั บ
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วัตถุประสงค์ของการประเมิน ความมีคุณค่าและความสาคัญ ความมีขอบเขตที่ ชัดเจน
ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมของเวลา การเผยแพร่ผลการประเมิน และเกณฑ์ด้าน
ความคุ้มค่า
6. การประเมิ น คุ ณ ภาพของการประเมิ น เป็ น การตรวจสอบ
คุณภาพของการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร มุ่งเน้นการสะท้อนกระบวนการ
ประเมินเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. การพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร การวางแผน
การใช้หลักสูตร การนาหลักสูตรไปปฏิบัติ และการประเมินผลการใช้หลักสูตร ล้วนมี
การประเมินสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน
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2.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร
การประเมิ น หลั ก สู ต รเปรี ย บเสมื อ นกระจกสะท้ อ นคุ ณ ภาพของการ
ดาเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร ช่วยชี้แนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น บริบทของการแข่งขันในศตวรรษที่
21 ทุ ก สาขาวิ ช าชี พ ต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี คุณ ภาพ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ตลอดจน
ความสามารถด้ า นต่ า งๆ ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ท างานแทนได้ ส่ ง ผลท าให้
หลัก สูต รและการจั ด การเรี ย นการสอนต้ องบู ร ณาการทักษะที่ สาคั ญและจาเป็ น
สาหรับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคต ทักษะการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งทักษะการรู้เรื่องการเงิน (financial literacy)
เป็นต้น ซึ่งการประเมินหลักสูตรจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
การประเมินหลักสูตร คือ การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในลักษณะ
การตัดสินคุณค่า (value judgment) ประเด็นต่างๆ ว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ เ พี ย งใด โดยใช้ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละน าผลการประเมิ น มา
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น เช่ น ความทั น สมั ย ของเอกสารหลั ก สู ต ร
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ คุณภาพการวัดและประเมินผล คุณภาพของผู้เรียน เป็นต้น
จากการสั งเคราะห์ คาว่ า “การประเมิน หลักสูต ร” ดังกล่ าว ผู้ เขี ยนได้
กาหนดขอบเขตของคาว่าการประเมินหลักสูตรในหนังสือเล่มนี้จะหมายความรวมถึง
การตรวจสอบคุณภาพของเอกสารหลักสูตร (curriculum document) การ
บริหารจัดการหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(curriculum administration)
การวางแผนวิ ช าการ (academic
planning) การจั ด การเรี ย นการสอน
(instruction) การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
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(students development activities) การจั ดกิ จกรรมเสริ ม หลัก สูต รใน
ระดับอุดมศึกษา (extra – curricular activities) รวมทั้งการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ (learning assessment) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจตรงกัน เนื่องจาก
เวลาที่ ก ล่ า วค าว่ า การประเมิ น หลั ก สู ต ร แต่ ล ะบุ ค คลอาจมี ฐ านคิ ด และมุ ม มอง
ที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้บริหารมักจะมองถึงการประเมินผลของการบริหารจัดการ
หลักสูตรหรือการวางแผนวิชาการประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ ส่วนผู้สอน
อาจคิดถึงการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน เป็นต้น

2.2 จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร
“การประเมิ น หลั ก สู ต รไม่ ใ ช่ เ พื่ อ การพิ สู จ น์ แ ต่ เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนา”
“The most important purpose of program evaluation
is not to prove but to improve”
Stufflebeam.
1983: 117
การประเมินหลักสูตรทุกระดับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ มีลักษณะร่วมกันของ
จุดมุ่งหมายประการหนึ่ง คือ การตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน โดยมุ่งตรวจสอบว่า
ผู้เรียนมีความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
หรือไม่ ถือว่าเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จสาคัญของหลักสูตร ซึ่ง Beane (1986) กล่าวไว้
ว่า การประเมินหลักสูตรจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่าเราจะรู้ว่า “เรากาลังพยายาม
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ไปสู่ความสาเร็จ อะไร” ซึ่งความสาเร็จของหลักสูตร คือ “คุณภาพของผู้เรียน”
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ที่ใช้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กาหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อสาเร็จการศึกษาไว้ 5 ข้อ ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 3 - 4)
1. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง
มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
ยึ ด มั่ น ในวิ ถี ชี วิ ตและการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สาหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (เป็นการศึกษาในระดับที่สูง
กว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐาน
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ส าหรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดจนผลิตบัณฑิต
ที่ มี คุ ณ ภาพและประโยชน์ ต่ อ การรั บ รองมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
โดยคุณภาพของบั ณฑิตทุกระดับ คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิช าต่างๆ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่คณะกรรมการการอุด มศึกษาก าหนดและต้องครอบคลุ ม
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยที่ สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่ม มาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้า นทั ก ษะพิ สั ย เพิ่ ม เติ ม หลั ง จากนั้ น ต่ อ มาในวั น ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาโดยศาสตราจารย์ วิ จ ารณ์ พานิ ช ในฐานะประธาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ป ระกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
โดยได้กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้กลางเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในระดับ อนุ ป ริ ญญา (3ปี ) ระดับ ปริ ญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และระดับปริญญาเอกไว้อย่าง
ชัดเจนที่ทุกหลักสูตรที่เปิด สอนในแต่ละระดับต้องนาไปใช้ใ นการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ดังกล่าว เช่น คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับคุณวุฒิ
ปริญญาเอก มีดังต่อไปนี้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552: 22 – 23)
1. ด้านความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย
1.1 ความเข้ า ใจอั น ถ่ อ งแท้ ใ นองค์ ค วามรู้ ร ะดั บ สู ง และการวิ จั ย
ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
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1.2 ความคุ้นเคยกับประเด็นปัญหาที่กาลังเกิดขึ้นในระดับแนวหน้า
ของสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งความท้าทายของประเด็นปัญหาเหล่านั้นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันและต่อข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว
1.3 การศึ ก ษาค้ น คว้ า ระดั บ สู ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมถึ ง การสร้ า ง
องค์ความรู้และแปลความหมายขององค์ความรู้ใหม่ทางการวิจัยที่มีลักษณะสร้างสรรค์
โดยเฉพาะหรือการใช้ทฤษฎีและการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่สาคัญต่อการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ
1.4 ความเข้าใจอันถ่องแท้ในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้
ในสาขาวิชาที่ศึกษา
1.5 ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือ
จากรายงานผลของโครงการและจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่างๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพ
2. ด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
2.1 สามารถประยุ กต์ใช้ความรู้ระดับสู งและ/หรือความเข้าใจใน
วิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและให้
การสนับสนุนอย่างเต็มกาลังเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์ใหม่ๆ
2.2 สามารถแสดงออกซึ่ ง ภาวะผู้ น าในสาขาวิ ช าของตนในการ
แก้ปั ญหาส าคั ญที่เ กิดขึ้ น รวมทั้ งแสดงความคิดเห็ นและข้อสรุปต่ อกลุ่ มผู้ เ ชี่ยวชาญ
และกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 สามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบทของ
วิชาการหรือวิชาชีพได้มั่นคงและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่ม ในการหาทางเลือกที่เหมาะสม
เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชุมชน
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ปัจจุบันสาขาวิชาต่างๆ ได้พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
สาขาวิช าเพื่อใช้เป็ น คุณภาพของผู้ ส าเร็ จ การศึ กษา ดัง ตั ว อย่า งต่อไปนี้ (ใช้ ค าว่ า
“มาตรฐานคุณวุฒิ” โดยไม่มคี 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 สาขาวิชากายภาพบาบัด
พ.ศ. 2556
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบาบัด พ.ศ. 2556
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
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จากที่ยกตัวอย่างคุณภาพของผู้เรียนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดั บอุด มศึกษาดังกล่ าวเพื่อที่จ ะชี้ให้ เห็ นว่า การประเมิน หลัก สูตรมีจุดมุ่งหมาย
สาคัญเพื่อตรวจสอบคุณ ภาพของผู้เ รี ยน ตลอดจนผู้สาเร็ จการศึกษา ว่า เป็น ไป
ตามที่กาหนดไว้ใ นหลั กสูต รหรื อไม่ เ พีย งใด แล้ วน าผลการประเมิน มาพิจ ารณา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ชุมชน เป็นต้น มีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนามาใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอีกด้วย ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์จุดมุ่งหมาย
ของการประเมินหลักสูตรได้อีก 4 ประการ ดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่. 2554)
1. เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารหลักสูตร ได้แก่ หลักการ จุดหมาย
โครงสร้าง เนื้อหา การจัดการเรียนการสอน สื่อ การวัดและประเมินผล มีความ
สอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งการประเมินในลักษณะนี้ส่วนมากจะดาเนินการก่อนการนา
หลักสูตรไปปฏิบัติ โดยทั่วไปจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินทาหน้าที่พิจารณา
คุณภาพของเอกสารหลักสูตร แนวทางการดาเนินการตรวจสอบมีหลายวิธีการ เช่น
การส่ งเอกสารหลั กสู ตรให้ ผู้ เชี่ย วชาญแต่ล ะคนพิ จารณา แล้ ว นาข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข การดาเนิน การประชุมสนทนากลุ่ม (focus group)
ตลอดจนการนาเสนอหลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร เป็นต้น
2. เพื่อตรวจสอบว่าการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ หรือประเมิน
ว่ากระบวนการใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์
ของหลั ก สูต รหรื อ ไม่ การประเมิ น ในส่ ว นนี้ มุ่ งเน้ น การประเมิ นการเรี ยนการสอน
การบริหารงานวิชาการ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีลักษณะเป็น การประเมิน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (evaluation for improvement) ใช้วิธีการประเมินเชิง
คุณ ภาพ (qualitative approach) เป็ นหลั ก เช่ น การสั มภาษณ์ การซั กถาม
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การสั งเกตพฤติก รรม การประเมิ น จากผลการปฏิบั ติง านของผู้ เรี ยน เป็น ต้น ส่ ว น
กลุ่มเป้ าหมายที่จ ะให้ข้อมูล คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลั กสู ตรโดยตรง เช่น ผู้ บริหาร
ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน นักการ ภารโรง เป็นต้น
3. เพื่ อ ตรวจสอบว่ า ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ภาพตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของหลัก สูต รหรื อ ไม่ เป็ น แนวคิด การประเมิน ที่ยึด จุด มุ่งหมายหรื อ วัตถุ ประสงค์
ของหลักสูตร (goal – based evaluation) เป็นหลัก โดยกระบวนการประเมินจะมี
ความเป็นทางการมากกว่าการประเมินระหว่างการนาหลักสูตรไปปฏิบัติ ซึ่งจะมีการ
วางแผนการประเมิ น อย่ า งเป็ น ระบบ มี เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ผ่ า น
กระบวนการสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเป็ นอย่างดี มี เกณฑ์การประเมิน ที่ชัดเจน
การประเมินส่วนนี้จะดาเนินการเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาหรือสิ้นปีการศึกษา อย่างไร
ก็ตาม การประเมินว่าผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีข้อพึง
ระวังคือ ความล้า สมัยของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ถูกกาหนดไว้ในบริบทของ
สังคมที่ผ่านไปแล้วตั้งแต่ หลักสูตรเริ่มต้นการพัฒนา เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การที่ผู้เรียนมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องตระหนักอยู่
เสมอว่าเป็นวัตถุประสงค์ของหลั กสูตรที่ถูกเขียนขึ้นในอดีต ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ
ปัจ จุ บัน แต่ถ้าหากวัตถุป ระสงค์ของหลั กสูตรยังมีความทั นสมัยอยู่จึงจะมั่นใจได้ว่า
ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างแท้จริง
4. เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ เ รี ย นและสั ง คมได้ ห รื อ ไม่ เ พี ย งใด เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รที่ ดี จ ะต้ อ งมี ลั ก ษณะ
สอดคล้ อ งกับ ความต้องการของผู้ เรีย น เช่น เด็กยุคใหม่ช อบการเรียนรู้จากสื่อและ
เทคโนโลยี ชอบการปฏิบัติจริงมากกว่าการฟังบรรยาย ชอบแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มากกว่าการรับฟังคาสั่งจากผู้สอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องสามารถ
ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตาม
ความต้องการของสังคมอีกด้วย เช่ น ขณะนี้สังคมโลกเป็นสังคมธุรกิจ ต้องการคนที่มี
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ความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
และที่สาคัญคือ ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ (active citizen) และความคิดสร้างสรรค์

2.3 ความสาคัญของการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรมีความสาคัญหลายประการ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จาแนก
ตามช่วงเวลาการประเมินหลักสูตร 3 ระยะ ได้แก่ การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร
การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตรและการประเมินหลังการใช้หลักสูตร แต่ละระยะ
มีความสาคัญดังต่อไปนี้
1. การประเมิ น ก่ อ นการใช้ ห ลั ก สู ต ร ช่ ว ยท าให้ ท ราบว่ า เอกสาร
หลักสูตรมีความถูกต้อง หรือไม่ มีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจตรงกันหรือไม่ ทรัพยากร
ที่ใช้ในหลักสูตรมีเพียงพอหรือไม่ ผู้บริหาร และผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
ที่จะใช้เพียงใด แผนการใช้หลักสูตรมีความชัดเจนเพียงใด ซึ่งการประเมิ นหลักสูตร
ก่อนการใช้หลักสูตร เป็นปัจจัยเอื้อต่อการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การประเมิน ระหว่า งการใช้หลักสูตรช่ว ยทาให้ ทราบว่าการใช้
หลักสูตรมีประสิทธิภาพเพียงใด เช่น การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน
การวั ด และประเมิ น ผล สื่ อ การเรี ย นรู้ แหล่ ง การเรี ย นรู้ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น เป็ น ต้ น
การประเมิ น ระหว่ า งใช้ ห ลั ก สู ต รเน้ น การประเมิ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
(evaluation for improvement) เป็นสาคัญ
3. การประเมินหลังการใช้หลักสูตรช่วยทาให้ทราบประสิทธิผลของ
หลักสูตร คือ คุณภาพของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ซึ่งโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ด้าน
คือ ด้ า นการรู้ คิด (cognitive) ด้ า นทักษะการปฏิบัติ (psychomotor) และด้า น
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)
การประเมิ น หลั ก สู ต รช่ ว ยท าให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร มี ข้ อ มู ล
สารสนเทศ เพื่อนาไปใช้สาหรับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ให้มีความ
เหมาะสม ทั น สมั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น เช่ น การปรั บ ปรุ ง
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 เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องมีการประเมินหลักสูตร
เหตุที่ส่งผลทาให้ต้องมีการประเมินหลักสูตร มีหลายประการดังต่อไปนี้
1. ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ บุ ค คล
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่าง มีอยู่อย่างจากัดและเพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือเป็นการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดแต่สามารถทาให้ผู้เรียน
มีคุณภาพ จึงจาเป็นต้องมีการประเมินหลักสูตรเกิดขึ้นซึ่งจะทาให้ทราบว่าการบริ หาร
จัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่
เช่ น การประเมิ น ปริ ม าณงานของผู้ ส อนรายบุ ค คล ซึ่ ง อาจพบว่ า ผู้ ส อนกลุ่ ม หนึ่ ง
มีปริมาณงานการจัดการเรียนการสอนจานวนมากในขณะที่ผู้สอนอีกกลุ่มหนึ่งมีปริมาณ
การจัดการเรียนการสอนน้อย ทาให้ต้องปรับปรุงระบบการมอบหมายงานให้เหมาะสม
มากขึ้น เป็นต้น หรือการประเมินการใช้วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ อาจพบว่า มีการเบิกวัสดุ
ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนมากเกิ น ความจ าเป็ น เช่ น กระดาษที่ ใ ช้ ส าหรั บ

บทที่ 2 สาระสาคัญเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร

43

ถ่ายเอกสาร ผงเคมี เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรหลักสูตรทั้งสิ้น ถ้าไม่
มีการประเมิน หลั กสูตรอย่ างเป็ น ระบบแล้ ว อาจทาให้ มีการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า
และสิ้นเปลืองต่อไป
2. หลักสูต รได้ ถูกใช้มาเป็น ระยะเวลานาน สั งคมปัจจุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้น ทุกวัน ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่างๆ ตลอดจนธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการประเมินหลักสูตร
ภายหลังจากที่ได้ดาเนินการใช้ไปช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อทาให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับบริบททางสังคมมากขึ้น ซึ่งไม่มีการกาหนดช่วงระยะเวลาตายตัวว่าจะต้อง
ใช้ห ลักสู ตรไปนานเท่าใดจึ งจะทาการประเมิน ขึ้นอยู่กับบริบทของการใช้ห ลักสู ตร
การประเมิ น หลั ก สู ต รบางครั้ ง จะน าไปสู่ การปรับ ปรุ งหลั ก สู ต ร หรือ อาจจะน าไปสู่
การยกเลิกการใช้หลั กสูตรเดิมแล้วพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมาใช้แทน เช่น การพัฒนา
หลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้นใช้แทนหลักสู ตร
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน พุทธศักราช 2544 และให้ใช้หลั กสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศักราช 2544
ตามคาสั่ งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 293/2551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2551 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
2551) เป็นต้น
3. มีปัจจัยภายนอกส่งผลให้ต้องประเมินหลักสูตร เนื่องจากการ
จัดการศึกษาของหลักสูตรทุกหลักสูตรมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกต่างๆ หลาย
ปัจจั ย ทั้งด้านความต้องการของผู้ป กครองและชุมชน มาตรฐานขององค์กรวิช าชีพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดจนทิศทางการจัดการศึกษาและการทดสอบในระดับ
นานาชาติ ดังนั้ นหลั กสู ตรจึ งต้องมี การประเมินและปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับปัจจัย
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ภายนอกต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตาม
ความต้องการและมาตรฐานที่กาหนด
การศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขณะนี้ มี ปั จ จั ย
ภายนอกที่ส าคัญ และมี อิท ธิ พลท าให้ ต้อ งมีก ารประเมิ นและปรั บปรุ ง หลั กสู ต ร คื อ
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
ในการเรี ย นรู้ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ส ามารถแสวงหาความรู้ และเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่งประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) 2) การเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์ (Mathematics) 3) การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี (Technology) 4) การคิด
วิเคราะห์ และ 5) การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผลการประเมินหลายๆ ครั้ง ที่ผ่านมายังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ ทาให้ต้องมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
สาหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขณะนี้มีปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลทาให้ต้องมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คือ การประกาศกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของสมาคมวิ ช าชี พ ต่ า งๆ ท าให้ ทุ ก หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งมี ก ารประเมิ น และปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รภายในเวลาที่ ก าหนด
นอกจากนี้การเปิดประชาคมอาเซียนทาให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพบางวิชาชีพ (ขณะนี้มี 7
วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ นั กบัญชี วิศวกร พยาบาล สถาปนิก และนักสารวจ)
สามารถเคลื่อนย้ายไปทางาน ได้อย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ ในปี พ.ศ.
2558 จึงทาให้ทุกหลักสูตรที่เปิดทาการจัดการเรียนการสอนใน 7 สาขาวิชาชีพนี้ต้องมี
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การประเมิน และปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรให้ มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ทัดเทีย มกัน เพื่อให้
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพจากต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความต้องการข้อมูลสารสนเทศสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ซึ่ ง ตามหลั ก วิ ช าการแล้ ว การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รจะท าได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ผ ลการประเมิ น
ที่ถูกต้อง หากไม่มีผลการประเมินผู้บริหาร ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ จะไม่สามารถ
ตัดสินใจปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรหรือยกเลิกการใช้หลักสูตรได้ เช่น ในปี พ.ศ.
2555 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความต้องการข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อนามาใช้
ในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร จึงดาเนินการประเมินหลักสูตรโดยประสานความ
ร่วมมือกับทีมนักวิจัยของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีดาเนินการ
ประเมินหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน หรือกรณีของหลักสูตรโรงเรียน
นายร้อยตารวจ ผู้บังคับบัญชาต้องการข้อมูลสารสนเทศเพื่อนามาใช้ปรับปรุงหลักสูตร
นักเรียนนายร้อยตารวจ พ.ศ. 2549 ด้วยเหตุนี้จึงให้มีการวิจัยประเมินหลักสูตรนักเรียน
นายร้อยตารวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพตารวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555 – 2564)
เกิดขึ้น กล่าวโดยสรุปคือ ความต้องการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรของผู้บริหาร
จะนาไปสู่การประเมินหลักสูตร
5. ความต้องการงบประมาณสาหรับการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
โดยปกติการจัดการศึกษาของหลักสูตร จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรี ย นการสอน ค่าใช้จ่ ายเพื่อการตอบแทนบุคลากร ค่ าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ
เดินทาง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆเป็นต้น ดังนั้นเรื่องการเงินและ
งบประมาณจึงเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
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แต่อย่ างไรก็ตามภาวะทางเศรษฐกิจ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่ างต่อเนื่ อง ค่าเงินลดลง
แต่ค่าใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีงบประมาณเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ สาหรับ
หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาล และมี
รายรั บ อื่น ๆ จากเงินรายได้ต่างๆ ขึ้น อยู่กับ ศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสถานบันอุดมศึกษาของรัฐหรืออยู่ในกากับของรัฐจะได้รับ
จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐบาล อีกส่ วนหนึ่งได้จากเงินรายได้ต่างๆ สาหรับ
หลักสู ตรระดับบั ณฑิตศึกษา (สู งกว่าปริ ญญาตรี) เป็นหลักสู ตรที่ต้องหารายได้เลี้ยง
ตั ว เอง ซึ่ ง การที่ จ ะเสนอขอจั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม ได้ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งมี ข้ อ มู ล
สารสนเทศมาสนับสนุนเหตุผลของการขอจัดสรรงบประมาณ ซึ่งวิธีการหนึ่งคือการ
ประเมินหลักสูตร โดยเฉพาะการประเมินในด้านการเงินและงบประมาณที่ใช้ในการจัด
การศึกษา ซึ่งจะทาให้ มีข้อมูลว่าถ้าต้องการจั ดการศึกษาให้ มีคุณภาพแล้ว จะต้องใช้
งบประมาณเป็ น เงิ น เท่า ใด จากประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมามี ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอกหลักสูตรหนึ่ง เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2530 โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลักสูตร ประมาณ 100,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 (ใช้หลักสูตรมาแล้ว
25 ปี) ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร เกิดขึ้น ซึ่งในการนี้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่ ต้ อ งใช้ ใ นหลั ก สู ต รแล้ ว พบว่ า ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ในบริบทของสังคมปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงทาให้คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรตัดสินใจปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรจากเดิมเป็น
300,000 บาท และได้ เ สนอหลั ก สู ต รตามขั้ น ตอนจนได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากสภา
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ท าให้ ก ารบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร และการจั ด การเรี ย นการสอน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสในการ ฝึ ก ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
ในต่างประเทศ จากเดิมที่ไม่สามารถทาได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ สรุปเหตุผล
และความจาเป็นที่ทาให้ต้องมีการประเมินหลักสูตรแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ทรัพยากรที่ใช้ในหลักสูตรมีจากัด

หลักสูตรถูกใช้มาเป็นระยะเวลานาน

ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

การประเมินหลักสูตร

ความต้องการข้อมูลสารสนเทศ

ความต้องการงบประมาณเพิ่มขึ้น

แผนภาพ 3 เหตุผลและความจาเป็นที่ทาให้ต้องมีการประเมินหลักสูตร
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2.5 เกณฑ์คุณภาพของการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคุณภาพของการประเมินหลักสูตร
มี 3 ด้าน ได้แก่เกณฑ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ เกณฑ์การนาไปปฏิบัติได้จริง และ
เกณฑ์ความคุ้มค่า ซึ่งก่อนที่จะดาเนินการประเมินหลักสู ตรจาเป็น ต้องมีการวาง
แผนการดาเนินการให้การประเมินหลักสูตรมีคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้านโดยแต่ละ
ด้านมีสาระสาคัญดังนี้ (Brady. 1992)
1. เกณฑ์ ค วามเป็ น วิ ท ยาศาสตร์ (scientific criteria)
หมายถึง ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการประเมินหลักสูตร มีประเด็นที่ต้องพิจารณา
4 ประเด็น ได้แก่
1.1 ความเที่ ย งตรงภายใน (internal
validity)
หมายถึง การประเมินหลักสูตรได้สารสนเทศ หรือข้อสรุป ตรงกับสภาพความเป็นจริง
1.2 ความเที่ ย งตรงภายนอก (external validity)
หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตรที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพียงบางส่วน เช่น เก็บข้อมูลจาก
กลุ่ มตัว อย่ าง เป็น ต้น สามารถสรุป อ้างอิง (generalization) ไปยังบริบทอื่นภายใน
หลั กสู ตรเดีย วกัน ได้ เช่น สั งเกตพฤติกรรมจิตอาสาของผู้ เรียนบางคน แล้ ว สรุป
ข้อค้นพบจากการสังเกตนั้นไปยังผู้เรียนทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น
1.3 ความเชื่ อ มั่ น (reliability) หมายถึ ง การประเมิ น
หลักสูตรที่ใช้วิธีการหรือเครื่องมือที่แตกต่างกันหรือใช้ผู้ประเมินเป็นคนละคนกันแต่ ก็ยัง
ได้ผลการประเมินทีต่ รงกัน
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1.4 ความเป็นปรนัย (objectivity) หมายถึงการประเมิน
หลั ก สู ต รที่ มี ค วามเป็ น รู ป ธรรม ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น เป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ผู้ประเมินที่มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนความชานาญเพียงพอ จะมีความเห็น
ตรงกันในผลการประเมิน
2. เกณฑ์ ก ารน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง (practical criteria)
หมายถึง หลักการที่กาหนดไว้เพื่อให้การประเมินหลักสูตรมีความเป็นไปได้จริงในระดับ
การปฏิบัติ มีประเด็นที่ต้องพิจารณา 6 ประเด็น ได้แก่
2.1 ความสอดคล้องกับ วัตถุ ประสงค์ ข องการประเมิ น
(relevance) หมายถึง การประเมินหลักสูตรมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
ประเมิน ซึ่งการประเมินหลักสูตร ที่ไม่ตรงประเด็นหรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การประเมินเปรียบเสมือนการตอบคาถาม ไม่ตรงกับโจทย์การประเมิน
2.2 ความมี คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ (importance)
หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตรเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมีความสาคัญ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร นาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรได้จริง
2.3 ความมี ข อบเขตที่ ชั ด เจน (scope) หมายถึ ง การ
ประเมินหลักสูตรที่กาหนดขอบเขตของการประเมินไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมสิ่งที่
มุ่งประเมิน ประเด็นการประเมิน รวมทั้งบุคคลผู้ให้ข้อมูล มาตรฐานการประเมินหรือ
เกณฑ์รวมทั้งระยะเวลาของการประเมินซึ่งเกณฑ์ด้านการปฏิบัติได้จริงในด้านความตรง
ประเด็น ความมีคุณค่า มีความสาคัญ และมีขอบเขตชัดเจนดังกล่าว มีความสัมพันธ์กัน
และมีความสาคัญเท่าเทียมกัน
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2.4 ความน่ า เชื่ อ ถื อ (credibility) หมายถึ ง ผลการ
ประเมิ น หลั ก สู ต รไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ ค้ น พบจากการประเมิ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะที่ มี ต่ อ
หลั ก สู ต ร มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง เกิ ด มาจากกระบวนการประเมิ น ทั้ ง หมด ตั้ ง แต่
คณะกรรมการประเมิน วิธีการและเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล ความเป็นมาตรฐาน
ของเกณฑ์ที่ใช้การประเมิน
2.5 ความเหมาะสมของเวลา (timelines) หมายถึ ง
การประเมินหลักสูตรที่มีระยะเวลาดาเนินการอย่างเหมาะสม และเพียงพอ ไม่น้อย
เกินไปจนส่งผลทาให้เกิดความเร่งรีบดาเนินการประเมินหลักสูตรและไม่ยาวนานเกินไป
จนทาให้ได้ผลการประเมินล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ หรือล้าสมัย
2.6 การเผยแพร่ ผ ลการประเมิ น (pervasiveness)
หมายถึงการประเมินหลักสูตรที่เผยแพร่ผลการประเมินให้กับบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่มีความต้องการ
ใช้สารสนเทศจากการประเมิน เช่น นักวิจัย ผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น
3. เกณฑ์ ด้ า นความคุ้ ม ค่ า (prudential criteria) เป็ น
หลักการที่กาหนดไว้เพื่อให้การประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่ ง ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล หมายถึ ง การประเมิ น หลั ก สู ต รต้ อ งใช้
ทรั พยากรน้ อยที่สุ ด แต่ไ ด้ผ ลการประเมิน ที่ มีประโยชน์สู ง สุ ด นาไปสู่ การปรั บปรุ ง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น
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2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
และกิจกรรมการประเมินในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
โดยธรรมชาติ แ ล้ ว การพั ฒ นาหลั ก สู ต รตั้ ง แต่ ก ารออกแบบหลั ก สู ต ร
(curriculum design) การวางแผนการใช้หลักสูตร (curriculum planning) การ
นาหลักสูตรไปปฏิบัติ (curriculum implementation) และการประเมินผลการใช้
หลักสู ต ร (curriculum evaluation) ล้ วนมี การประเมิน สอดแทรกอยู่ ใ นทุ ก
ขั้นตอน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการประเมิน
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
1. การออกแบบหลักสูตร

กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมการประเมิน

- ยกร่างหลักสูตรขึ้นมา
บนพื้นฐานของข้อมูล
สารสนเทศที่ได้มาจาก
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ด้านต่างๆ

- ประเมินเกีย่ วกับความต้องการ
จาเป็นด้านต่างๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร

- ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น
ของหลักสูตร

- ประเมินคุณภาพของหลักสูตร
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
หลักสูตรและด้านเนื้อหาสาระ

- ทดลองนาร่องใช้หลักสูตร

- ประเมินความเป็นไปได้ในการ
ทดลองใช้หลักสูตรภาคสนาม

- ทดลองใช้หลักสูตร
ภาคสนาม

- ประเมินความเป็นไปได้ในการ
นาหลักสูตรไปปฏิบัติจริง
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ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการประเมิน
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ)
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. การวางแผนการใช้
หลักสูตร

กิจกรรมการประเมิน

- เตรียมบุคลากร

- ประเมินความพร้อมของ
บุคลากรโดยเฉพาะผู้บริหาร
และผูส้ อน

- เตรียมงบประมาณ

- ประเมินประสิทธิภาพของ
แผนการใช้งบประมาณ

- เตรียมวัสดุอุปกรณ์

- ประเมินความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์สาหรับการใช้
หลักสูตร

- ประกาศใช้หลักสูตร

- ประเมินความชัดเจนในการ
ประกาศใช้หลักสูตร

- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- ประเมินประสิทธิภาพของ
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- จัดการเรียนการสอน

- ประเมินคุณภาพของการจัด
การเรียนการสอน

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(ถ้ามี)

- ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

- ประเมินผลการเรียนรู้

- ประเมินคุณภาพของการ
ประเมินผลการเรียนรู้
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ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการประเมิน
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ)
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3. การนาหลักสูตรไปปฏิบัติ - วางแผนวิชาการ

กิจกรรมการประเมิน
- ประเมินความชัดเจน
และความเหมาะสมของ
แผนวิชาการ

- นิเทศ กากับ ติดตาม

- ประเมินคุณภาพของการ
นิเทศ กากับ ติดตามการใช้
หลักสูตร

- ควบคุมคุณภาพวิชาการ

- ประเมินกระบวนการควบคุม
คุณภาพวิชาการ

- ส่งเสริมสนับสนุน

- ประเมินคุณภาพของการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านต่างๆ

- จัดการเรียนการสอน

- ประเมินคุณภาพของการจัด
การเรียนการสอน

- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(ถ้ามี)

- ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

- ประเมินผลการเรียนรู้

- ประเมินคุณภาพของการ
ประเมินผลการเรียนรู้
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ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการประเมิน
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ)
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
4. การประเมินผลการใช้
หลักสูตร

กิจกรรมการประเมิน

- ตรวจสอบคุณภาพ
ผู้สาเร็จการศึกษา

- ประเมินคุณภาพของผู้สาเร็จ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

- พิจารณาผลกระทบ
ของหลักสูตร

- ประเมินผลกระทบของ
หลักสูตรที่มีต่อชุมชน
และสังคม

- พิจารณาความ
ยั่งยืนของหลักสูตร

- ประเมินความยั่งยืนของ
หลักสูตรในแง่ของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

2.7 การประเมินคุณภาพของการประเมินหลักสูตร
การประเมินคุณภาพของการประเมิน (evaluating evaluation) เป็น
การตรวจสอบคุณภาพของการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร บางครั้งเรียกว่า
meta – evaluation มุ่งเน้นการสะท้อนกระบวนการประเมินเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงวิธีก ารประเมิน ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้น โดยมี ประเด็น การประเมิ น
คุณภาพของการประเมินหลักสูตร มีดังต่อไปนี้
1. การประเมินหลักสูตรสามารถให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผล
การเรียนรู้ของผูเรียนไดดีเพียงใด
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2. การประเมิ น หลั ก สู ต รสามารถให ข อมู ล สารสนเทศส าหรั บ้้้้้้
การพัฒนาผูเรียนรายบุคคลไดเพียงใด
3. การประเมิ น หลั ก สู ต รสามารถให ข อมู ล สารสนเทศส าหรั บ้้้้้้้
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนไดเพียงใด
4. การประเมิ น หลั ก สู ต รสามารถให ข อมู ล สารสนเทศส าหรั บ้้้้้้้้้
การปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรและการวางแผนวิชาการไดเพียงใด
5. การประเมิ น หลั ก สู ต รสามารถให ข อมู ล สารสนเทศส าหรั บ้้้้้้้้
การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรไดเพียงใด
6. การประเมิ น หลั ก สู ต รสามารถให ข อมู ล สารสนเทศส าหรั บ้้้้้้้้้
การปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไดเพียงใด
7. การประเมิ น หลั ก สู ต รสามารถให ข อมู ล สารสนเทศส าหรั บ้้้้้้้้
การปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรไดเพียงใด
8. การประเมิ น หลั ก สู ต รสามารถให ข อมู ล สารสนเทศส าหรั บ้้้้้้้
การปรับปรุงระบบและวิธีการประเมินที่ใชอยู่ในปัจจุบันไดเพียงใด
9. การประเมิ น หลั ก สู ต รสามารถให ข อมู ล สารสนเทศส าหรั บ้้้้้้้้
การพัฒนาคุณภาพวิชาการไดเพียงใด
10. การประเมิน หลักสู ตรสามารถสรางความร่ว มมือในการจัด
การศึกษาของชุมชนไดเพียงใด

56 บทที่ 2 สาระสาคัญเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร

การประเมินหลักสูตร

สอดแทรก

เป็นกิจกรรมที่

อยู่ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

ก่อนการใช้หลักสูตร
ระหว่างการใช้หลักสูตร
หลังการใช้หลักสูตร
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สรุป
จากที่ได้กล่ าวมาในบทที่ 2 เรื่อง สาระสาคัญ เกี่ยวกับการประเมิ น
หลั ก สู ต ร มี ส าระส าคัญ ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ คื อ การประเมิ น หลั ก สู ต ร คื อ การตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รในลั ก ษณะการตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ในประเด็ น ต่ า งๆ ว่ า มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนดหรือไม่เพียงใด โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยการประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายสาคัญ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน ตลอดจนผู้สาเร็จการศึกษา ว่าเป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรหรือไม่เพียงใด แล้วนาผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งประโยชน์ของการประเมินหลักสูตรช่วยทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หลั ก สู ต ร มี ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ น าไปใช้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลง
หลั ก สู ต ร ให้ มี ค วามเหมาะสม ทั น สมั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น
อนึ่งเหตุผลที่ทาให้ต้องมีการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย ทรัพยากรที่ใช้ในหลักสูตร
มีจากัด หลักสูตรใช้มาเป็นระยะเวลานาน ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ความ
ต้องการข้อมูลสารสนเทศ ความต้องการงบประมาณมากขึ้น โดยที่เกณฑ์คุณภาพของ
การประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย เกณฑ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความเที่ยงตรง
ภายใน ความเที่ยงตรงภายนอก ความเชื่อมั่น ความเป็นปรนัย เกณฑ์การนาไปปฏิบัติ
ได้จริง ประกอบด้วยความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข องการประเมิน ความมีคุณค่า
และความสาคัญ ความมีขอบเขตที่ชัดเจน ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมของเวลา
การเผยแพร่ผลการประเมิน และเกณฑ์ด้านความคุ้มค่า และการประเมินคุณภาพของ
การประเมิน เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของการประเมินว่ามีประสิ ทธิภ าพอย่างไร
มุ่งเน้นการสะท้อนกระบวนการประเมินเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ประเมินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร
การวางแผนการใช้ ห ลั กสู ต ร การน าหลั กสู ต รไปปฏิ บัติ แ ละการประเมิน ผลการใช้
หลักสูตรล้วนมีการประเมินสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน
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ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคาว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1. ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง้ลักษณะของการปฏิบัติงานที่ทา
ใหเกิดประสิทธิผล้ดวยวิธีการที่ใชเวลา้พลังงาน้บุคลากร้และการลงทุนนอยที่สุด้
หรือดวยวิธีการที่ประหยัดที่สุด้(ราชบัณฑิตยสถาน.้2555: 187)
2. ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง้ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการ้้้
เชิงระบบและเชิงคุณภาพ้ที่มุ่งถึงการบรรลุเป้าหมาย้และผลที่สอดคลองกับเป้าหมาย
ที่กาหนดไว (ราชบัณฑิตยสถาน.้2555: 187)
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การประเมินหลักสูตร
ไม่ใช่เพื่อการพิสูจน์
แต่เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาให้มคี ุณภาพ
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การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์

เป็นการประเมินที่มีความต่อเนื่อง
โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
บนพื้นฐานความร่วมมือร่วมใจ
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3.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์

3. การประเมินหลักสูตร
เชิงสร้างสรรค์

3.2 องค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์

3.3 จุดเน้นของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์
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การประเมินหลักสูตรเชิง

สร้างสรรค์

เป็นการประเมินที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตร
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
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สาระสาคัญ
สาหรับในบทที่ 3 เรื่อง การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ มีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. การประเมิ น หลั ก สู ต รเชิ ง สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง การประเมิ น
หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการที่ มี สั ด ส่ ว นองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการที่ มี ค วาม
เชี่ ย วชาญเหมาะสมกั บ หลั ก สู ต รที่ ป ระเมิ น โดยการใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต ร
ที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจนได้สารสนเทศที่ถูกต้อง สามารถนามา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์
2. จุ ด เน้น ของการประเมิ น หลั กสู ต รเชิ งสร้ า งสรรค์ จาแนกตาม
ช่วงเวลาของการประเมิน ได้แก่ 1) การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร มีจุดเน้ นคือการ
ประเมิ น ด้ ว ยวิ ธี การวิ จั ย และการประเมิ น ด้ ว ยวิ ธีก ารวิ เ คราะห์ ระบบของหลั ก สู ต ร
2) การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร มีจุดเน้นคือ การประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การประเมินแบบไม่เป็นทางการ การประเมินที่เป็นอิสระจากจุดมุ่งหมาย 3) การ
ประเมินหลังการใช้หลักสูตร มีจุดเน้นคือ การประเมินแบบเป็นทางการ การประเมิน
ที่ยึดจุดมุ่งหมาย
3. การประเมิ น หลั ก สู ต รเชิ ง สร้ า งสรรค์ เ ป็ น การประเมิ น อย่ า ง
ต่อ เนื่ องตั้ ง แต่ ก่ อ นใช้ ห ลั ก สู ต ร ระหว่ า งการน าหลั ก สู ต รไปปฏิ บั ติ และหลั ง การใช้
หลักสูตร ผลการประเมินก่อนใช้หลักสูตร และระหว่างการนาหลักสูตรไปปฏิบัติมุ่งเน้น
การปรั บ ปรุ งและพัฒ นา ส่ ว นการประเมินหลั งการใช้ห ลั กสู ต รมุ่ง เน้นการตัด สิ นใจ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือยกเลิกการใช้หลักสูตร
4. การประเมินแบบร่วมมือร่วมใจ หมายถึง การประเมินโดยใช้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกฝ่ายมีบทบาทเป็นผู้ประเมินหลักสูตร บนพื้นฐานของความ
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจที่ จ ะปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยใช้ วิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพมากกว่ า
วิธีการเชิงปริมาณ
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การประเมินหลักสูตร
แบบร่วมมือร่วมใจ:
นวัตกรรม
การประเมินหลังการใช้หลักสูตร
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
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3.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์
การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ หมายถึงการประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการใช้หลักสูตร ระหว่างการใช้หลักสูต รและหลังการใช้หลักสูตร
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการที่มีสัดส่วนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับหลักสูตรโดยใช้วิธีการประเมินหลักสูตร
ที่ห ลากหลายทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพท าให้ ไ ด้ ส ารสนเทศที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น จริ ง
และสามารถนามาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์

3.2 องค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์
การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1. การแบ่งปันวิสัยทัศน์ (shared vision) เป็นการแลกเปลี่ยน
วิสั ย ทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษาที่ ปรารถนา เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบการ
ประเมินหลักสูตรร่วมกัน เช่น คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ความคิด สมรรถนะ และ
คุณลักษณะ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการหลักสูตร การวางแผนวิชาการ การใช้ทรัพยากรหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็ น ต้น การแบ่ งปัน วิสัย ทัศน์จ ะทาให้เกิดแรงกระตุ้นการมีส่ว นร่ว มในการประเมิน
หลั ก สู ต รตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น และการมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น นี้ จ ะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
ประสิทธิภาพและความถูกต้องของการประเมินหลักสูตร
2. วัฒนธรรมความร่วมมือร่วมใจ (collaborative culture) เป็น
การทางานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและผู้ให้ข้อมูล อย่างมีเกียรติ
และศัก ดิ์ศ รี เท่ าเทีย มกัน มี การเคารพซึ่ งกัน และกั น (respect) มีค วามไว้ วางใจ
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(trust) มีการรวมพลังความคิดและสติปัญญา มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผน
และดาเนิ น การประเมิน หลั กสู ตรจนประสบความส าเร็จ ซึ่งวัฒ นธรรมความร่ว มมื อ
เป็นสิ่งที่สาคัญมากในการทางานประเมินหลักสูตรร่วมกัน เพราะการประเมินหลักสูตร
ไม่ส ามารถทาได้โ ดยบุ คคลใดบุคคลหนึ่ งแต่ต้องทาเป็นทีมในรูปของคณะกรรมการ
โดยที่ความร่วมมือร่วมใจจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนกิจกรรมการประเมินหลักสูตรให้สาเร็จ
3. การมุ่ ง เน้ น ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
(focus on examining outcomes to improve student learning) โดย
มุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับการประเมิน ผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เช่น การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น การประเมิ น ด้ า นการคิ ด การประเมิ น สมรรถนะ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์
ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีฐานคิดว่า การประเมินผล
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระหรือรายวิชาต่างๆ นั้น เป็นส่วน
หนึ่ ง ของการประเมิ น หลั ก สู ต ร ซึ่ ง จะต้ อ งน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ตลอดเวลา เช่น การปรับปรุงเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงสื่อการ
เรียนรู้ ตลอดจนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ การพัฒนาเครื่องมือวัดที่มีความเป็นมาตรฐาน เป็นต้น
4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนบุคคล (shared personal
practice) เป็นการนาความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานทั้งของตนเองและ
ประสบการณ์ของผู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ทาให้การ
ประเมิน หลักสู ตรมีป ระสิ ทธิภ าพสู งจากการเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้ อื่น ทั้งที่เป็น
ประสบการณ์แห่งความสาเร็จที่สามารถนามาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง และประสบการณ์ที่ผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยที่นาไปสู่ความผิดพลาด
ต่ า งๆ การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ส่ ว นบุ ค คลนั บ ว่ า เป็ น การจั ด การความรู้
(knowledge management) ชนิ ด หนึ่ ง โดยเป็ น การแปลงความรู้ ฝั ง ลึ ก (tacit
knowledge) ให้เป็นความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) เช่น การให้ข้อเสนอแนะ
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ของผู้เชี่ยวชาญว่าการรับผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจานวนมากเกินไปจะส่งต่อ
การบริ ห ารคุณภาพการจั ดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริห ารคุณภาพการทา
วิทยานิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ เป็นต้น
จากประสบการณ์การที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่างๆ เป็นระยะเวลามากกว่า
10 ปีที่ผ่ านมา ไม่ว่าจะเป็ นหลั กสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑล
กรุงเทพ โรงเรี ยนเอกชนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โรงเรียนเอกชน
ในสั งกัดองค์การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดภูเก็ต หลั กสู ตรวิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี
ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข หลั ก สู ต รการศึ ก ษาทั่ ว ไปในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
มหาวิ ทยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ทยาลั ย หลั ก สู ตรการศึก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการวิจัย
และประเมิ น ผลการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี หลั ก สู ต รการศึ ก ษา
มหาบั ณ ฑิ ต สาขาหลั ก สู ต รและการสอน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เทพสตรี หลั ก สู ต ร
การศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาหลั ก สู ต รและการสอน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาหลั ก สู ต รและการสอน มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุษ ฎีบั ณ ฑิต สาขาการวิจัย และพั ฒ นาหลั ก สู ตร ได้มี การประเมิ น
หลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ โดยมีองค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนช่วยทา
ให้ การประเมิน หลั กสู ต รดาเนิ น ไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ เกิด การเรี ยนรู้ร่ว มกันและ
นาไปสู่การปรับ ปรุงและเปลี่ยนแปลงหลั กสู ตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงเป็นแผนภาพ
กรอบแนวคิดองค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ ได้ดังต่อไปนี้
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การแบ่งปัน
วิสัยทัศน์

การมุ่งเน้นตรวจสอบ
และปรับปรุง
ผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน

องค์ประกอบของ
การประเมินหลักสูตร
เชิงสร้างสรรค์

การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ส่วนบุคคล

แผนภาพ 4 องค์ประกอบของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์

วัฒนธรรม
ความร่วมมือร่วมใจ
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3.3 จุดเน้นของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์
ลักษณะสาคัญของการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์สามารถวิเคราะห์
ได้เป็น 3 องค์ประกอบ แบ่งตามช่วงระยะเวลาการประเมินหลักสูตร คือ การประเมิน
ก่อนการใช้หลักสูตร การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร และการประเมินหลังการ
ใช้ห ลัก สูต ร โดยการประเมิน แต่ ล ะช่ ว งให้ ความส าคั ญกั บการปรับ ปรุง และพั ฒ นา
หลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น ดังนี้

3.3.1 การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร
การประเมินก่อนการใช้หลักสูตรมุ่งประเมินคุณภาพของเอกสาร
หลักสูตร โดยใช้วิธีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) เพื่อตรวจสอบ
คุณ ภาพหลั ก สู ตรฉบั บ ร่ า ง และให้ ข้ อ เสนอแนะที่เ ป็ นประโยชน์ โดยการพิ จารณา
องค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร เช่น เอกสารหลักสูตร เนื้อหาสาระ การเรียนการสอน
และการวัดประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร และ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นเนื้ อ หาสาระที่ บ รรจุ ไ ว้ ใ นหลั ก สู ต รร่ ว มมื อ กั น พิ จ ารณา นั บ ว่ า
เป็ น กระบวนการที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ก่ อ นที่ จ ะน าหลั ก สู ต รไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และจาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพิจารณาคุณภาพของเอกสารหลักสูตรของผู้เขียน
พบว่า มีประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะที่พบอยู่บ่อยครั้งโดยภาพรวมดังต่อไปนี้

การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร แบ่งได้ 2 แนวทาง ดังนี้
1. การประเมินด้วยวิธีการวิจัย (evaluation research) เป็น
การประเมินหลักสูตรโดยใช้กระบวนการวิจัยที่เป็นระบบ ทาให้ผลการประเมินมีความ
ถูกต้องชัดเจน
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2. การประเมิ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ร ะบบของหลั ก สู ต ร
(curriculum system analytical evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับปัจจัย
นาเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ของหลักสูตร เช่น การ
วิเคราะห์หลักสูตรของ Puissance หรือที่เรียกว่า Puissance analysis และการ
ประเมินองค์ประกอบของหลักสูตรตามรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Tyler คือ
การประเมิน ความสอดคล้ อ งระหว่ างจุ ดประสงค์ การเรียน ประสบการณ์การเรีย น
และการประเมินผลการเรียน หรือที่เรียกว่า Tyler loop ดังแผนภาพต่อไปนี้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ประสบการณ์การเรียนรู้

การประเมินผลการเรียนรู้

แผนภาพ 5 ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้
จากประสบการณ์การประเมินเอกสารหลักสูตรก่อนการนาไปใช้ของผู้เขียน
ทั้ ง หลั ก สู ต รระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานหรื อ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและหลั ก สู ต ร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มี ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิ น ที่ มั ก พบอยู่ เ สมอ
หลายประการดังต่อไปนี้
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ก) กรณีหลักสูตรสถานศึกษา (เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา)
- ควรก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ข องหลั ก สู ต รที่ ส ะท้ อ นภาพ
ความส าเร็ จ ของการจั ดการศึ ก ษาในอนาคตของแต่ ล ะสถานศึ ก ษาที่ มี ค วามสมดุ ล
ระหว่างมุมมองของสถานศึกษาและมุมมองของกระทรวงศึกษาธิการ
- ควรก าหนดพั น ธกิ จ การจั ด การศึ ก ษาที่ มี จุ ด เน้ น
ที่ชัดเจน ไม่ควรเขียน ในลักษณะกิจกรรม หรืองานประจา
- การก าหนดจุ ด หมาย สมรรถนะ และคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ควรสะท้อนอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของผู้เรียน ซึ่งเอื้อต่อการ
ประเมิ น คุ ณภาพการศึก ษา ภายนอกจากส านั ก งานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองตัวบ่งชี้
- ควรวิเคราะห์สาระสาคัญ (main concepts) จาก
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อนามาเขียนคาอธิบายสาระการเรียนรู้ ทาให้คาอธิบายสาระ
การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
- ควรกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ยังไม่ส ะท้อน
การใช้กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ที่หลากหลายนาไปสู่การคิดวิเคราะห์
การคิดวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์
- ควรกาหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ
ทดสอบ (testing) มากกว่ า การประเมิ น ที่ เ สริ ม พลั ง ตามสภาพจริ ง (authentic
empowerment assessment) และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนและคุณภาพของผู้เรียน
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ข) กรณีหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (เอกสาร มคอ.2)
- ควรวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ภ ายนอกควรเชื่ อ มโยง
ประเด็ น ส าคั ญ ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารก าหนดปรั ช ญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- ควรกาหนดปรัชญาของหลักสูตรควรสะท้อนความเชื่อ
ที่มีต่อการจัดการศึกษาของหลักสูต ร มากกว่าการเขียนเป็นคาคล้องจองหรือพันธกิจ
ของหลักสูตร
- ควรก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รควรเขี ย น
ในลักษณะผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ของผู้สาเร็จการศึกษาที่ชัดเจนและมี
ความสอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาของแต่ละสาขา/สาขาวิชาทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและทักษะด้านการ
ปฏิบัติ (ถ้ามี)
- การออกแบบรายวิ ช าควรมี ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกั บ
ธรรมชาติของวิธีการเรียนรู้ในรายวิชานั้น เช่น รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชา
การวิจัย ควรออกแบบให้มีการเรี ย นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน ไม่ควรเน้น
เฉพาะการเรียนรู้ด้านทฤษฎีเพียงอย่างเดียวเป็นต้น รวมทั้งการเขียนคาอธิบายรายวิชา
ที่ควรสะท้อนสาระสาคัญของรายวิชา
- การเขียนตัวเลขจานวนชั่วโมงที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนซึ่งปรากฏในวงเล็บหลังตัวเลขที่เป็นจานวนหน่วยกิต เช่น 3(3 – 0 – 6) โดยที่
ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง จานวนชั่วโมงการเรียนภาคทฤษฎีต่อหนึ่งสัปดาห์
ตัว เลขตัว กลาง หมายถึงจ านวนชั่ว โมงการเรี ยนภาคปฏิบัติต่อสั ปดาห์ และตัว เลข
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ตัวที่สาม หมายถึง จานวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ ควรมีความ
สอดคล้ องกับ คาอธิบ ายรายวิช า เช่น คาอธิ บายรายวิช าเขียนสะท้ อนให้ ถึงการฝึ ก
ปฏิบัติการต่างๆ แต่ตัวเลขตัวกลางในวงเล็บเป็นเลข 0 ซึ่งทาให้เกิดความไม่สอดคล้อง
กันระหว่างคาอธิบายรายวิชา กับจานวนชั่วโมงที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- การออกแบบรายวิ ช าในหลั ก สู ต รที่ เ น้ น การเรี ย น
ภาคทฤษฎี ด้วยการบรรยายมากเกินไป ซึ่งทาให้เกิดการเรียนรู้ได้น้อยกว่าการเรียนรู้
จากการปฏิบั ติจ ริ งด้ว ยการบู ร ณาการความรู้ไปสู่ การแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ตามที่ผู้เรียนถนัดและสนใจ
- การวิเคราะห์แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) ควรวิเคราะห์ความ
รับผิดชอบหลักและรองที่แท้จริง
- เพิ่มเติมบทบาทการโค้ชของอาจารย์ให้สะท้อนออกมา
ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากการโค้ชจะทาให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพการคิดและการเรียนรู้
ได้เต็มตามศักยภาพ บทบาทการโค้ชมีหลายประการ เช่น การตั้งคาถาม การชี้แนะ
การกระตุ้น การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) การตรวจสอบความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง (checking for under standing) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) การ
ให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward) การใช้บทบาทการโค้ชจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์ได้สูงสุด
- ทบทวนคาอธิบายรายวิชาที่เป็นการรายวิชาการปฏิบัติ
โดยควรเพิ่มเติมประเด็น “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” เนื่องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- ควรเพิ่มเติมทักษะการวิเคราะห์ ในคาอธิบายรายวิชา
ที่เป็ นรายวิช าทฤษฎี ทั้งนี้ เนื่องจากการคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
จะต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานเสมอ
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การประเมินคุณภาพเอกสารหลักสูตรก่อนที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ
โดยผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ทาให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความทันสมัยกับความเจริญก้าวหน้าของ
องค์ความรู้และนวัตกรรมของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะส่งผลดีต่อการนาหลักสูตรไปใช้
การใช้วิธีการตอบสนองของผู้เกี่ยวข้อง (responsive) จะทา
ให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งที่สะท้อนอยู่ในหลักสูตร ซึ่งอาจมีข้อจากัดเกี่ยวกับการยึดปัญหา
ของผู้ เกี่ย วข้องมากเกินไป คุณ สมบัติของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินหลักสูตร คือ
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และเข้าใจโครงการที่ประเมินเป็นอย่างดี
ไม่มีอคติ มีโลกทัศน์และประสบการณ์กว้างขวาง

แนวทางการกาหนดกรอบการประเมินเอกสารหลักสูตร
แนวทางการกาหนดกรอบการประเมินเอกสารหลักสูตรก่อนนาไปปฏิบัติ
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) การนาหลักสูตรไปใช้
14) ผลผลิตของหลักสูตร
โดยการประเมินในแต่ละประเด็นมีขอบข่ายการประเมินที่สาคัญ ดังต่อไปนี้

1. หลักการและเหตุผล
-

ได้มีการนาเสนอความจาเป็นของการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่
ได้มีการนาประเด็นสาคัญเกี่ยวกับหลักสูตรมานาเสนอไว้หรือไม่
การอ้างเหตุผลมีความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด
ข้อคิดเห็นต่างๆ เป็นความจริงและเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด
ได้มีการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
หรือไม่
- มีการประเมินความต้องการที่ใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่
- นาผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมาสนับสนุน
อย่างสมบูรณ์หรือไม่

2. จุดมุ่งหมายทั่วไป
- จุดมุ่งหมายที่ระบุไว้มีความชัดเจนหรือไม่
- จุดมุ่งหมายที่ระบุไว้มีความสาคัญเพียงพอหรือไม่
- จุดมุ่งหมายที่ระบุไว้มีความครอบคลุมสิ่งที่คาดหวังทั้งหมดหรือไม่

3. จุดมุ่งหมายเฉพาะ
- ได้มีการระบุจุดมุ่งหมายเฉพาะหรือไม่
- ได้มีการชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรสามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างไร
- จุดมุ่งหมายเฉพาะในแต่ละข้อมีจุดเน้นที่ชัดเจนหรือไม่
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-

จุดมุ่งหมายเฉพาะในแต่ละข้อสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายทั่วไปหรือไม่
จุดมุ่งหมายเฉพาะมีความชัดเจนและนาไปใช้ได้จริงหรือไม่
จุดมุ่งหมายเฉพาะในแต่ละข้อมีความสาคัญและเหมาะสมเพียงใด
จุดมุ่งหมายเฉพาะทุกข้อร่วมกันสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายทั่วไป
หรือไม่

4. เกณฑ์การปฏิบัติการใช้หลักสูตร
- มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินการปฏิบัติตามหลักสูตร
หรือไม่
- เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินการใช้หลักสูตรมีความสมบูรณ์
หรือไม่
- เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินการใช้หลักสูตรมีความชัดเจน
หรือไม่
- เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินการใช้หลักสูตร
มีความเฉพาะเจาะจงหรือไม่
- เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินการใช้หลักสูตรมีความเชื่อถือได้
หรือไม่
- เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินการใช้หลักสูตรมีความเหมาะสม
กับบริบทของการใช้หลักสูตรหรือไม่

5. การแบ่งระดับของคะแนน
- มีการกาหนดมาตรฐานของการให้ระดับคะแนนที่ชัดเจนหรือไม่
- การให้ระดับคะแนนมีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หรือไม่
- การให้ระดับคะแนนมีการจัดลาดับความสาคัญหรือไม่
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6. สภาพแวดล้อม
- มีการอธิบายถึงสภาพสังคมและชุมชนที่จะนาหลักสูตรไปใช้หรือไม่
- มีการอธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตร
หรือไม่
- หลักสูตรมีลักษณะสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือไม่
- หลักสูตรมีความสอดคล้องกับบริบทด้านผู้เรียนหรือไม่

7. คุณลักษณะของผู้เรียน
-

มีการระบุถึงคุณลักษณะของผู้เรียนที่จะเรียนตามหลักสูตรหรือไม่
มีการระบุวิธีการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือไม่
มีการกาหนดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือไม่
มีการระบุวิธีการประเมินคุณลักษณะเบื้องต้นของผู้เรียนหรือไม่

8. การเรียนการสอน
-

แผนการจัดการเรียนการสอนมีความชัดเจนหรือไม่
การจัดการเรียนการสอนมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด
เนื้อหาสาระมีความสาคัญมากน้อยเพียงใด
วิธีการจัดการเรียนการสอนมีความสร้างสรรค์เพียงใด
การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หรือไม่

9. ความแตกต่างในการจัดการเรียนการสอน
-

มีประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอหรือไม่
มีการประเมินวินิจฉัยผู้เรียนหรือไม่
มีการสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
มีการส่งเสริมผู้เรียนที่เก่งหรือไม่อย่างไร
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10. การส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตร
-

มีการระบุจานวนผู้เรียนขั้นต่าและสูงสุดไว้หรือไม่
มีการวางแผนแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนหรือไม่
มีการระบุถึงวัสดุหลักสูตรที่สนับสนุนการเรียนการสอนหรือไม่
สื่อการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรหรือไม่
มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาหรือไม่
ได้มีการกาหนดคุณสมบัติของผู้สอนหรือไม่
ได้มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอนหรือไม่
ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในหลักสูตรหรือไม่

11. การทดลองใช้หลักสูตร
-

มีการทดลองใช้หลักสูตรแบบนาร่องหรือไม่
มีการทดลองใช้หลักสูตรภาคสนามหรือไม่
มีการรายงานผลการทดลองใช้หลักสูตรหรือไม่
มีการนาผลการทดลองใช้หลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่

12. การประเมินผลการใช้หลักสูตร
- ได้มีการประเมินการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
- มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรในประเด็นที่จาเป็นและสาคัญ
หรือไม่
- มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจากการประเมินหรือไม่

13. การนาหลักสูตรไปใช้
- มีการระบุแนวทางการใช้หลักสูตรที่ชัดเจนหรือไม่
- มีการกาหนดเวลาเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรหรือไม่
- มีการระบุบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรชัดเจนหรือไม่
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- มีทรัพยากรในการใช้หลักสูตรเพียงพอหรือไม่
- แผนการบริหารจัดการหลักสูตรมีความชัดเจนหรือไม่

14. ผลผลิตของหลักสูตร
- ผลผลิตของหลักสูตรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่
- ผลผลิตของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการในวิชาชีพ
เพียงใด

นอกจากนี้การใช้เครื่องมือการประเมินเอกสารหลักสูตร ยังเป็นวิธีการที่ใช้
กันโดยทั่วไปในการประเมินก่อนการใช้ห ลักสูตรโดยผู้ เชี่ยวชาญอีกด้วย ดังตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรก่อนการนาไปใช้ของการวิจัย เรื่อง “การพัฒนา
หลั ก สู ตรฝึ ก อบรมครู เ พื่ อเสริ มสร้ า งความสามารถในการจัด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ จั ย
เป็นฐาน” ต่อไปนี้ (มารุต พัฒผล. 2554ข)
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แบบประเมินเอกสารหลักสูตรฝึกอบรมครู
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
คาชี้แจง
1. โปรดพิจารณาเอกสารหลักสูตรแล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับ
ความเหมาะสมและความสอดคล้ อ งในแบบประเมิ น และขอความกรุ ณ าเขี ย น
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
2. แบบประเมินมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรฉบับร่าง และตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฉบับร่าง
ตอนที่ 1 แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฉบับร่าง
คาชี้แจง โปรดพิจารณาว่าองค์ประกอบของหลักสูตรในแต่ละหัวข้อต่อไปนี้
ว่ามีความเหมาะสม มากน้อยเพียงใด โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ระดับความเหมาะสม

ข้อ

รายการประเมิน

1.

ปัญหาและความสาคัญของหลักสูตร
1.1 สมเหตุสมผล
1.2 สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
1.3 เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
หลักการของหลักสูตร
2.1 สมเหตุสมผล
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้สนับสนุน
2.3 เป็นไปได้จริง

2.

มาก
ที่สุด

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ข้อ
3.

4.

5.

6.

7.

รายการประเมิน
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3.1 ชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.2 สามารถวัดและประเมินผลได้
3.3 สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
เนื้อหาของหลักสูตร
4.1 ครอบคลุมสาระสาคัญ
4.2 ถูกต้องตามหลักวิชาการ
4.3 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมการฝึกอบรม
5.1 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
5.2 ส่งเสริมการบรรลุจดุ มุ่งหมาย
5.3 ความเป็นไปได้
สื่อประกอบการฝึกอบรม
6.1 ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม
6.2 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
6.3 นาไปใช้ในสถานการณ์จริง
การประเมินผลหลักสูตร
7.1 ตรวจสอบการบรรลุจุดมุ่งหมายได้
7.2 ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการประเมิน
7.3 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

มาก
ที่สุด

ระดับความเหมาะสม
มาก ปาน น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด
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ตอนที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฉบับร่าง
คาชี้แจง โปรดพิจารณาว่าองค์ประกอบของหลักสูตรในแต่ละหัวข้อต่อไปนี้
ว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด โดยทาเครื่องหมาย ลงในช่อง
ระดับความสอดคล้อง
ระดับความสอดคล้อง
สอด ไม่
ไม่
คล้อง แน่ใจ สอดคล้อง

ข้อ

รายการประเมิน

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

สภาพปัญหาและความจาเป็นกับหลักการของหลักสูตร
หลักการของหลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หลักการของหลักสูตรกับการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกับกิจกรรมฝึกอบรม
เนื้อหาสาระของหลักสูตรกับการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
เนื้อหาสาระของหลักสูตรกับสื่อประกอบการฝึกอบรม
เนื้อหาสาระของหลักสูตรกับระยะเวลาฝึกอบรม
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมกับระยะเวลาฝึกอบรม
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมกับสถานที่ฝึกอบรม
การจัดกิจกรรมฝึกอบรมกับสื่อประกอบการฝึกอบรม
การประเมินผลหลักสูตรกับหลักการของหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตรกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตรกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตรกับกิจกรรมฝึกอบรม

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ............
............................................................................................................................. ............
ลงชื่อ ......................................... ผู้เชี่ยวชาญ
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3.3.2 การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร
เป็นการประเมินเพื่อ ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรระหว่าง
การใช้หลักสูตร โดยการพิจารณาว่าการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่ปฏิบัติ
อยู่นั้นมีคุณภาพเป็นอย่างไร สอดคล้องกับเอกสารหลักสูตรหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค
อะไร
การประเมิ น ระหว่ า งการน าหลั ก สู ต รไปปฏิ บั ติ มุ่ ง เน้ น การ
ปรับปรุงและพัฒนาเป็นสาคัญซึ่งวิธีการประเมินที่ใช้ ประกอบด้วย การประเมินที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ (child – centered evaluation) การประเมินแบบไม่เป็น
ทางการ (informal evaluation) การประเมินที่เป็นอิสระจากจุดมุ่งหมาย (goal–
free evaluation) และการประเมินที่เน้นกระบวนการตัดสินใจ (decision –
based evaluation) ซึ่งการประเมินแต่ละวิธีมีสาระสาคัญดังนี้
การประเมิน ที่เ น้ น ผู้เ รี ยนเป็น สาคั ญ เป็นการตรวจสอบความ
เหมาะสมของหลักสูตร การเรียนการสอน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับหลักสูตร
โดยการส ารวจ สั มภาษณ์ อภิป ราย จนได้ส ารสนเทศเชิงลึ กอย่างหลากหลายจาก
ผู้เรียน สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้และหลักสูตร
จุดเน้นการประเมินลักษณะนี้ คือ การสะท้อนสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนวิชาการ ความคุ้มค่า และความพึงพอใจของผู้เรียน ผลจาก
การประเมินที่เน้ นผู้เรีย นเป็น ส าคัญช่วยทาให้ทราบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร ผู้เรียน
สามารถทาอะไรได้บ้ า งจากสิ่ ง ที่ ได้ เรี ย นรู้ และน าความรู้ค วามสามารถไปใช้ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างไร รวมทั้งผู้เรียนมีข้อเสนอแนะ
ใหม่ๆ อะไรบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร

88 บทที่ 3 การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์
การประเมิ น แบบไม่ เ ป็ น ทางการเป็ น การประเมิ น ที่ มี ค วาม
ยื ด หยุ่ น ในด้ า นวั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ด าเนิ น การและเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
โดยผู้ส อนคัดสรรข้อมูลบางประเด็น มาประเมิน (vital signs evaluation) เช่น
คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของสื่อการเรียนรู้ คุณภาพของการวัด
และประเมิน ผล คุณภาพของผู้ เรี ย น เป็ น ต้น ซึ่งอาจจะเน้นที่วัตถุ ประสงค์ เนื้อหา
การลาดับขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน ไม่เน้นทักษะพิเศษและสามารถให้ข้อมูล
ได้โดยตรงจากบริ บทจริ งในชั้ นเรีย นที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนซึ่งอาจใช้
วิธีการพูดคุยซักถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน เป็นต้น
ตลอดจนการสังเกตกระบวนการปฏิบัติงาน การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนรู้การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวิเคราะห์กระบวนการนาหลักสูตร
ไปใช้ การประเมินผลการปฏิบัติทั้งหมดของสถานศึกษา (all school program)
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาด้านต่างๆ เพื่อนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒ นาการใช้ห ลั กสูตรให้ มีคุณภาพและสอดคล้ องกับความต้องการของผู้ เรียน
โดยไม่ต้องรอให้ใช้หลักสูตรจนครบรอบหลักสูตรหรือเมื่อมีผู้สาเร็จการศึกษา
การประเมิ น ที่ เ ป็ น อิ ส ระจากจุ ด มุ่ ง หมาย (goal
free
evaluation) เป็ น การประเมิน ที่มีขอบเขตและประเด็น การประเมิน ที่ห ลากหลาย
มีความกว้างขวางมากกว่าการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย นาเสนอโดย Scriven (1967)
การประเมิ น ที่ เ ป็ น อิ ส ระจากจุ ด มุ่ ง หมาย มี แ นวคิ ด ส าคั ญ ว่ า
การประเมินที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรมีประเด็นการประเมินครอบคลุมปัจจัยต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ห ลั ก สู ต รไม่ จ ากั ด เพี ย งแต่ ก ารประเมิ น ความสอดคล้ อ งระหว่ า ง
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการใช้ ห ลั ก สู ต รกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รเท่ า นั้ น (Armstrong.
2003)
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การประเมิ น ที่ เ ป็ น อิ ส ระจากจุ ด มุ่ ง หมาย ช่ ว ยท าให้ ไ ด้ ท ราบ
จุดแข็งและจุ ดที่ต้องพัฒ นาหลั กสู ตรให้ มีคุณภาพมากขึ้น อย่างสอดคล้ องกับบริบท
ทางสั งคมที่เปลี่ ย นแปลงไปในปั จ จุ บั น โดยใช้ส ารสนเทศจากการประเมิ นหลั กสู ต ร
อย่างรอบด้าน

3.3.3 การประเมินหลังการใช้หลักสูตร
เป็น การประเมินที่ดาเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการใช้หลักสูตร
มุ่ ง เน้ น การประเมิ น ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย น โดยการพิ จ ารณา
ประสิทธิภาพในการวางแผนหลักสูตรกระบวนการทาหลักสูตรไปใช้ การเรียนการสอน
การวัดประเมินผล รวมทั้งผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร โดยใช้เครื่องมือสาหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มุ่งเน้นการตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรหรือยกเลิกการใช้หลักสูตรซึ่งวิธีการ
ประเมินที่ใช้ ประกอบด้วยการประเมินแบบเป็นทางการ (formal evaluation) และ
การประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย (goal – based evaluation) ซึ่งการประเมินแต่ละวิธี
มีสาระสาคัญดังนี้
การประเมินแบบเป็นทางการเป็นการประเมินที่มีคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการสอดคล้องกับการประเมิน มีการ
วางแผนการประเมินทั้ง การประเมินเชิงปริมาณและการประเมินเชิงคุณภาพ โดยการ
ประยุกต์รูปแบบการประเมินที่นามาใช้ดาเนินการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบในทุกมิติทั้ง
หลั กสู ตร ส่ วนใหญ่จ ะประเมินเมื่อหลั กสู ตรครบรอบหรือมีผ ลผลิ ตเกิดขึ้น เพราะจะ
ติดตามผลผลิตของหลักสูตร และผู้ใช้ผลผลิตของหลักสูตรต้องใช้เวลาและงบประมาณ
จานวนมากสาหรับการประเมินหลักสูตร

90 บทที่ 3 การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์
การประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย เป็นการประเมินที่ใช้เป้าประสงค์
ของหลั กสู ตร (curriculum goals) และวัตถุประสงค์ของหลั กสู ตร (curriculum
objectives) เป็ น ประเด็ น การประเมิ น เพื่ อ ตรวจสอบว่ า หลั ก สู ต รที่ ด าเนิ น การอยู่
ประสบความสาเร็จหรือไม่เพียงใด จัดอยู่ในแนวทางการประเมินที่มุ่งตรวจสอบความ
สอดคล้ อ งระหว่า งสิ่ ง ที่ทาได้ กับ วั ตถุป ระสงค์ (Performance – Objectives
Congruence Approach) การประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย มีต้นกาเนิดโดย Ralph W.
Tyler ค.ศ. 1949 ในหนังสือ Basic Principle of Curriculum and Instruction
อย่างไรก็ตาม Tyler ก็ไม่ได้ใช้ชื่อเรียกว่า goal – based evaluation แต่อย่างใด
เพีย งสะท้อนแนวคิดว่าการประเมิน ที่ดีนั้ น จะต้องสามารถสรุปได้ว่าโครงการบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
การประเมินในทรรศนะของ Tyler เป็นกระบวนการตัดสินใจและ
ลงสรุปว่าวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่กาหนดไว้นั้น 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)
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ลั กษณะเด่ น ของการประเมิน ที่ยึ ดจุ ดมุ่ง หมายในบริ บทของการประเมิ น
หลักสูตรอยู่ตรงที่ การวิเคราะห์เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้กระจ่าง
ว่าอะไรคือคุณภาพของผู้เรียนตามที่หลักสูตรต้องการ มีให้ความหมายหรือนิยามเชิง
ปฏิบัติการ (operational definition) จากนั้นจึงกาหนดวิธีการและสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้เก็บรวมรวมข้อมูล ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน
นาผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตร ดังแผนภาพต่อไปนี้
วิเคราะห์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

นิยามเชิงปฏิบัติการ
และสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน

การปรับปรุงหลักสูตร
หรือยกเลิกการใช้หลักสูตร
แผนภาพ 6 กระบวนการประเมินหลักสูตรที่ยึดจุดมุ่งหมาย

92 บทที่ 3 การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์
การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์เป็นการประเมินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ก่อนใช้หลักสูตร ระหว่างการนาหลักสูตรไปปฏิบัติ และหลังการใช้หลักสูตร ผลการ
ประเมินก่อนใช้หลักสูตร และระหว่างการนาหลักสูตรไปปฏิบัติมุ่งเน้นการปรับปรุงและ
พัฒนา ส่วนการประเมินหลังการใช้หลักสูตรมุ่งเน้นการตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตร หรือ
ยกเลิ ก การใช้ ห ลั ก สู ต ร สรุ ป เป็ น แผนภาพกรอบแนวคิ ด ของการประเมิน หลั ก สู ต ร
เชิงสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2558)

จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร
การประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญ
ก่อนการใช้
หลักสูตร

เนื้อหาสาระ
และกิจกรรม

การนาหลักสูตร
ไปปฏิบตั ิ

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่เกิดกับผู้เรียน

- การประเมินแบบเป็นทางการ
- การประเมินที่ยดึ จุดมุ่งหมาย

การประเมินผล

- การประเมินทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- การประเมินแบบไม่เป็นทางการ
- การประเมินทีไ่ ม่ยดึ จุดมุ่งหมาย

แผนภาพ 7 กรอบแนวคิดการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์
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ลักษณะเด่นของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประเมินหลักสูตร
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ประการหนึ่ ง คื อ การเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ เ ชิ ง วิ ช าชี พ
(professional learning community) โดยการที่กลุ่มบุคคลหลายฝ่ายที่มีความ
สนใจและให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึ กษา
ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ส อน ผู้ เรี ย น ผู้ ป กครอง ชุมชน มาร่ว มกัน ดาเนิน การประเมิน หลั ก สู ต ร
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการใช้หลักสูต ร ระหว่าง
การนาหลักสูตรไปปฏิบัติและหลังการใช้หลักสูตร

การประเมินหลักสูตรแบบร่วมมือร่วมใจ : การประเมิน
หลังการใช้หลักสูตรเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
การประเมินแบบร่วมมือร่วมใจ (collaborative evaluation) เป็นการ
ประเมิ น โดยใช้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต รทุ ก ฝ่ า ยมี บ ทบาทเป็ น ผู้ ป ระเมิ น หลั ก สู ต ร
บนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมใจที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการ
เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ
การประเมิน หลั กสู ต รโดยทั่ว ไปมักกระทาในรูปของคณะกรรมการที่ท า
หน้าที่เป็นผู้ประเมินหลักสูตร โดยกาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมีบทบาทหลัก
ในการให้ข้อมูลที่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งข้อจากัดประการหนึ่งของวิธีการนี้ คือ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยกันเองที่มีต่อหลักสูตร
ในประเด็นต่างๆ
การประเมินแบบร่วมมือร่วมใจ เป็นชื่อที่ผู้เขียนคิดขึ้นจากการได้เข้าร่วม
การประเมินหลั กสู ตรพระธรรมทูต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
มีลักษณะสาคัญคือ การเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรพระธรรมทูตทุกฝ่าย มาประชุม
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ร่วมกันเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุ ดที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนสิ่งที่ใหม่ๆ ที่ควร
ริเริ่มหรือพัฒนาหลักสูตรพระธรรมทูตให้ดียิ่งขึ้น
กลุ่มผู้ประชุมมีประมาณ 50 รูป/คน แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ จาแนกตาม
ความเกี่ ย วข้ องกับ หลั ก สู ต รพระธรรมทู ต จากนั้น จัด ให้ มีก ารประชุม กลุ่ ม ย่อ ยตาม
ประเด็นที่กาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมกลุ่มย่อยแล้ว กลับเข้าสู่การประชุมกลุ่มใหญ่
อีกครั้ง แล้วกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มนาเสนอผลการประชุมกลุ่มของตนเอง จากนั้นสมาชิก
ทั้งหมดร่วมกันวิเคราะห์และตัดสินใจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรพระธรรมทูต
ในประเด็นที่กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มนาเสนอ โดยใช้กระบวนการของสุทนรียสนทนา และมี
ฉันทามติร่วมกันในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดังกล่าวซึ่งแสดงกระบวนการ
ประเมินหลักสูตรแบบร่วมมือร่วมใจได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
การประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อแจ้งภารกิจการประเมินหลักสูตร

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องปรับปรุง สิ่งที่ควรริเริ่ม

การนาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยต่อที่ประชุมกลุ่มใหญ่

ทีป่ ระชุมกลุ่มใหญ่ร่วมกันวิเคราะห์ วินิจฉัย ตัดสินใจ เป็นฉันทามติ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
แผนภาพ 8 ขั้นตอนการประเมินหลักสูตรแบบร่วมมือร่วมใจ
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ข้อดีของการประเมินแบบนี้คือ สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ที่นาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ย นแปลงหลักสูตร บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
ต่ า งๆ เช่ น การเล่ า ประสบการณ์ ข องพระวิ ปั ส สนาจารย์ ที่ มี ต่ อ กระบวนการฝึ ก
ภาคปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจปรับปรุง
และเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด ผลจริ ง เมื่ อ ถึ ง เวลาฝึ ก อบรมพระธรรมทู ต
รุ่นต่อไป ส่วนข้อจากัดคือ การกาหนดนัดหมายการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจานวนมาก
และการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มย่อย และการหาข้อสรุปหรือฉันทามติ
ในการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่จาเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาตัดสินใจ

ปัจจัยสนับสนุนการประเมินแบบร่วมมือร่วมใจ
1. ความเคารพซึ่ งกัน และกั น ระหว่ า งสมาชิก ที่เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรม
ทาให้สมาชิกทุกคน กล้าที่จะนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ ข้อเท็จจริง และแสดงความ
คิดเห็นของตนเองบนพื้นฐานของความเคารพผู้อื่น ไม่ก้าวร้าว และมีความเท่าเทียมกัน
2. ความมุ่ ง มั่ น ในความส าเร็ จ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ส มาชิ ก ทุ ก คน
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม โดยพร้ อ มเพรี ย งกั น และด าเนิ นการประชุม กลุ่ ม ย่ อ ยได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลผลิตจากการประชุม ได้ข้อสรุปประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข และ
สิ่งที่ควรริเริ่มใหม่ๆ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายาม ความอดทน และการเสี ยสละเวลา
ในการร่วมกันคิดหาแนวทางวิธีการ และตัดสินใจร่วมกัน
3. สุนทรียสนทนา ทาให้การประชุมทั้งการประชุมกลุ่มย่อยและการ
ประชุมกลุ่มใหญ่ มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์ ไม่เคร่งเครียด ผ่อนคลาย ซึ่งบรรยากาศ
ดังกล่าวเอื้อต่อการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ทาให้ค้นพบแนวทางการ
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แก้ไขปัญหาการใช้หลักสูตรที่เคยเกิดขึ้นและสามารถคิดริเริ่มกิจกรรมใหม่ๆ ในหลักสูตร
ได้ดีอีกด้วย
จากการประเมินหลักสูตรพระธรรมทูตโดยใช้วิธีการประเมินแบบร่วมมือ
ร่วมใจดังกล่าวทาให้ได้ข้อสรุปในการปรับปรุงหลักสูตรพระธรรมทูตที่เป็นฉันทามติดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ (เวลาการประชุมตั้งแต่ 13.30 – 20.30 น. ของวันที่ 28 มกราคม
2558)
1. บูรณาการเนื้อหาภาควิชาการเข้ากับภาคปฏิบัติ
เน้นการลงมือปฏิบัติจริงระหว่างการฝึกอบรม
2. เพิ่มบทปฏิบัติการถอดบทเรียนสาหรับพระธรรมทูตบันทึกทุกวัน
3. บูรณาการหลักสูตรเข้ากับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ของมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมวันวิสาขบูชาโลก
การประชุมพระธรรมทูตโลก การบรรพชาสามเณรและศีลจาริณี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ
เป็นต้น เพื่อให้พระธรรมทูตได้ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง
4. เพิ่มกิจกรรมการเดินธุดงค์ของพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย –
เนปาล
5. เพิ่มการสวดมนต์ในบทสวดที่สอดคล้องกับสังเวชนียสถาน
แต่ละแห่ง
6. เพิ่มช่องทางและวิธีการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้วิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย
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การประเมินหลักสูตรที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินได้
นั้น ต้องเป็นการประเมินที่ มีความสร้างสรรค์ มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการ
ประเมินหลายๆ วิธี โดยมีการเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมการประเมิน ซึ่งจะทาให้เกิดการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยปัจจัย
องค์ประกอบของการประเมิน หลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 4 ปัจจัย และอีกสิ่งหนึ่ง
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการประเมินหลักสูตร คือ มิติการประเมินและคาถามการประเมิน
ซึ่งใช้เป็นกรอบและรายละเอียดสาหรับการดาเนินกิจกรรมการประเมินหลักสูตร เป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ ผ ลการประเมิ น ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ งชั ด เจนซึ่ ง จะได้ ก ล่ า ว
ในรายละเอียดต่อไป

สรุป
จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 3 เรื่องการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์
ได้กล่าวถึงสาระสาคัญ คือ การประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์หมายถึงการประเมิน
หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการที่ มี สั ด ส่ ว นองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการที่ มี ค วาม
เชี่ ย วชาญเหมาะสมกั บ หลั ก สู ต รที่ ป ระเมิ น โดยการใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต ร
ที่หลากหลายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จนได้สารสนเทศที่ถูกต้อง สามารถนามา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์ โดยจุดเน้นของการประเมินหลักสูตรเชิง
สร้างสรรค์ จ าแนกตามช่วงเวลาของการประเมิน ได้แก่ 1) การประเมินก่อนการใช้
หลักสูตร มีจุดเน้นคือการประเมินด้วยวิธีการวิจัย และการประเมินด้วยวิธีการวิเคราะห์
ระบบของหลักสูตร 2) การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร มีจุดเน้นคือการประเมินที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การประเมินแบบไม่เป็นทางการ การประเมินที่เป็นอิสระจาก
จุดมุ่งหมาย 3) การประเมินหลังการใช้หลักสูตร มีจุดเน้นคือ การประเมินแบบเป็น
ทางการ การประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย ซึ่งการประเมินหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
ประเมินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนใช้หลักสูตร ระหว่างการนาหลักสูตรไปปฏิบัติ และหลัง
การใช้หลักสูตร ผลการประเมินก่อนใช้หลักสูตรและระหว่างการนาหลักสูตรไปปฏิบัติ
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มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนา ส่วนการประเมินหลังการใช้หลักสูตรมุ่งเน้นการตัดสินใจ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือยกเลิกการใช้หลักสูตร นวัตกรรมการประเมินแบบร่วมมือร่วมใจ
เป็นการประเมินโดยใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกฝ่ายมีบทบาทเป็นผู้ประเมินหลักสูตร
บนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมใจที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการเชิง
คุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ
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การประเมินหลักสูตรที่ดี
ต้องมีประเด็นการประเมิน
หรือบางครั้งเรียกว่า

กรอบการประเมิน
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4.1 ประเด็นการประเมินหลักสูตร

4. ประเด็นและคาถาม
การประเมินหลักสูตร

4.2 คาถามการประเมินหลักสูตร
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คาถามการประเมิน
(evaluation questions)
หมายถึงสิ่งที่ต้องการทราบ
หรือได้คาตอบจากการประเมิน
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร
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สาระสาคัญ
ส าหรั บ ในบทที่ 4
มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

เรื่ อ ง ประเด็ น และค าถามการประเมิ น หลั ก สู ต ร

1. การประเมินหลักสูตรที่ดีต้องมี ประเด็นการประเมินหรือบางครั้ง
เรียกว่ากรอบการประเมิน ได้แก่ 1) ขอบเขตของหลักสูตร 2) ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของหลักสูตร 3) ความสมดุลของหลักสูตร 4) การบูรณาการของหลักสูตร 5) การลาดับ
เนื้อหาสาระ 6) ความต่อเนื่องของเนื้อหาสาระและกิจกรรม 7) ความเชื่อมต่อของ
เนื้อหาสาระ 8) การถ่ายโอนการเรียนรู้
2. คาถามการประเมิน (evaluation questions) หมายถึงสิ่งที่
ต้องการทราบหรือได้คาตอบจากการประเมิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหลักสูตร หรือยกเลิกการใช้หลักสูตร การตั้งคาถาม
การประเมิ น ที่ มี ค วามครอบคลุ ม และชั ด เจน ช่ ว ยท าให้ ก ารประเมิ น หลั ก สู ต ร
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ได้ ค าตอบที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การน ามาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
อย่างถูกต้องและครอบคลุม
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การประเมินหลักสูตรที่ประสิทธิภาพ

ควรกาหนดประเด็นการประเมิน

และคาถามการประเมินไว้อย่างชัดเจน
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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) การลาดับเนื้อหาสาระ (sequence) 6) ความต่อเนื่อง
ของเนื้ อ หาสาระและกิจ กรรม (continuity) 7) ความเชื่ อมต่อ ของเนื้อ หาสาระ
(articulate) 8) การถ่ายโอนการเรียนรู้ (learning transferable) (Henson. 2001,
Oliva. 2009) โดยมีประเด็นการประเมินที่สาคัญต่อไปนี้
1)

การประเมินขอบเขตของหลักสูตร มีประเด็นการประเมินที่สาคัญ

ต่อไปนี้
1. ขอบเขตของมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ขอบเขตของจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. ขอบเขตของสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. ขอบเขตของเนื้อหาสาระที่กาหนดให้เรียนหลักสูตร
5. ขอบเขตของเนื้อหาสาระที่กาหนดให้เรียนในแต่ละระดับชั้น
6. ขอบเขตของระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
2)
การประเมิน ความสัมพัน ธ์เ ชื่อมโยงของหลักสูตร มีประเด็น
การประเมินที่สาคัญต่อไปนี้
1. ความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษา
ระดับชาติ
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2. ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
3. ความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาสาระระหว่างระดับชั้น
และภายในระดับชั้น
4. ความเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
5. ความเชื่อมโยงกับหลักสูตรอื่นที่คล้ายคลึงกัน
6. ความเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียน
7. ความเชื่อมโยงกับมาตรฐานสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี)
3) การประเมินความสมดุลของหลักสูตร มีประเด็นที่สาคัญต่อไปนี้
(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)
ที่สาคัญต่อไปนี้

การประเมินการบูรณาการของหลักสู ตร มีประเด็นการประเมิน
1. การบูรณาการระหว่างความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2. การบูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้
3. การบูรณการระหว่างการเรียนรู้และการวิจัย
4. การบูรณาการระหว่างการรับความรู้และการแสวงหาความรู้
5. การบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ที่สถานศึกษาและการเรียนรู้
ในชีวิตจริง
6. การบูรณาการระหว่างความรู้ที่เป็นสากลและความรู้
ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
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5)

การประเมินการลาดับเนื้อหาสาระ มีประเด็นการประเมินที่สาคัญ

ต่อไปนี้
1. จัดลาดับเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
ในแต่ละช่วงวัย
2. จัดลาดับเนื้อหาสาระสอดคล้องกับระดับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย
3. จัดลาดับเนื้อหาสาระที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของสมอง
4. จัดลาดับเนื้อหาสาระจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่มีความซับซ้อน
5. จัดลาดับเนื้อหาสาระสิ่งที่เป็นพื้นฐานก่อนเนื้อหาสาระ
ในเชิงประยุกต์
6. จัดลาดับเนื้อหาสาระจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม
7. จัดลาดับเนื้อหาสาระจากสิ่งใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่เป็นสากล
8. จัดลาดับเนื้อหาสาระที่ต้องใช้การคิดขั้นพื้นฐานไปสู่
การคิดขั้นสูง
6) การประเมินความต่อเนื่องของเนื้อหาสาระและกิจกรรม มีลักษณะ
เป็นการตรวจสอบความต่อเนื่องของเนื้อหาสาระในระดับที่เล็กกว่าการประเมินลาดับ
ของเนื้อหาสาระ (sequencing) ที่กล่าวไปแล้ว มีประเด็นการประเมินที่สาคัญต่อไปนี้
1. ความต่อเนื่องระหว่างสาระสาคัญ (main concept) หนึ่ง
ไปยังอีกสาระสาคัญหนึ่ง เช่น ความต่อเนื่องของสาระสาคัญ
คู่อันดับไปยังสาระสาคัญของฟังชันก์ เป็นต้น
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2. ความต่อเนื่องระหว่างสาระสาคัญของหน่วยการเรียนรู้หนึ่ง
ไปยังสาระสาคัญที่เรียนอีกหน่วยการเรียนรู้หนึ่ง
3. ความต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่ง
ไปยังการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง
4. ความต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ไปสู่การสรุปและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ของผู้เรียน
5. ความต่อเนื่องระหว่างการจัดกิจกรรมและประสบการณ์
การเรียนรู้ไปยังวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้
7) การประเมินความเชื่อมต่อของเนื้อหาสาระ หมายถึง ความเชื่อมต่อ
ของเนื้อหาสาระ จากสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาหนึ่ งไปยังอีกสาระการเรียนรู้หรืออีก
รายวิช าหนึ่ ง และความเชื่ อมต่ อ ของเนื้ อ หาสาระจากระดั บ ชั้น หนึ่ งไปยัง อี กระดั บ
ชั้นหนึ่ง มีประเด็นการประเมินที่สาคัญต่อไปนี้
1. ความเชื่อมต่อของเนื้อหาสาระจากสาระการเรียนรู้
หรือรายวิชาหนึ่งไปยังอีกสาระการเรียนรู้หรืออีกรายวิชาหนึ่ง
ในระดับชั้นเดียวกัน
2. ความเชื่อมต่อของเนื้อหาสาระจากสาระการเรียนรู้
หรือรายวิชาหนึ่งไปยังอีกสาระการเรียนรู้หรืออีกรายวิชาหนึ่ง
ในระดับชั้นต่างกัน
3. ความเชื่อมต่อของเนื้อหาสาระในสาระการเรียนรู้
หรือรายวิชาเดียวกันจากระดับชั้นหนึ่งไปยังอีกระดับชั้นหนึ่ง
4. ความเชื่อมต่อของเนื้อหาสาระในสาระการเรียนรู้หรือรายวิชา
ต่างกันจากระดับชั้นหนึ่งไปยังอีกระดับชั้นหนึ่ง
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8) การถ่ายโอนการเรียนรู้ (transfer of learning) หมายถึง การนาผล
การเรียนรู้ ความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้จากการเรียนรู้ในครั้งก่อนมาใช้เป็นฐาน
การเรียนรู้ในครั้งหลัง มีประเด็นการประเมินที่สาคัญต่อไปนี้
1. การมุ่งเน้นการนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
และการสร้างสรรค์ผลงาน
2. การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า
และเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียน
3. การบูรณาการความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ไปสู่การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงในบริบทของสังคม
และชุมชนอย่างสร้างสรรค์
4. การส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ การแสวงหา
ความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง
การประเมินหลักสูตรตามประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวมาทั้ง 8 ประเด็นเป็น
การประเมินเชิงลึก ที่ต้องใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ 2 ประการควบคู่กัน คือ มีความรู้ความสามารถ
ด้านหลักสูตร และมีความรู้ในเนื้อหาสาระที่ประเมินจะทาให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง
และสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างมาก
สรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้
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ผู้เชี่ยวชาญ

การลาดับ
เนื้อหา

ขอบเขต
ประเมิน
ความสัมพันธ์
และเชื่อมโยง

ความต่อเนื่อง
ประเด็น
การประเมิน

ความสมดุล

การบูรณาการ

ความเชื่อมต่อ

สรุปผล
การประเมิน
และให้ข้อเสนอแนะ

การถ่ายโอน
การเรียนรู้

แผนภาพ 9 การประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและด้านเนื้อหา
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4.2 คาถามการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรที่ดีจาเป็นต้องมี คาถามการประเมิน (evaluation
questions) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ งการทราบหรื อ ได้ ค าตอบจากการประเมิ น ซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ ต่อการตัด สิ น ใจเกี่ย วกับ หลั กสู ตรไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหลั กสู ตรหรื อ
ยกเลิ กการใช้ห ลั กสู ต ร เช่ น ถามว่า “การบริ ห ารจัด การหลักสู ตรมีป ระสิท ธิ ภ าพ
เพียงใด” “การเรียนการสอนมีคุณภาพเพียงใด” “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
มีคุณภาพเพียงใด” การตั้งคาถามการประเมินที่มีความครอบคลุมและชัดเจน ช่วยทา
ให้ ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ได้ ค าตอบที่ เ ป็น ประโยชน์ต่ อ การ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างครอบคลุม
การตั้งคาถามการประเมินที่ดีจะนาไปสู่การกาหนดวิธีการและเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป ช่วยทาให้ก ารประเมินหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้ผล
การประเมินที่สามารถนามาใช้เป็ นประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งคาถามการประเมิน
หลักสูตรสามารถจาแนกได้หลายกลุ่มดังต่อไปนี้
ตัวอย่างคาถามการประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาหรือเป้าหมายการศึกษาของชาติหรือไม่
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม
หรือไม่
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อมีจุดเน้นหรือไม่
- การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเป็นผลการเรียนรู้
หรือไม่
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- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้
หรือไม่
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองความต้องการ
ของสาขาวิชาชีพหรือไม่
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความเชื่อมโยงไปสู่รายวิชาหรือไม่
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจนเพียงพอที่จะนาไปสู่
การออกแบบการเรียนการสอนได้หรือไม่
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความชัดเจนเพียงพอที่จะนาไปสู่
การออกแบบการวัดและประเมินผลได้หรือไม่
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของสภาวิชาชีพหรือไม่
ตั ว อย่ า งค าถามการประเมิ น หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ สาระการเรี ย นรู้ ห รื อ
รายวิ ช าในหลั ก สู ต ร (คาว่ า สาระการเรี ย นรู้ ใช้ ห ลั ก สู ต รหลั ก สู ต รระดับ การศึ ก ษา
ขั้น พื้นฐานเนื่ องจากเป็ นหลั กสูตรที่อิงมาตรฐาน ส่ ว นคาว่ารายวิช า ใช้กับหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษาเพราะเป็นหลักสูตรรายวิชา)
- สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่
- สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนหรือไม่
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- สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย
ต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์ความรู้และนวัตกรรมหรือไม่
- สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรเป็นสิ่งที่สาคัญ
และจาเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่
- สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรสะท้อนสาระสาคัญ
ที่ชัดเจนและเป็นระบบหรือไม่
- สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรที่กาหนดให้เรียน
ในชั้นปีเดียวกันมีความเชื่อมโยงในแนวราบซึ่งกันและกัน
หรือไม่
- สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรที่กาหนดให้เรียน
ในแต่ละชั้นปีมีความเชื่อมโยงในแนวตั้งซึ่งกันและกันหรือไม่
- สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนหรือไม่
- สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรมีการระบุวัตถุประสงค์
แนวการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของผู้สอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่
- สาระการเรียนรู้หรือรายวิชาในหลักสูตรมีความซ้าซ้อนหรือไม่
ตัวอย่างคาถามการประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
- การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด
และความต้องการของผู้เรียนหรือไม่
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- การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองหรือไม่
- ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายหรือไม่
เช่น การบรรยาย การอภิปราย การสัมมนา
การวิจัยเป็นฐาน เป็นต้น
- ใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มาสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
หรือไม่
- กระบวนการเรียนรู้มุ่งพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ทักษะปฏิบัติ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่กันหรือไม่
- กระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้กับปรากฏการณ์
ทางสังคมหรือไม่
- กระบวนการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
และคิดวิจารณญาณหรือไม่
- กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือไม่
- กระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องหรือไม่
- มีการนาผลการวิจัยต่างๆ มาประกอบการจัดการเรียนรู้หรือไม่
- ผู้เรียนได้ปฏิบัติการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้
หรือไม่
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- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการมาสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้หรือไม่
- ผู้สอนเอื้ออานวยความสะดวกในเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือ
หรือไม่
ตั วอย่า งค าถามการประเมิน หลักสูตรเกี่ยวกับ การวัดและประเมิน ผล
การเรียนรู้
- ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายหรือไม่ เช่น
การสังเกต การทดสอบ การประเมินตนเอง การตรวจผลงาน
- ใช้ผู้ประเมินจากบุคคลหลายฝ่ายหรือไม่ เช่น ผู้สอน เพื่อน
ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการประเมินผลก่อนการเรียนรู้ เพื่อวินิจฉัยความพร้อม
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่างๆ หรือไม่ เช่น
การสอบถาม การใช้แบบทดสอบ
- ดาเนินการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ควบคู่กับ
การจัดการเรียนการสอนหรือไม่ เช่น การตรวจสอบผลงาน
การสังเกต
- ดาเนินการประเมินผลหลังการเรียนรู้หรือไม่ เช่น
การทดสอบ การปฏิบัติงาน การทารายงานทางวิชาการ
- ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่
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- ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ (progress) ของผู้เรียนหรือไม่
- ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบผลผลิต
ของการเรียนรู้ (product) ของผู้เรียนหรือไม่
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินหรือไม่
- มีการสะท้อนผลการประเมินสู่ผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ หรือไม่
ที่ ม าของการก าหนดค าถามการประเมิ น ส่ ว นหนึ่ ง มาจากเหตุ ผ ล
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรี ยนการสอน และการประเมินผล มีความสอดคล้ องกันหรือไม่
เป็นต้น
อีกส่วนหนึ่งจะมาจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในหลักสูตรซึ่งจะมีความ
แตกต่ า งหลากหลายกั น ไปในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร ซึ่ ง คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ควรนามาพิจารณากาหนดเป็นคาถามการประเมินด้ วย เพราะจะทาให้ได้ข้อมูลผลการ
ประเมินที่สอดคล้องกับบริบทของการใช้หลักสูตรอย่างแท้จริง และนาไปสู่การปรับปรุง
หลักสูตรได้ตรงปัญหามากยิ่งขึ้น เช่น การเกิดปรากฏการณ์ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติงาน
กลุ่มร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปรากฏการณ์นี้คณะกรรมการประเมินหลักสูตร
ควรน ามาพิจ ารณากาหนดคาถามการประเมินที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ เรียนมีทักษะการ
ทางานร่วมกันหรือไม่ การมอบหมายงานจากผู้สอนมีประสิทธิภาพหรือไม่ ลักษณะของ
ภาระงานที่ให้ ผู้เรีย นปฏิบั ติในแต่ละรายวิชามีความบูรณาการกันหรือไม่ ภาระงาน
ที่มอบหมายนั้นมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนในเชิงทฤษฎีหรือไม่ ภาระงาน
ที่มอบหมายมีความสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน
หรือไม่ ผู้สอนมีการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามการปฏิบัติภาระงานของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องหรือไม่ เป็นต้น
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สรุป
จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 4 เรื่อง ประเด็นและคาถามการประเมินหลักสูตร
ได้กล่าวถึงสาระสาคัญ คือ การประเมินหลักสูตรที่ดีต้องมีประเด็นการประเมินหรือ
บางครั้งเรียกว่ากรอบการประเมิน ได้แก่ 1) ขอบเขตของหลักสูตร 2) ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของหลักสูตร 3) ความสมดุลของหลักสูตร 4) การบูรณาการของหลักสูตร
5) การลาดับเนื้อหาสาระ 6) ความต่อเนื่องของเนื้อหาสาระและกิจกรรม 7) ความ
เชื่ อ มต่ อของเนื้ อ หาสาระ 8) การถ่า ยโอนการเรีย นรู้ ส่ ว นค าถามการประเมิ น
(evaluation questions) หมายถึง สิ่งที่ต้องการทราบหรือได้คาตอบจากการประเมิน
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหลักสูตร
หรือยกเลิกการใช้หลักสูตร การตั้งคาถามการประเมินที่มีความครอบคลุมและชัดเจน
ช่วยทาให้การประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้คาตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรอย่างครอบคลุม
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มีลักษณะร่วมกัน
และมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน
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5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินหลักสูตร
กับการประเมินการเรียนการสอน

5.2 จุดเน้นที่แตกต่างกันของการประเมินหลักสูตร
กับการประเมินการเรียนการสอน

5. การประเมินหลักสูตร
กับการประเมิน
การเรียนการสอน

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ
จากการประเมินหลักสูตรสู่การปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน

5.4 องค์ประกอบของการประเมินการเรียนการสอน

5.5 ประสิทธิภาพของวิธีการประเมินผลการเรียนรู้

5.6 นวัตกรรมการประเมินการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
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การประเมินหลักสูตร
มีขอบเขตทีก่ ว้างขวาง
และครอบคลุม
การประเมินการเรียนการสอน
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สาระสาคัญ
สาหรับในบทที่ 5 เรื่อง การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียน
การสอน มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. การประเมิ น หลั ก สู ต รเป็ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของหลักสูตรทั้งระบบทั้งก่อนใช้หลักสูตร ระหว่างการนาหลักสูตรไปปฏิบัติ
และหลังการใช้หลักสูตร ส่วนการประเมินการเรียนการสอนเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สอนและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. การประเมินหลักสูตรทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศสาหรับ นามาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร ส่วนการประเมินการเรียนการสอน ทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
สาหรับนามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งการปรับปรุงการเรียนการสอนนั้น
นับเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตรด้วยเช่นกัน
3. การประเมิ น หลั ก สู ต รกั บ การประเมิ น การเรี ย นการสอน
มีลักษณะร่วมกันและมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน
4. องค์ประกอบของการประเมินการเรียนการสอน มี 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 2) การประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
5. ผู้สอนควรเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่
ต้องการประเมินซึ่งจะทาให้การประเมินมีประสิทธิภาพสูง มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
และสามารถนาไปพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ต่อไป
6. นวัตกรรมการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นมี ค วามหลากหลายซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ผู้ ส อนควรน าไปปรั บ ใช้
ให้สอดคล้องกับบริบท
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การประเมินหลักสูตร
และการประเมินการเรียนการสอน
มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
ผลการประเมินสามารถนาไป

ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
ได้อย่างเป็นระบบ
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5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินหลักสูตร
กับการประเมินการเรียนการสอน
เมื่อกล่าวถึง การประเมินหลักสูตรจะหมายรวมถึง การประเมินการเรียน
การสอน (Oliva and Gordon. 2013) ด้วยทั้งนี้เพราะการประเมินหลักสูตรเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรทั้งระบบทั้งก่อนใช้หลักสูตร ระหว่าง
การนาหลักสูตรไปปฏิบัติ และหลังการใช้หลักสูตร ส่วนการประเมินการเรียนการสอน
(instructional evaluation) เป็ น การตรวจสอบคุณ ภาพการจัด กิจ กรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สอน และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินหลักสูตรระหว่างการนาหลักสูตรไปปฏิบัติ และให้ความสาคัญกับการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนให้ มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินหลั กสูตรและการประเมินการเรียน
การสอนดังแผนภาพต่อไปนี้

การประเมิน
ก่อนนาหลักสูตรไปใช้

การประเมินระหว่าง
การนาหลักสูตรไปปฏิบัติ
การประเมิน
การเรียนการสอน

การปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน

การประเมิน
หลังการนา
หลักสูตรไปใช้

การปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร

แผนภาพ 10 การประเมินการเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินหลักสูตร

134 บทที่ 5 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน
การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กัน
ทั้ ง ในแง่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารประเมิ น วิ ธี ก ารประเมิ น และผลการประเมิ น กล่ า วคื อ
การประเมิ น หลั กสู ตรทาให้ ไ ด้ข้ อมูล สารสนเทศส าหรั บการปรับ ปรุง หลั กสู ต ร เช่ น
ปรับปรุงจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาสาระที่บรรจุไว้ในหลักสูตร (รวมทั้ง
ปรับปรุ งการเรียนการสอนด้วย) ส่ว นการประเมินการเรียนการสอน ทาให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศสาหรับการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งการปรับปรุงการเรียนการสอน
นับเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตรด้วยเช่นกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้

การประเมินหลักสูตร

การประเมิน
การเรียนการสอน

นาไปสู่การปรับปรุง

นาไปสู่การปรับปรุง

หลักสูตรทั้งระบบ

การเรียนการสอน

แผนภาพ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน
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5.2 จุดเน้นที่แตกต่างกันของการประเมินหลักสูตร
กับการประเมินการเรียนการสอน
การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอนมีลักษณะร่วมกัน
และมีจุดเน้นที่แตกต่างกันวิเคราะห์ได้ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 2 จุดเน้นที่แตกต่างกันระหว่างการประเมินการเรียนการสอนกับการประเมิน
หลักสูตร
ประเภทของ
การประเมิน
การประเมิน
หลักสูตร

จุดมุ่งหมาย

ผู้ให้ข้อมูล

การนาผลการประเมินไปใช้

เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตรทั้งระบบ
ทั้งวัตถุประสงค์
การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
และประเด็นอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

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

- ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาสาระของหลักสูตร
- ปรับปรุงการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการวางแผน
วิชาการ
- ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน
- ปรับปรุงการวัด
และประเมินผล
- พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ของบุคลากร
- ปรับปรุงประเด็นๆ อื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ
ของหลักสูตร

136 บทที่ 5 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน
ตาราง 2 จุดเน้นที่แตกต่างกันระหว่างการประเมินการเรียนการสอนกับการประเมิน
หลักสูตร (ต่อ)
ประเภทของ
จุดมุ่งหมาย
การประเมิน
การประเมิน
เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
การเรียนการสอน ของการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร

ผู้ให้ข้อมูล
- ผู้สอน
- ผู้เรียน
- ผู้บริหาร
- ผู้ปกครอง

การนาผลการประเมินไปใช้
- วินิจฉัยความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน
- ให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการแก่ผู้เรียน
- ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน
- ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ /
แหล่งการเรียนรู้
- ปรับปรุงการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
- ปรับปรุงประเด็นอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศจากการประเมินหลักสูตร
สู่การปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน
หลั กสู ตรและการเรี ย นการสอนเป็ นสิ่ งที่มีความสั มพั นธ์กันอย่างใกล้ ชิ ด
การปรั บปรุ งหลักสู ต รย่อมจะต้ องส่ง ผลต่ อการเรี ยนการสอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง
ในขณะเดียวกันการจัดการเรียนการสอนก็ส่งผลโดยตรงต่อหลักสูตรในแง่ของเป็นกลไก
ขับเคลื่อนหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมาย คือ คุณภาพของผู้เรียน ดังแผนภาพต่อไปนี้
(Oliva and Gordon. 2013)
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หลักสูตร

การเรียนการสอน

แผนภาพ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการเรียนการสอน

ดังนั้นสารสนเทศจากการประเมินหลักสูตรจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากหากผล
การประเมินมีความถูกต้องและครอบคลุมแล้ว ย่อมทาให้การตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตร
เป็ น ไปอย่ างถูกต้องตรงประเด็น และการตัดสิ นใจดังกล่ าวจะส่ งผลกระทบไปที่การ
จัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนในที่สุด ดังแผนภาพต่อไปนี้

สารสนเทศ
จากการ
ประเมิน
หลักสูตร

การปรับปรุง
หลักสูตร

การปรับปรุง
การเรียนการสอน

คุณภาพผู้เรียน
ที่ดีขึ้น

แผนภาพ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศจากการประเมินหลักสูตร
สู่การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน

138 บทที่ 5 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน

5.4 องค์ประกอบของการประเมินการเรียนการสอน
องค์ประกอบของการประเมินการเรียนการสอน มี 2 มิติ ได้แก่
1) การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน
2) การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยที่การประเมิน เรี ย นการสอนเป็ นหั ว ใจของการดารงรักษาและพัฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาในทุกหลักสูตร มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

1) การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เป็นการประเมินที่มุ่งข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน
การดาเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด
เป็นการประเมินที่ทาได้ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ สารสนเทศจากการ
ประเมินสามารถนามาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ทันที โดยมีการใช้
เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น การใช้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการ
จั ด การเรี ย นการสอน ดั ง ตั ว อย่ า งแบบสอบถามคุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน
ต่อไปนี้ (มารุต พัฒผล. 2554)

บทที่ 5 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน 139

แบบสอบถามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ นครปฐม
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติให้ครบทุกรายการ

รายการ
1. จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความ
สนใจ ความถนัด และความต้องการ
ของผู้เรียน
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง
3. ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอน
อย่างหลากหลาย เช่น การบรรยาย
การอภิปราย การสัมมนา การวิจัยเป็นฐาน
4. กระบวนการเรียนรูไ้ ด้ใช้แหล่งการเรียนรู้
ต่างๆ มาสนับสนุน
5. กระบวนการเรียนรูม้ ุ่งพัฒนาความรู้
ทางวิชาการทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ควบคู่กัน
6. กระบวนการเรียนรูเ้ น้นการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
กับปรากฏการณ์ทางสังคม
7. กระบวนการเรียนรู้กระตุ้นให้ผเู้ รียน
คิดวิเคราะห์

น้อย
ที่สุด

ระดับการปฏิบตั ิ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด
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รายการ

น้อย
ที่สุด

ระดับการปฏิบตั ิ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

8. กระบวนการเรียนรูส้ ่งเสริมให้ผเู้ รียน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
9. กระบวนการเรียนรูส้ ่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
10. มีการนาผลการวิจัยต่างๆ มาประกอบ
การเรียนรู้
11. ผู้เรียนได้ปฏิบตั ิการวิจยั เป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมการเรียนรู้
12. ใช้สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระ
13. ผู้สอนเอื้ออานวยความสะดวกในเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น
ให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ นครปฐม
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติให้ครบทุกรายการ

รายการ
1. ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
เช่น การสังเกต การทดสอบ การประเมิน
ตนเอง การตรวจผลงาน
2. ใช้ผู้ประเมินจากบุคคลหลายฝ่าย เช่น
ผู้สอน เพื่อน ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการประเมินผลก่อนการเรียนรู้
เพื่อวินิจฉัยความพร้อมในการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การสอบถาม การใช้แบบทดสอบ
4. ดาเนินการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน เช่น
การตรวจสอบผลงาน การสังเกต
5. ดาเนินการประเมินผลหลังการเรียนรู้ เช่น
การทดสอบ การปฏิบตั ิงาน การทารายงาน
ทางวิชาการ
6. ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้
(process) ของผู้เรียน

น้อย
ที่สุด

ระดับการปฏิบตั ิ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด
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รายการ

น้อย
ที่สุด

ระดับการปฏิบตั ิ
ปาน
น้อย
มาก
กลาง

มาก
ที่สุด

7. ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อตรวจสอบผลผลิตของการเรียนรู้
(product) ของผู้เรียน
8. ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้
(progress) ของผู้เรียน
9. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์
การประเมิน
10. มีการสะท้อนผลการประเมินสู่ผู้เรียน
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การที่ผสู้ อนนาผล
การประเมินมาแจ้งในชั้นเรียน
การนาผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม
การเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
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...................................................................................................................... ...................
............................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............
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............................................................................................................................. ............
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2) การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็ น การประเมินที่มุ่งหาข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่น ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นต้น
สารสนเทศจากการประเมินจะนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่ส อดคล้ องกับ ความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้ เรียน โดยใช้เครื่อ ง
วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในสภาพจริง
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นสามารถจ าแนกออกได้ เ ป็ น
2 ประเภท ได้แก่ การประเมินแบบก้าวหน้า (formative evaluation) และการ
ประเมินแบบรวบยอด (summative evaluation) ซึ่ง Scriven (1967) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประเมิ น ได้เ สนอวิธี การประเมิ นที่ มีจุ ดเน้ นแตกต่า งกั น ไว้ 2 วิธี ได้แ ก่
การประเมิน แบบก้าวหน้ า และการประเมินแบบรวบยอด ซึ่งการประเมินดังกล่ าว
ได้น ามาใช้ในการประเมินการเรี ยนการสอนเป็นส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตามยังสามารถ
นาแนวคิดมาปรับใช้ในการประเมินหลักสูตรได้ด้วย โดยการประเมินแบบก้าวหน้า
ในมิ ติ ข องการประเมิ น หลั ก สู ต ร หมายถึ ง การประเมิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการใช้
หลักสูตร ส่วนการประเมินแบบรวบยอด หมายถึง การประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการใช้
หลักสูตร
การประเมินแบบก้าวหน้า มุ่งเน้นการประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การประเมินแบบก้าวหน้าเป็นการประเมิน
ที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง (ongoing) จุดเน้นสาคัญของการประเมินแบบก้าวหน้าคือ
การปรับปรุงและพัฒนา (improvement and development) ช่วยทาให้ผู้สอนมี
ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนามาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินการต่างๆ ทั้งที่เป็น
จุ ดอ่อ นและจุ ดแข็งของการจั ด การเรี ย นการสอนได้ทัน ทีและมี การสะท้ อนผลการ
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ประเมิน (reflection) โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาสนับสนุน ใช้วิธีการที่สร้างสรรค์
นาไปสู่การปรับปรุงผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น
การประเมินวินิจฉัย (diagnostic evaluation) มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตรวจสอบความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (misconceptions) ของผู้เรียน รวมทั้งการ
จัดลาดับความรู้ความสามารถของกลุ่มผู้เรียนซึ่งประเมินได้ทั้งก่อน ระหว่างและการ
จัดการเรียนการสอน
การประเมิน แบบรวบยอด เป็นการประเมิน เมื่อ เสร็ จสิ้ น การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยการใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ เช่น แบบทดสอบ แบบประเมินผลงาน
แบบประเมินสมรรถนะ เป็นต้น มีการสะท้อนผลการประเมินและนามาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนรวมทั้งคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการจั ด การเรี ย นการสอน การประเมิ น แบบ
ก้าวหน้า การประเมินวินิจฉัย การประเมินแบบรวบยอด และการสะท้อนผล สรุปได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้
การประเมินแบบรวบยอด
และการสะท้อนผล
การจัดการเรียนการสอน

เสร็จสิ้นการจัด
การเรียนการสอน

การประเมินแบบก้าวหน้า / การประเมินวินจิ ฉัย
และการสะท้อนผล

แผนภาพ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอน การประเมินแบบก้าวหน้า
การประเมินวินิจฉัย การประเมินแบบรวบยอด และการสะท้อนผล
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การประเมิน ทั้ง สามลั กษณะ สามารถนามาใช้ในการประเมินการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้มีสารสนเทศสาหรับนาไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่าง
ต่อ เนื่ อง อย่ า งไรก็ ตามการประเมิน ทั้ง สามลั กษณะมีค วามแตกต่า งกั นตามจุด เน้ น
ดังต่อไปนี้
ตาราง 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการประเมินแบบก้าวหน้า
การประเมินวินิจฉัย และการประเมินแบบรวบยอด
ประเด็นการ
การประเมิน
วิเคราะห์
แบบก้าวหน้า
หน้าที่ (function) - ตรวจสอบ
ของการประเมิน กระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
- ตรวจสอบความรู้
ทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนระหว่าง
การเรียนรู้
- ให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อการพัฒนาตนเอง
ของผู้เรียน
- ให้ข้อมูลย้อนกลับ
ต่อการปรับปรุง
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้
จุดเน้น (focus) - การรู้คิด ความรู้
ของการประเมิน ทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียน ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้

การประเมิน
แบบรวบยอด
- ตรวจสอบความรู้
- ตรวจสอบผลการ
ทักษะพื้นฐาน
เรียนรู้หลังการ
ของผู้เรียน
จัดการเรียนรู้
ก่อนเริ่มกิจกรรม
- ตรวจสอบการบรรลุ
การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
- จัดลาดับความรู้
ของผู้เรียน ภายหลัง
ความสามารถ
การจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียน
- ให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพื่อการออกแบบ
เพื่อการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียน
- ตรวจสอบ
- ให้ข้อมูลย้อนกลับ
ความเข้าใจ
เพื่อการพัฒนา
ที่คลาดเคลื่อน
คุณภาพของการ
ของผู้เรียน
จัดการเรียนรู้
- การรู้คิด ความรู้
- การรู้คิด ความรู้
ทักษะ
ทักษะ
และคุณลักษณะ
และคุณลักษณะ
ของผู้เรียน ก่อนการ ของผู้เรียน หลังการ
จัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้
การประเมินวินิจฉัย
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ตาราง 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการประเมินแบบก้าวหน้า
การประเมินวินิจฉัย และการประเมินรวบยอด (ต่อ)
ประเด็นการ
วิเคราะห์
ช่วงเวลา
ของการประเมิน

การประเมิน
แบบก้าวหน้า
- ประเมินอย่างต่อเนื่อง
เป็นช่วงเวลา
หลายๆ ครั้ง
ในระหว่าง
การจัดการเรียนรู้

การประเมินวินิจฉัย

การประเมิน
แบบรวบยอด
- ประเมินภายหลัง
เสร็จสิ้นการจัด
การเรียนรู้

- ประเมินก่อนเริ่มทา
การจัดการเรียนรู้
- ประเมินระหว่าง
การจัดการเรียนรู้
ในกรณีที่ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อน
วิธีการประเมิน - การทดสอบโดยใช้
- การทดสอบโดยใช้ - การทดสอบโดยใช้
(ที่ใช้กันโดยทั่วไป) แบบทดสอบชนิดต่างๆ แบบทดสอบวินิจฉัย แบบทดสอบ
ที่ผู้สอนพัฒนาขึ้น
(diagnosis test)
วัดผลสัมฤทธิ์
ด้วยตนเอง
ที่ผู้สอนพัฒนาขึ้น
ที่มีมาตรฐาน
- การสังเกตพฤติกรรม
ด้วยตนเอง
(standardized
ของผู้เรียน
- การทดสอบโดยใช้
test)
- การสัมภาษณ์ผู้เรียน
แบบทดสอบวินิจฉัย - การทดสอบโดยใช้
- การสอบถามผูเ้ รียน
ที่มีมาตรฐาน
แบบทดสอบ
- การประเมินตนเอง
- การสังเกตพฤติกรรม ชนิดต่างๆ
ของผู้เรียน
ของผู้เรียน
ที่ผู้สอนพัฒนาขึน้
- การรายงานตนเอง
- การสอบถามผูเ้ รียน
ด้วยตนเอง
ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
- การตรวจสอบ
- การตรวจสอบชิ้นงาน
ชิ้นงาน
หรือผลงานของผู้เรียน
หรือผลงาน
ของผู้เรียน
- การรายงานตนเอง
ของผู้เรียน
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5.5 ประสิทธิภาพของวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
แนวทางการเลื อ กวิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
จากผลการวิจัยของ Marzano (2000) ทาให้เห็นว่าผู้สอนควรเลือกวิธีการวัดและ
ประเมิ น ผลให้ ส อดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการประเมิ น ซึ่ ง จะท าให้ ก ารประเมิ น
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง มี ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ ถู ก ต้ อ งและสามารถน าไปพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
เป็นรายบุคคลได้ต่อไป ดังตารางต่อไปนี้ (Marzano. 2000: 87)
ตาราง 4 ประสิทธิภาพของวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการวัดและประเมินผล / ระดับประสิทธิภาพของการวัดและประเมินผล
ขอบข่าย
ของ
การประเมิน
ความรู้

การ
การตอบ
การ
ทดสอบ แบบขยาย ตอบสั้น
แบบ รายละเอียด
เลือกตอบ

การ
การ
การ
การ
สอบ ทดสอบ สังเกต ประเมิน
ปาก ภาคปฏิบตั ิ โดย
ตนเอง
เปล่า
ผูส้ อน โดยผู้เรียน

กลาง

สูง

สูง

สูง

สูง

กลาง

สูง

ต่า

กลาง

ต่า

กลาง

สูง

สูง

สูง

กลาง

สูง

กลาง

สูง

สูง

ต่า

สูง

การสื่อสาร

ต่า

สูง

ต่า

สูง

สูง

ต่า

สูง

คุณธรรม
จริยธรรม/
เจตคติ

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

กลาง

สูง

สูง

กระบวนการ
เรียนรู้
การคิด
การให้
เหตุผล
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กล่าวโดยสรุปการประเมินหลักสูตรมีขอบเขตที่กว้างขวางและครอบคลุม
การประเมินการเรี ยนการสอน การประเมิน การเรียนการสอนที่ประกอบด้ว ยการ
ประเมินจุดประสงค์การเรียนรู้ การประเมินกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินหลักสูตร ดังแผนภาพต่อไปนี้

การประเมินหลักสูตร

การประเมินการเรียนการสอน

จุดประสงค์
การเรียนรู้

กิจกรรม
การเรียนรู้

การประเมิน
ผลการเรียนรู้
(การประเมินแบบก้าวหน้า
การประเมินวินิจฉัย
การประเมินรวบยอด)

แผนภาพ 15 ระบบการประเมินการเรียนการสอนที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
หลักสูตร
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5.6 นวัตกรรมการประเมินการเรียนการสอนและการประเมิน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาได้ มี น วั ต กรรมการประเมิ น การเรี ย นการสอน
ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการประเมินการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังต่อไปนี้

1) รูปแบบการประเมินผลผลการเรียนรู้ที่เสริมพลัง
ตามสภาพจริง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนที่ผู้สอนจะต้องดาเนินการประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการที่มี
ประสิ ทธิภ าพและใช้เครื่ องมื อที่มีคุ ณภาพ และนาผลการประเมิ นมาพั ฒ นาผู้ เรีย น
รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นโดยทั่ ว ไปจะมี ข อบเขตการ
ประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การประเมินด้านกระบวนการเรียนรู้ (learning
process) มุ่ ง เน้ น การประเมิ น ความสามารถในการสื บ เสาะแสวงหาความรู้
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นองค์ความรู้ของตนเอง 2) การประเมินด้านผล
การเรี ย นรู้ (learning outcomes) มุ่ ง เน้ น การประเมิ น ความรู้ ทั ก ษะ และ
คุณลักษณะของผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้
3) การประเมินด้านความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ (learning progress) มุ่งเน้นการ
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ในช่วงเวลาก่อน
ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยการประเมินทั้ง 3 มิติ มีลักษณะเป็นวงจร
(cycle) การประเมินที่เกิดขึ้นในระบบ การจัดการเรียนรู้โดยมีการนาผลการประเมิน
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มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แสดงได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้

การประเมิน
กระบวนการเรียนรู้

การประเมิน
ความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้

การประเมิน
ผลการเรียนรู้

การนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

แผนภาพ 16 วงจรการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบันมุ่งเน้น การประเมิน
ที่เสริมพลังตามสภาพจริง (authentic empowerment assessment) เป็นการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกด้านที่นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (creative improvement) โดยการใช้ ผู้ประเมินผล
การเรียนรู้หลายฝ่าย ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี การให้มีการประเมินหลาย
ช่วงเวลา และการสะท้อนผลการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนาที่ดาเนินการโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ดาเนินการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 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)

บทที่ 5 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน 151

การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลังตามสภาพจริงเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีการสะท้อนผล
การประเมินสู่การพัฒนาผู้เรียน การประเมินผลที่เสริมพลังตามสภาพจริง เป็นวิธีการ
ประเมินผลที่มีความสาคัญสาหรับการวัดและประเมินผล การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นหลักฐานทางการเรียนรู้โดยตรง
เช่น พฤติกรรมที่แสดงออก ผลงานหรือชิ้นงานแฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น
ลักษณะเด่นของการประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมพลังตามสภาพจริง
มี 5 ประการได้แก่ 1) การมุ่งประเมินผลงานของผู้เรียนที่แสดงถึงศักยภาพการเรียนรู้ใน
ลักษณะองค์รวม 2) การมุ่งประเมินการคิดระดับสูง ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการ
เรียนรู้ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3) เป็นการประเมินแบบองค์ร วม
มากกว่า การประเมินแบบแยกส่วนที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 4) เป็นการประเมินที่มีความต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาการเรียนรู้ (ongoing)
5) กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้สะท้อนผลการประเมินสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ผลการประเมินตามสภาพจริงจะสะท้อนไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
รูปแบบการประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริงมีหลักการ 4 ข้อ ดังนี้
1. ใช้ผู้ประเมินหลายๆ ฝ่าย เช่น ผู้เรียน เพื่อน ตนเอง ผู้ปกครอง
ชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง
2. ใช้ วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ หลายๆ ชนิ ด เช่ น การสั ง เกต
การตรวจสอบผลการปฏิบัติจริง การทดสอบ
3. วั ด และประเมิ น หลายๆ ครั้ ง ในช่ ว งเวลาการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่
ก่อนเรียนระหว่างเรียน หลังเรียน ติดตามผล
4. สะท้อนผลการประเมิน สู่การปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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จากประสบการณ์การพัฒนาความสามารถในการวัดและประเมินผลการ
เรี ย นรู้ ที่ เสริ ม พลั ง ตามสภาพจริ งให้ กั บ ผู้ ส อนทั้ ง ในระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานและ
ระดับอุดมศึกษาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปีที่ผ่านมา พบว่า มี ประเด็นเกี่ยวกับ การ
ประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งบางครั้งจะมีแนวความคิดว่าไม่สามารถวัดได้ หรือ
วัดได้ยาก ผลการวัดขาดความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเรื่องนามธรรม
ซึ่งแท้จ ริ งแล้ ว การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สามารถทาได้ไม่ยาก เพียงแต่ต้องทาอย่างเป็นระบบขั้นตอนซึ่งจะทาให้ได้เครื่องมือวัด
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถนาไปใช้วัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้องและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนามิติด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนต่อไป รวมทั้ง
การปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน
การวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมมีเงื่อนไขสาคั ญ 2 ประการ
ได้แก่ 1) การใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพและ 2) การดาเนินการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งการใช้เครื่ องมือวัดที่มีคุณภาพจะต้องสอดคล้ องกับธรรมชาติของการมีคุณธรรม
จริยธรรมของบุคคลซึ่งมีวิธีการหนึ่งที่สามารถนามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง คือ การ
ใช้เกณฑ์การให้คะแนน (scoring rubrics) ที่ระบุพฤติกรรมของคุณธรรมจริยธรรม
ที่ต้องการประเมินเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง (validity) คือการที่เครื่องมือวัด
นั้ น สามารถวั ด ได้ ต รงกั บ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ต้ อ งการวั ด และมี ค วามเป็ น ปรนั ย
(objectivity) คือความชัดเจน 3 ประการ ได้แก่ ความชัดเจนของคาถาม ความชัดเจน
ของการตรวจให้คะแนน และความชัดเจนในการแปลความหมาย
เกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนน คื อ ระดั บ การให้ ค ะแนนที่ มี ค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
มาตรฐานคุณภาพของสมรรถนะหรื อคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม
ซึ่ ง ผู้ ส อนพั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ใช้ วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น สอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์การเรียนรู้ สามารถดาเนินการโดยใช้กระบวนการเชิงปริมาณและคุณภาพ
ข้ อ ดี ข องการเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนจะช่ ว ยให้ ผู้ ป ระเมิ น สามารถก าหนด
ลักษณะของพฤติกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนสามารถนามาใช้ในการวางแผน
เพื่อการพัฒนาผู้ เรีย นให้ ประสบความส าเร็จ สู งสุ ดได้ นอกจากนี้ยังทาให้ ผู้ สอนและ
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ผู้เรียนสามารถทาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและการประเมินตนเอง
สามารถรายงานผลการเรียนรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบได้อย่างละเอียดลออและที่สาคัญ
คือทาให้การประเมินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้สูงปราศจากความลาเอียง

ประเภทของเกณฑ์การให้คะแนน มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1
1. คุณภาพที่กาหนดเป็นข้อความทั่วไปไม่ยึดติดเนื้อหา
(general scoring rubrics)
2. คุณภาพกาหนดเป็นข้อความที่เจาะจงยึดติดเนื้อหา
(specifics scoring rubrics)
แบบที่ 2
1. การกาหนดเกณฑ์แบบองค์รวม (holistic rubrics)
ไม่แยกการให้คะแนนตามแต่ละองค์ประกอบย่อย
2. การกาหนดแบบวิเคราะห์ (analytic rubrics) การให้คะแนน
ตามแต่ละองค์ประกอบย่อย แล้วสรุปเป็นคะแนนรวม
คุณภาพเกณฑ์การให้คะแนน
1. เกณฑ์การให้คะแนนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
2. เกณฑ์การให้คะแนนมีความคลอบคลุมความสามารถในการปฏิบัติ
ที่สาคัญ
3. มิติของการประเมินแต่ละมิติได้รับการนิยามให้ความหมาย
อย่างชัดเจน
4. เกณฑ์การประเมินปราศจากความลาเอียงในการประเมิน
หรือการให้คะแนน

154 บทที่ 5 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน
5. เกณฑ์การให้คะแนนที่จัดทาขึ้นสามารถนาไปประยุกต์ใช้
กับการประเมินอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันได้หรือไม่
6. เกณฑ์การให้คะแนนที่จัดทาขึ้นสามารถทาให้ผู้ถูกประเมิน
มีความเข้าใจในการปฏิบัติ
7. เกณฑ์การให้คะแนนที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้
หรือไม่
8. เกณฑ์การให้คะแนนที่จัดทาขึ้นเอื้ออานวยความยุติธรรมในการ
ประเมิน
9. เกณฑ์การประเมินสามารถนาไปใช้ได้จริงอย่างมีความหมาย
ในเชิงปฏิบัติ
องค์ประกอบของเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย
1. การนิยามความหมาย (definition) เป็นการให้ความหมายของสิ่ง
ที่ต้องการวัดอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบริบทของการวัด การนิยามความหมาย
เพื่ อ สร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด จะต้ อ งเขี ย นในลั ก ษณะนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (operational
definition)
2. รายการประเมิน (dimensions) เป็นการนานิยามเชิงปฏิบัติการ
มาวิ เคราะห์ และกาหนดเป็ น รายการพฤติก รรมที่จะวัดและประเมินซึ่ งต้อ งมีค วาม
สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ
3. มาตรฐานการให้ ค ะแนน (standards) เป็ น การก าหนดระดั บ
คะแนนให้กับรายการประเมินแต่ละรายการที่มีระดับลดหลั่นกันอย่างเป็นระบบ การ
ประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนอาจกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมได้ 3 ระดับ ดังนี้
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ระดับ 3 ปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอก
และแนะนาให้บุคคลอื่นปฏิบัติตาม
(ให้ 3 คะแนน)
ระดับ 2 ปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอก
(ให้ 2 คะแนน)
ระดับ 1 ปฏิบัติในคุณธรรมจริยธรรมโดยอาศัยปัจจัย
จากภายนอก เช่น การแนะนาให้ปฏิบัติ
จากบุคคลอื่น การบอกกล่าว (ให้ 1 คะแนน)
สิ่งสาคัญของการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน คือ การกาหนดมาตรฐาน
การให้คะแนนที่มีความเป็นระบบและมีความต่อเนื่องจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับ
หนึ่ ง ดั ง แผนภาพแนวคิ ด การก าหนดเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ต่อไปนี้
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ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

ปฏิบัติในคุณธรรม
จริยธรรมโดยอาศัย
ปัจจัยจากภายนอก
(ให้ 1 คะแนน)

ปฏิบัติในคุณธรรม
จริยธรรม
ด้วยตนเองโดยไม่อาศัย
ปัจจัยจากภายนอก
(ให้ 2 คะแนน)

ปฏิบัติในคุณธรรม
จริยธรรม
ด้วยตนเองโดยไม่อาศัย
ปัจจัยจากภายนอก
และแนะนาบุคคลอื่น
ให้ปฏิบัติ
(ให้ 3 คะแนน)

แผนภาพ 17 แนวคิดการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนด้านคุณธรรมจริยธรรม

เพื่ อ ให้ เ ห็ น เครื่ อ งมือ วั ดด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของผู้ เ รี ยนอย่า งชัด เจน
จะน าเสนอตัว อย่ า งเครื่ อ งมื อวั ดและประเมิน ผลด้ านคุณ ธรรมจริยธรรมที่ผ่ านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและถูกนาไปใช้ในการวัดและประเมินผลจริงในการจัดการ
เรี ย นการสอนได้ทั้งในระดับ การศึ กษาขั้น พื้น ฐานและระดั บอุดมศึกษา ดังตัว อย่า ง
เครื่องมือวัดและประเมินผลต่อไปนี้
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แบบประเมินความมีวินัย
คาชี้แจง เขียนระดับคะแนนลงในช่องรายการประเมินของผู้เรียนแต่ละคนให้ครบ
ทั้ง 3 รายการ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ให้ 3 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติในพฤติกรรมที่ประเมินอย่างสม่าเสมอ
ด้วยตนเอง และแนะนา ชักชวนเพื่อนในชั้นเรียนให้ปฏิบัติ
ให้ 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติในพฤติกรรมที่ประเมินอย่างสม่าเสมอด้วยตนเอง
ให้ 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติในพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อมีตัวแบบจากเพื่อน
หรือผู้สอน

ชื่อ – สกุล

ตั้งใจ
ในการเรียนรู้

รายการประเมิน
ปฏิบัติงาน
เต็ม
ความสามารถ

อดทนต่อสิ่ง
ยั่วยุ

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

รวมคะแนน
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แบบประเมินจิตอาสา
คาชี้แจง เขียนระดับคะแนนลงในช่องรายการประเมินของผู้เรียนแต่ละคนให้ครบ
ทั้ง 4 รายการ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ให้ 3 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติในพฤติกรรมที่ประเมินอย่างสม่าเสมอ
ด้วยตนเอง และแนะนา ชักชวนเพื่อนในชั้นเรียนให้ปฏิบัติ
ให้ 2 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติในพฤติกรรมที่ประเมินอย่างสม่าเสมอด้วยตนเอง
ให้ 1 คะแนน เมื่อผู้เรียนปฏิบัติในพฤติกรรมที่ประเมินเมื่อมีตัวแบบจากเพื่อน
หรือผู้สอน
ชื่อ – สกุล

แบ่งปัน
สิ่งของ

รายการประเมิน
ให้ความ
ให้คาแนะนา
ช่วยเหลือ

เกณฑ์การประเมิน
11 – 12 คะแนน ดีมาก
9 – 10 คะแนน ดี
7 – 8 คะแนน พอใช้
4 – 6 คะแนน ปรับปรุง
หมายเหตุ รายการประเมินทุกรายการได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารต่างๆ
แล้วนามากาหนดนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ

ให้ความคิด
ทางบวก

รวม
คะแนน
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2) การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การถอดบทเรียน
ตามหลักกาลามสูตร
การถอดบทเรียนหรื อ lesson–learned เป็น กระบวนการ
วิเคราะห์ภายหลังการปฏิบัติหรือการทากิจกรรมเพื่อการจัดการความรู้ เป็นการให้
ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ อย่ า งเป็ น ระบบ ต่ อ คณะท างานเกี่ ย วกั บ ผลการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ที่ดาเนินการแล้ว
ก า ร ถ อ ด บ ท เ รี ย น มุ่ ง เ น้ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ หลังการปฏิบัติ กิจ กรรมการเรี ยนรู้ สามารถพัฒ นาการคิ ดวิเคราะห์
สั ง เคราะห์ น าไปสู่ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา การปฏิ บัติ ห รือ การเรีย นรู้แ ละเป็ นการ
กระตุ้นให้คณะทางานเกิดความตื่นตัวและมีความรู้สึกผูกพันอยู่กับงานและการเรียนรู้
ส่วนหลัก กาลามสูตรเป็นหลั กธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า
ที่ไม่ให้ เชื่อถือ สิ่ งใดอย่ างงมงายไร้ เหตุผ ลไม่ว่าจะเป็ น เพราะด้ว ยการฟังตามกันมา
การถื อ สื บ ต่ อ กั น มา การเล่ า ลื อ กั น มา การอ้ า งต าราหรื อ คั ม ภี ร์ การใช้ ต รรกะ
การอนุมาน การคิดตรองตามแนวเหตุผล การเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน การมองเห็น
รูปลักษณะน่าเชื่อและการนับถือว่าเป็นผู้สอนของตนเอง แต่ให้พิจารณาไตร่ตรองหรื อ
ทดลองปฏิบัติดูก่อนจนถ้ามั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วจึงเชื่อหรือปฏิบัติตาม
การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การถอดบทเรียนและหลัก
กาลามสูต รเป็ น กิจ กรรมที่ ผู้ เขีย นได้ ให้ นิสิต ระดับปริญญาเอกสาขาวิช าการบริห าร
การศึก ษา และสาขาการวิจั ย และพัฒ นาหลั กสู ตร มหาวิ ทยาลั ยศรีน คริ นทรวิ โ รฒ
ปฏิบัติการถอดบทเรียนหลังการเรียนการสอนแต่ละครั้ง มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552
จนถึงปั จจุ บัน โดยได้พัฒนาใบงานการถอดบทเรียนตามหลักกาลามสูตรดังนี้ (วิชัย
วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2554ข)
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ใบงานการถอดบทเรียน
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนทบทวนถึงสาระและกิจกรรมการเรียนรู้และถอดบทเรียน
ลงในตารางแล้วนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน
ประเด็นการถอดบทเรียน
สิ่งที่คาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้คืออะไร

บทเรียนที่ผู้เรียนได้รับ

........................................................................
........................................................................
........................................................................
สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร
........................................................................
........................................................................
........................................................................
เชื่อในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโค้ชหรือไม่ ........................................................................
........................................................................
........................................................................
ถ้าเชื่อ เชื่ออย่างไร เพราะเหตุใด ........................................................................
........................................................................
........................................................................
เพราะเหตุใดจึงคิดว่าสิ่งที่ได้รับ
........................................................................
จากโค้ชเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
........................................................................
........................................................................
........................................................................
ถ้าไม่เชื่อ มีสาเหตุมาจากอะไร
........................................................................
........................................................................
ทาไมจึงคิดว่าสิ่งที่ผู้สอนพูดไม่ถูกต้อง ........................................................................
........................................................................
........................................................................
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ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการถอดบทเรียนของนิสิตและนามา
ประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า กิจกรรมการถอดบทเรียนทาให้นิสิตมีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ของตนเองได้ เป็นอย่างดี เพราะผลจาการที่แต่ละคนถอดบทเรียนจะ
นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนจึงทาให้ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้
และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนตั้งใจและจดจ่ออยู่กับกิจกรรม
การเรียนรู้โดยไม่มีการนากิจกรรมอื่นมาทาในชั้นเรียนขณะที่มีการบรรยาย นอกจากนี้
ผู้เรียนหลายคนได้รายงานตนเองสอดคล้องกันว่าต้องมีสติและสมาธิในการเรียนเพราะ
ต้องถอดบทเรีย นและทาให้ ต้องคิดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ คิดวิจารณญาณใช้เหตุผ ล
ทบทวนบทเรียนและสรุปสาระสาคัญ รวมทั้งต้องศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากขึ้น นอกจากนี้ยังทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นอีกด้วย ดังตัวอย่าง
ข้อความการถอดบทเรียนของนิสิตทั้ง 2 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต
พัฒผล. 2554ข)
“กิ จ กรรมการถอดบทเรี ย นเหมาะส าหรั บ การเรี ย นรู้ ใ นยุ ค ปฏิ รู ป
การศึกษารอบสอง เป็นอย่างยิ่ง ... บทบาทของผู้เรียนเปลี่ยนไป จะต้องเรียนรู้พร้อมๆ
กับการฝึกทักษะการคิด ฝึกการจับประเด็นของเนื้อหาสาระในแต่ละครั้ง ต้องพยายาม
ทาความเข้าใจบทเรียน ต้องมีสมาธิในการเรียน ต้องสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
บทเรียนในแต่ละครั้ง”
“กิจกรรมการถอดบทเรียนทาให้ผู้เรียนได้รับทักษะในการสังเคราะห์
และการสรุปสาระสาคัญของบทเรียน”
“การที่ ผู้ ส อนมอบหมายให้ ถ อดบทเรี ย นทุ ก ครั้ ง ท าให้ ข้ า พเจ้ า
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นมากมาย”
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“การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการที่ทาให้เราได้รวบรวม ประมวล
ความรู้ที่ได้เรียนไปว่าในแต่ละครั้งนั้น เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง เป็นการสรุปภาพรวม
ของการเรียนรู้ในครั้งนั้นและที่สาคัญมันยังเป็นตัวบอกให้เราทราบว่าในการเรียนแต่ละ
ครั้งนั้นมีสิ่งใดบ้างที่เรายังคลุมเครือต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปโดย
ส่วนตัวแล้วชอบมากค่ะ”
“คาถามส่วนใหญ่เป็นการถามเรื่อง “ความเชื่อ” และ “ความถูกต้อง”
ขององค์ความรู้ที่ได้รับ ข้าพเจ้าเชื่อว่าอาจารย์ต้องการให้เรารู้จักไตร่ตรองในองค์ความรู้
ที่ได้รับและหากจะเชื่ออะไรก็ต้องมีเหตุของความเชื่อนั้นๆ สิ่งที่ได้ฝึกฝนนี้ ทาให้ข้าพเจ้า
เกิดวิจารณญาณในการเชื่อมากขึ้น การทาเช่นนี้ทาให้เราไม่ประมาท และก่อนจะตอบ
ว่า “เชื่อ” หรือ “ไม่เชื่อ” ย่อมมีเหตุผลเสมอ”
จากการให้นิสิตถอดบทเรียนดังกล่าวทาให้พบว่าการใช้กิจกรรมการถอด
บทเรียนตามหลักกาลามสูตรทาให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การมีสติและ
สมาธิอยู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ 2) การทบทวนบทเรียนและใช้การคิดเชิงเหตุผลสรุป
สาระสาคัญ 3) ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 4) การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
วิจารณญาณ และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3) การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขา
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พยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 ขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ จานวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ เพื่อนาไปใช้สาหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ทุกวิทยาลัย สืบเนื่องมาจากการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) และความมุ่งหมายที่ต้องการให้ทุกวิทยาลัย ในสังกัดมีเครื่องมือ
วัดและประเมิน ผลการเรีย นรู้ที่แต่ละวิทยาลัยสามารถนาไปใช้ห รือปรับประยุกต์ใช้
ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งคุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้บัณฑิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลและความคาดหวังของสภาวิชาชีพ
พยาบาล
โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์ ของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่ง ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
กลุ่มพัฒนาการศึกษา เพื่อให้วิทยาลัย สามารถนาไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการจัดทาเครื่องมือวัดมีการดาเนินการทั้งในระดับสถาบัน
และระดับวิทยาลัย โดยระดับสถาบันมีการดาเนินการ 4 ระยะ ได้แก่
1) การเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ของแต่ละวิทยาลัยด้าน
การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ทั้ง 6 ด้าน
2) ยกร่างเครื่องมือวัดและประเมินผลครอบคลุมมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ในลักษณะของเครื่องมือวัดและประเมินผลกลางที่แต่ละวิทยาลัย
สามารถนาไปใช้และปรับประยุกต์ใช้ได้
3) ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวัดและประเมินผลทั้งภายในและภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก
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4) การทดลองใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลในแต่ละวิทยาลัย
แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข ส่วนในระดับวิทยาลัยได้นาเครื่องมือวัดและประเมิน ผลการ
เรียนรู้ที่ร่วมกันสร้างขึ้นไปทดลองใช้ในบริบทสภาพจริง แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
ขั้นตอนการดาเนินงานการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ระดับสถาบัน
นโยบายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ของสถาบันพระบรมราชชนก
จัดทาโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ดา้ นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ของสถาบันพระบรมราชชนก
การเตรียมความพร้อมอาจารย์ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ทั้ง 6 ด้าน
ยกร่างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูเ้ ครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ทั้ง 6 ด้าน
ประสานวิทยาลัยเพื่อนาเครื่องมือไปทดลองใช้

แผนภาพ 18 ขั้นตอนการดาเนินงานการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ระดับสถาบัน
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ขั้นตอนการดาเนินงานการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ระดับวิทยาลัย
นโยบายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ระดับวิทยาลัย
ฝ่ายวิชาการรับทราบ และประชุมคณะกรรมการวิชาการ
กาหนดรายวิชาที่ทดลองใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลทุกฉบับ

มอบหัวหน้าภาคดาเนินการ กาหนดผู้รับผิดชอบภารกิจ

ดาเนินการทดลองใช้เครื่องมือและบันทึกผลการทดลองใช้

สรุปรายงานผลการทดลองใช้ให้หัวหน้าภาคและรวบรวมส่งให้กับฝ่ายวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการสรุปผลการทดลองใช้เครื่องมือ
และจัดทารายงานผลการทดลองใช้เครื่องมือรวมทั้งประเด็นการปรับปรุงแก้ไข
รายงานผลไปยังส่วนพัฒนาการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก

แผนภาพ 19 ขั้นตอนการดาเนินงานการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ระดับวิทยาลัย
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สาหรับการดาเนินการจัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผลดังกล่า วทีมทางาน
ได้มีการออกแบบบทปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลโดยใช้บทปฏิบัติการ
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ดังนี้
บทปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
คาชี้แจง ให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมการสัมมนาปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 ตามลาดับขั้นตอนต่อไปนี้
1. การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์รายวิชากับตัวชี้วัดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (curriculum mapping)
(ใช้ใบงานที่ 1 การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา)
2. การจัดทาพิมพ์เขียวการวัดและประเมินผลรายวิชา
(ใช้ใบงานที่ 2 การจัดทาพิมพ์เขียวการวัดและประเมินผลรายวิชา)
3. การสร้างเครื่องมือวัดฉบับร่าง และตรวจสอบคุณภาพ
(ใช้ใบงานที่ 3 การสร้างเครื่องมือวัดฉบับร่างและตรวจสอบคุณภาพ)
4. การจัดทาเครื่องมือวัดที่สมบูรณ์
(ใช้ใบงานที่ 4 การจัดทาเครื่องมือวัดที่สมบูรณ์)
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ใบงานที่ 1
การวิเคราะห์สังเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ curriculum mapping
วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ทาการวิเคราะห์สังเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์จากตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน curriculum
mapping
คาชี้แจง

โปรดศึกษาและวิเคราะห์สังเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ในตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน curriculum mapping
แล้วเขียนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในแต่ละมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ให้ครบถ้วนทั้ง 6 ด้าน

ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
curriculum mapping
ด้านความรู้
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ด้านทักษะทางปัญญา
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่

1
2
...
1
2
...
1
2
...

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน
curriculum mapping
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 1
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 2
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ ...
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 1
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 2
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ ...
ด้านทักษะการปฏิบัติการพยาบาล
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 1
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 2
ตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ ...

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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ใบงานที่ 2
การจัดทาพิมพ์เขียวการวัดและประเมินผล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์จัดทาพิมพ์เขียวการวัดและประเมินผลคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สะท้อนตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้
ใน curriculum mapping
คาชี้แจง

โปรดจัดทาพิมพ์เขียวการวัดและประเมินผลคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์และระบุนิยามปฏิบัติการ วิธีการวัด เครื่องมือวัด
แหล่งข้อมูล และเกณฑ์การประเมิน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และนิยามปฏิบตั ิการ

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด แหล่งข้อมูล

เกณฑ์
การประเมิน
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ใบงานที่ 3
การสร้างเครื่องมือวัดฉบับร่างและตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์แบ่งกลุ่มตามความถนัดและความสนใจแล้วจัดทา
เครื่องมือวัดฉบับร่าง
คาชี้แจง

โปรดจัดทาเครื่องมือวัดฉบับร่าง จาแนกการสร้างเครื่องมือวัดออกเป็น
2 ลักษณะ ได้แก่ เครื่องมือวัดประเภทแบบทดสอบและเครื่องมือวัด
ชนิดที่ไม่ใช่แบบทดสอบ แล้วนาไปตรวจสอบคุณภาพ

1. เครื่องมือวัดประเภทแบบทดสอบ โปรดจัดทาพิมพ์เขียวการสร้างแบบทดสอบ
(test blueprint) โดยระบุสาระสาคัญ (main concept) ที่จะทดสอบและกาหนด
ระดับขั้นการคิด และคะแนนค่าน้าหนักความสาคัญของระดับขั้นการคิด
และคานวณจานวนข้อสอบที่จะต้องสร้างโดยเขียนวงเล็บไว้ใต้ค่าน้าหนัก
และเมื่อจัดทาพิมพ์เขียวเสร็จแล้วให้ดาเนินการสร้างแบบทดสอบ
สูตรคานวณ
จานวนข้อสอบที่ต้องสร้าง = (น้าหนักความสาคัญ X จานวนข้อสอบทั้งฉบับที่ต้องการ)
คะแนนรวมน้าหนักความสาคัญ

บทที่ 5 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน 171

สาระสาคัญ
(main
concepts)

รวมคะแนน
น้าหนัก
ความสาคัญ
แนวตั้ง

ระดับขั้นการคิด
(ระบุน้าหนักความสาคัญของแต่ละสาระสาคัญ
ในแต่ละระดับขั้นการคิด
เฉพาะเท่าที่ต้องการสร้างข้อสอบ คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ความ
จา

ความ
เข้าใจ

นาไปใช้

วิเคราะห์ ประเมินค่า สร้างสรรค์

รวมคะแนน
น้าหนัก
ความสาคัญ
แนวตั้ง
แนวนอน

คะแนนรวม
น้าหนัก
ความสาคัญ
= ..............
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2. เครื่องมือวัดที่ไม่ใช่แบบทดสอบ โปรดนิยามเชิงปฏิบัติการคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ที่ต้องการวัด ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ที่ต้องการวัด

องค์ประกอบของเครื่องมือวัด
1) ชื่อเครื่องมือวัด
2) คาชี้แจง
3) เกณฑ์การให้คะแนน
4) ส่วนบันทึกผล
5) เกณฑ์การประเมิน

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ (องค์ประกอบนิยามเชิงปฏิบัติการ
1) ความหมายเชิงทฤษฎี 2) ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม 3) วิธีการวัด)
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ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรมการใช้กระบวนการพยาบาล
คาชี้แจง 1. แบบประเมินนี้ใช้ประเมินพฤติกรรมการใช้กระบวนการพยาบาล
ของนักศึกษาพยาบาล
2. บันทึกระดับคะแนนลงในช่องผลการประเมินโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ให้ 3 คะแนน เมื่อนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ถูกต้อง
เป็นตัวแบบของเพื่อนได้
ให้ 2 คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติได้ แต่ต้องได้รับคาแนะนาเพิ่มเติม
ให้ 1 คะแนน เมื่อปฏิบัติได้เมื่อได้รับการแสดงตัวอย่างและคาแนะนาเพิ่มเติม
ผลการประเมิน
ชื่อ – สกุล

การประเมิน การวินิจฉัย
ผู้ป่วยแรกรับ ทางการ
พยาบาล

เกณฑ์การประเมิน
5–7
ปรับปรุง
11 – 13 ดี

8 – 10
14 – 15

การวางแผน กิจกรรม การประเมิน
การพยาบาล การพยาบาล
ผลการ
พยาบาล

ผ่าน
ดีมาก

รวม
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แบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัด
คาชี้แจง โปรดบันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดทุกฉบับ
เครื่องมือวัด

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
และการปรับปรุงแก้ไข

ผลการทดลองใช้ภาคสนาม
และการปรับปรุงแก้ไข
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ใบงานที่ 4
การจัดทาเครื่องมือวัดที่สมบูรณ์
คาชี้แจง โปรดนาผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดมาปรับปรุงแก้ไขและจัดทา
เป็นเครื่องมือวัดที่สมบูรณ์ที่แต่ละวิทยาลัยสามารถนาไปใช้
หรือปรับประยุกต์ใช้ได้
ตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สถาบันพระบรมราชชนก
ฉบับที่ทดลองใช้ภาคสนามในวิทยาลัยต่างๆ
แบบประเมินการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
นิยามปฏิบัติการ
การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึง การแสดงออกถึง
การยอมรั บ และเคารพในคุ ณ ค่ า ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล
โดยคานึงถึงความแตกต่างด้านถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ อายุ สถานภาพ
ทางสังคม เศรษฐกิจ ค่านิยม ความเชื่อ การศึ กษาอบรม วัฒนธรรม ยอมรับ และไม่
ด่วนสรุปความคิดเห็น หรือตัดสินพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งประเมินได้โดยใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนน 4 ระดับ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้
ให้ 4 คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติด้วยตนเอง ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติ
และเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อน
ให้ 3 คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติ
ให้ 2 คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติด้วยตนเอง
ให้ 1 คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติเมื่อได้รับคาแนะนา
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รายวิชา ........................................................................................................................
ชื่อผู้รับการประเมิน ................................................................................ ชั้นปี ............
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
1
2
3
4

รายการประเมิน
1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. ปฏิบัตติ ่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาค
3. แสดงพฤติกรรมยกย่องสิ่งที่ดีงามความถูกต้อง
ของบุคคล
4. ตัดสินพฤติกรรมของบุคคลอื่น บนพื้นฐานของ
ข้อมูลตามความจริง
5. ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นโดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.41 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ............
...................................................................................................................... ...................
ประเมินโดย  ตนเอง

 เพื่อน

 ผู้สอน

ลงชื่อ ....................................................................... ผู้สอน
(......................................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... ปี .................
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แบบประเมินทักษะการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมและการใช้กระบวนการพยาบาล
โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาล
นิยามปฏิบัติการ
การพยาบาลแบบองค์ ร วมและการใช้ ก ระบวนการพยาบาล หมายถึ ง
การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมทางการพยาบาลของนั ก ศึ ก ษาพยาบาล เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาของการใช้บริการโดยครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และจิตวิญญาณ ตามลาดับขั้นตอนของการดูแลที่มีการวางแผนและการปฏิบัติ
อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการและแก้ ไ ขปั ญ หาของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ประกอบด้ ว ย การประเมิ น สภาพผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร การวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาทางการพยาบาล
การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล
ซึ่งประเมินได้โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมินโดยมีเกณฑ์ดังนี้
ให้ 4 คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้อง เป็นระบบ และสามารถอธิบาย
ให้เหตุผลสิ่งที่ปฏิบัติได้
ให้ 3 คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่ไม่สามารถให้เหตุผลสิ่งที่ปฏิบัติได้
ให้ 2 คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อได้รับคาแนะนาเพิ่มเติมจากผู้สอน
ให้ 1 คะแนน เมื่อนักศึกษาปฏิบัติเมื่อได้ถูกต้องเมื่อมีตัวอย่างให้ปฏิบัติตาม
หรือศึกษาเพิ่มเติม
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รายวิชา .........................................................................................................................
ชื่อผู้รับการประเมิน .................................................................................. ชั้นปี ...........
รายการประเมิน
1. การประเมินสภาพผู้ใช้บริการ
1.1 รวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมด้านกาย จิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณ
1.2 รวบรวมข้อมูลได้สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการของผู้ใช้บริการ
1.3 บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. การวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ระบุข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
ได้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างเป็นองค์รวม
3. การวางแผนการพยาบาล
3.1 จัดลาดับความสาคัญของปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม
3.2 กาหนดวัตถุประสงค์ได้ถกู ต้องสอดคล้อง
กับปัญหาทางการพยาบาล
3.3 กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการพยาบาล
ได้ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.4 ระบุและจัดลาดับกิจกรรมการพยาบาล
ได้สอดคล้องกับปัญหาทางการพยาบาล
อย่างเป็นองค์รวม
3.5 อธิบายเหตุผลของกิจกรรมการพยาบาล
โดยใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ระดับการประเมิน
1
2
3
4

หมายเหตุ
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รายการประเมิน
4. การปฏิบัติการพยาบาล
4.1 ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามศาสตร์
ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขา
ที่เกี่ยวข้อง
4.2 ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามหลักการ
และเทคนิควิธีปฏิบัติการพยาบาล
และเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
4.3 ปฏิบัติการพยาบาลด้วยความนุ่มนวล
อ่อนโยนคานึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ใช้บริการ
4.4 ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ
4.5 ปฏิบัติการพยาบาลโดยคานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และสิทธิของผู้ป่วย
4.6 บันทึกการปฏิบตั ิการพยาบาลตามสภาพ
ปัญหาของผู้ป่วยและความเป็นจริง
4.7 เขียนบันทึกทางการพยาบาลถูกต้อง
ตามรูปแบบคานึงถึงหลักฐานทางกฎหมาย
5. การประเมินผลการพยาบาล
5.1 ติดตามผลการปฏิบัติการพยาบาล
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
5.2 ปรับเปลี่ยนแผน / กิจกรรมการพยาบาล
ตามผลการประเมิน
5.3 ประเมินผลการพยาบาลได้
ตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์ที่กาหนด

ระดับการประเมิน
1
2
3
4

หมายเหตุ

180 บทที่ 5 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน

เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.41 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ............
...................................................................................................................... ...................
ประเมินโดย  ตนเอง
 เพื่อน
 ผู้สอน

ลงชื่อ ....................................................................... ผู้สอน
(......................................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... ปี .................
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4) การประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
การประเมิ น เพื่ อ รั บ รองหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขา
............. เป็นข้อกาหนดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน
ทุ ก รายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลของรายวิ ช า
ตามเอกสาร มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (Course Report) และ
เอกสาร มคอ.6 รายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience
Report) โดยส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาได้ ก าหนดไว้ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น แนว
ทางการรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร มี ส าระส าคั ญ ดั ง นี้ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552)
เอกสาร มคอ.5 เป็ น การรายงานจั ด การเรี ย นการสอนแต่ ล ะ
รายวิช าเมื่อ สิ้ น ภาคเรี ย นได้ด าเนิ น การเป็นไปตามแผนที่ว างไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป มีประเด็น
การรายงานผล 6 หมวด ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบ
กับแผนการสอน 3) สรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 4) ปัญหาและ
ผลกระทบต่อการดาเนินการ 5) การประเมินรายวิชา 6) แผนการปรับปรุง โดยที่ผู้สอน
นาผลการรายงานนี้ไปปรับปรุงรายวิชาให้มีคุณภาพมากขึ้น
เอกสาร มคอ.6 เป็นการรายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม
หรือสหกิจศึกษาว่าบรรลุผลตามแผนที่วางไว้หรือไม่และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้
เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนามหรือสหกิจศึกษา
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ในครั้งต่อไป มีประเด็นการรายงานผล 6 หมวด ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) การ
ดาเนินการที่ต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 3) ผลการดาเนินการ
4) ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหารจัดการ 5) การประเมินการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 6) แผนการปรับปรุง โดยที่ผู้สอนดาเนินการนาผลการรายงานนี้ไปปรับปรุง
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้มีคุณภาพมากขึ้น การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุ ดมศึ กษาสาขา......... ของแต่ล ะรายวิ ช าที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพจะต้ อ งสามารถ
ตอบสนองความรั บ ผิ ด ชอบหลั กในมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ กาหนดไว้ ในหลั ก สู ต ร
ซึ่งพิจารณาได้จากแผนที่กระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (curriculum mapping) เป็นสาคัญ
ดังนั้นถ้าวิเคราะห์เชิงระบบจะพบว่าสิ่งที่ถูกกาหนดไว้เป็นความ
รับผิดชอบหลักใน curriculum mapping ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะต้องนาไปสู่การจัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนอย่ างเป็ น รูป ธรรม และต้องมีวิธีการวัดและเครื่องมือวัด
ที่ชัดเจนด้วย และเมื่อดาเนินการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้วจึงนาผลมาเขียน
รายงานตามแนวทางที่กาหนดไว้ใน มคอ.5 และ มคอ.6 ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็น
อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ การรั บ รองหลั ก สู ต รจากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(สกอ.) ซึ่งการส่งหลั กสู ตรให้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายหลังได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาว่าจะ
รั บ ทราบหลั ก สู ต รหรื อ ไม่ ถ้ า รั บ ทราบหลั ก สู ต รแล้ ว จะส่ ง ต่ อ ไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อรับรองคุณวุฒิการศึกษาและกาหนดอัตรา
เงินเดือน โดยที่ยังไม่ให้การรับรองหลักสูตร โดยที่จะต้องมีการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรอีกครั้ง เมื่อสถาบันการศึกษาได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของ
หลักสูตร เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ/
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ถ้ า ให้ ก ารรั บ รองหลั ก สู ต รใดแล้ ว หลั ก สู ต รนั้ น จะถู ก บั น ทึ ก ไว้
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ในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register: TQR)
ต่อไป แสดงเป็นแผนภาพดังนี้
หลักสูตรได้รับการอนุมตั ิโดยสภาสถาบัน

ส่งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
ภายใน 30 วัน
ส่งคืน
สถาบัน
เพื่อปรับปรุง
แก้ไข

ไม่รับทราบ

พิจารณา

รับทราบ

รับทราบ

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาส่งเรื่องต่อไป
ให้สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนรับรอง
คุณวุฒิการศึกษาและกาหนด
อัตราเงินเดือนของผูส้ าเร็จ
การศึกษาที่จะเข้ารับราชการ

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อให้การรับรองหลักสูตร
สถาบัน
อุดมศึกษา
ปรับปรุง
ตามเงื่อนไข

ผลการ
ประเมิน

ไม่รับรอง

พิจารณา

รับรอง

รับรอง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่ ผ่าน
หลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร
เกณฑ์
(Thai Qualifications Register: TQR)

สถาบันอุดมศึกษากากับดูแล
การรักษาคุณภาพ
ให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร
เพื่อรักษาสถานภาพ
การเผยแพร่หลักสูตร
ไม่ผ่านเกณฑ์

แผนภาพ 20 กระบวนการรับทราบและรับรองหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

184 บทที่ 5 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน
ประเด็นหลักๆ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณา
เพื่อรับรองหลักสูตร คือ การดาเนินการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอน ที่สอดคล้องกับแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา โดยที่ตัวบ่งชี้มาตรฐานการเรียนรู้ใดที่ถูกกาหนดไว้
เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ของรายวิ ช าต้ อ งมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมิ น ผลที่ ชั ด เจน โดยมีเ ครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ นผลที่ มี คุ ณ ภาพซึ่ ง จะถู ก น าไป
สังเคราะห์และนาเสนออีกครั้งในเอกสาร มคอ.7 คือ รายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
ตัตัวบ่วบ่งชีงชี้ม้มาตรฐานการเรี
ยนรู้
ตัวบ่งชี้มาตรฐานการเรี
าตรฐานการเรียยนรูนรู้ ้
ทีที่เป็่เป็นนความรั
บผิดชอบหลักก
ที่เป็นความรั
ความรับบผิผิดดชอบหลั
ชอบหลัก
ในใน curriculum
mapping
ใน curriculum
curriculummapping
mapping
ของแต่
ล
ะรายวิ
ช
า
(อยู
่
ใ
นนมคอ.2)
ของแต่
ละรายวิ
ชา (อยู
มคอ.2)
ของแต่
ละรายวิ
ชา ่ใ(มคอ.2)
ตัวบ่งชีงชี้ม้มาตรฐานการเรี
ยยนรูนรู้ ้
าตรฐานการเรี
การจัตัวดบ่การเรี
ยนรู้และการประเมิ
นผล
ทีที่เป็่เป็นนความรั
บ
ผิ
ด
ชอบหลั
ก
ชอบหลัก ยนรู้
ที่สอดคล้องกัความรั
บตัวบ่บงชีผิ้มดาตรฐานการเรี
ในใน curriculum
mapping
ที่เป็curriculum
นความรับผิดmapping
ชอบหลัก
ของแต่
ล
ะรายวิ
ช
า
(อยู
่
ใ
น่ในมคอ.2)
ของแต่
ะรายวิชา (อยูmapping
มคอ.2)
ใน ลcurriculum
ของแต่ละรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4)

รายงาน
ผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7)

ตัตัววบ่บ่งชีงชี้ม้มาตรฐานการเรี
ยยนรูนรู้ ้ ชา
าตรฐานการเรี
รายงานการด
าเนินการของรายวิ
ที่เป็นนความรั
บผิผิดดชอบหลั
กก
ความรั
ชอบหลั
แต่ทีล่เป็ะรายวิ
ชา บ(มคอ.5
/ มคอ.6)
ในใน curriculum
curriculummapping
mapping
แผนภาพ 21 ประเด็นหลักที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณา
เพื่อรับรองหลักสูตร
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5) การประเมินหลักสูตรบนฐานการคิดอย่างเป็นระบบ
จากประสบการณ์ ก ารประเมิ น หลั ก สู ต ร และการพิ จ ารณา
ผลการวิจัยของนิสิตนักศึกษาเกี่ ยวกับการประเมินหลักสูตร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทาให้
การประเมิ น หลั ก สู ต รมี คุ ณ ภาพปั จ จั ย หนึ่ ง คื อ การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ (system
thinking) เพราะคนที่คิดอย่างเป็นระบบจะสามารถ วางแผนการประเมินหลักสูตรได้
อย่างเป็นระบบด้วย นาไปสู่การประเมินหลักสูตรที่มีคุณภาพได้ข้อมูลสารสนเทศจาก
การประเมินหลักสูตรที่มีความเป็นเหตุเป็นผล สามารถนามาปรับปรุงหลักสูตรได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ระบบ คื อ กลุ่ ม ของส่ ว นประกอบต่ า งๆ ที่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น
(interacting) มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน (interrelated) หรือมีการพึ่งพาอาศัย
กั น (interdependent) ซึ่ ง มี รู ป แบบที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นและรวมกั น เป็ น องค์ ร วม
ส่ ว นประกอบของระบบสามารถมี ลั ก ษณะทางกายภาพ ที่ ส ามารถจั บ ต้ อ งได้
และคุณลักษณะของระบบมีอยู่ 5 ประการ ได้แก่ 1) ส่วนต่างๆ ของระบบต้องได้รับการ
นาเสนอออกมาทั้งหมดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบอย่างดีที่สุด 2) ส่วนต่างๆ ของ
ระบบต้ อ งได้ รั บ การจั ด เรี ย งในแนวทางที่เ ฉพาะเจาะจงเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
3) ธรรมชาติของระบบมี วัตถุป ระสงค์เฉพาะเจาะจงภายในของระบบที่ใหญ่กว่า
4) ระบบดารงความเสถียรภาพที่ผ่านความผันผวนและการปรับแต่ง และ 5) ระบบมี
การย้อนกลับ
แผนภูมิวงรอบเหตุและผล (Causal Loop Diagram: CLD)
คือการทาความเข้าใจโครงสร้างของระบบที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ทั้ง หมดและสร้าง
แนวโน้ มให้สิ่งที่เกิดขึ้น เช่น เบื้ องหลังของรูปแบบที่อาจารย์อาวุโสลาออก อะไรคือ
สาเหตุที่อาจารย์อาวุโสลาออกเพิ่มขึ้น กรณีนี้สมมติว่างบประมาณถูกตัดหน่วยงาน
ไม่ บ รรจุ อ าจารย์ ใหม่ เพิ่ มตามจ านวนนั กเรี ยนที่เ พิ่ มขึ้ นปริ มาณงานเพิ่ม เป็น ทวี คู ณ

186 บทที่ 5 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน
เมื่อบางส่วนลาออกไปก็ยิ่งเพิ่มภาระงานหนักขึ้น วาดเป็นแผนภูมิวงรอบเหตุและผลได้
ดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2550: 12)

แผนภาพ 22 แผนภูมิวงรอบเหตุและผลของการลาออกของอาจารย์จานวนมาก
ที่มาของแผนภาพ
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. (2550). การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการคิดอย่างเป็นระบบ. กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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การสร้างแผนภูมิวงรอบเหตุและผล มีขั้นตอนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กาหนดรูปแบบของปัญหาที่เป็นแก่น
ระบุเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของปัญหา
เลือกตัวแปรหลักที่ต้องการจะใช้วิเคราะห์ในแผนภูมิ
ตั้งชื่อตัวแปรโดยใช้คาถามหรือวลี
วาดกราฟพฤติกรรมตลอดช่วงเวลา
กาหนดสมมติฐานว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันอย่างไร

หลักการของการคิดเชิงระบบ คือการถอยห่างออกจากสิ่งที่มุ่งสนใจ ในขณะ
นั้นและพิจารณาภาพใหญ่ก่อน ปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องอยู่ในขณะนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบที่ใหญ่กว่า เพื่อค้นพบแหล่งกาเนิดของปัญหาต้องเปิดจุดสนใจให้กว้างขึ้น
และให้เห็นระบบที่ใหญ่กว่า
การประเมิน หลักสูต รบนฐานของการคิดอย่างเป็น ระบบ (systematicbased curriculum evaluation) หมายถึง การใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
มาออกแบบและดาเนินการประเมินหลักสูตร ทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
และนามาเขียนเป็นวงจรสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตร เช่น วงจร
สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน เป็นต้น
การประเมินหลักสูตรบนฐานคิดเป็นระบบเป็นการประเมินให้ความสาคัญกับ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงเหตุผลระหว่างสิ่งที่ประเมิน เช่น ถ้าต้องการประเมินคุณภาพ
ของผู้เรียนด้านการคิดก็จะต้องวิเคราะห์ก่อนว่าคุณภาพของผู้เรียนด้านการคิดมีส่วน
เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เช่น เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิด การพัฒนาครู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิด ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาการคิด เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์เหตุปัจจัยได้ครอบคลุมแล้ วจึงประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการคิด รวมทั้งการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิด และการพัฒนาครูเกี่ยวกับ

188 บทที่ 5 การประเมินหลักสูตรกับการประเมินการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาการคิดด้วย ผลการประเมินจะทาให้ได้ข้อมูลที่เป็นระบบ
และนามาเขียนเป็นแผนภาพวงจรเชิงสาเหตุและผล
การทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาจะทาให้แก้ไขปัญหาได้สาเร็จลุล่วงโดยที่
ความยากง่ายของการเชื่อมต่อข้อมูลเป็นวงจรเชิงสาเหตุนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของ
ปัญหาซึ่งแต่ละปัญหาของแต่ละหลักสูตรมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกัน การนาผลการ
ประเมินมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันให้เห็นเป็นระบบโดยเขียนเป็นแผนภาพวงจรเชิงสาเหตุ
ดังตัว อย่ างในภาพ 24 แสดงให้ เห็น ว่าผลการประเมินที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับ
สิ่งใดบ้าง อะไรคือสาเหตุที่ทาให้ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้

ส่งผลทาให้

คุณภาพด้านการคิดของผู้เรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ขาดความรู้ความสามารถ
ในการการจัดการเรียนรู้
ทีพ่ ัฒนาการคิด

ส่งผลทาให้

เพราะ

การจัดการเรียนรู้
ไม่ได้พัฒนาการคิด

ผู้สอนไม่ได้รับการพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนรู้
ทีพ่ ัฒนาการคิด

เพราะ

พัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
กระบวนการคิด
แผนภาพ 23 แผนภูมิวงรอบเหตุและผลของคุณภาพด้านการคิดของผู้เรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
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การประเมินหลักสูตรที่ดีและมีความเป็นระบบจะให้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถู กต้ อ งและเป็ น ประโยชน์ สาหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลัก สูต ร การตั ด สิ น ใจปรั บปรุ ง
หลักสูตรในประเด็นใดๆ โดยไม่ได้มีข้อมูลผลการประเมินมาสนับสนุน นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการประเมินหลักสูตรซึ่งนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์ใดๆ แล้วยัง
อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหลักสูตรได้ ด้วยเหตุนี้ การประเมินหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรจึงเป็นสิ่งที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ดังรายละเอียดที่จะกล่าว
ต่อไป

สรุป
จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 5 เรื่องการประเมินหลักสูตรกับการประเมินการ
เรียนการสอน ได้กล่าวถึง สาระสาคัญ คือ การประเมินหลั กสูตรเป็นการตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาของหลั กสู ตรทั้งระบบทั้งก่อนใช้ห ลักสูต ร ระหว่างการนา
หลักสูตรไปปฏิบัติและหลังการใช้หลักสูตร ส่วนการประเมินการเรียนการสอนเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ ของผู้สอนและผลการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน ซึ่งการประเมินหลักสูตรทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศสาหรับ นามาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร ส่วนการประเมินการเรียนการสอน ทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ
สาหรับนามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนซึ่งการปรับปรุงการเรียนการสอนนั้น
นับเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตรด้วยเช่นกัน อนึ่งการประเมินหลักสูตรกับการ
ประเมิ น การเรี ย นการสอนมี ลั ก ษณะร่ ว มกั น และมี จุ ด เน้ น ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยที่
องค์ประกอบของการประเมินการเรียนการสอน มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การ
ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ 2) การประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่ผู้สอนควรเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการประเมิน
ซึ่งจะทาให้การประเมิน มีประสิทธิภาพสูง มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและสามารถ
นาไปพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ต่อไป และนวัตกรรมการประเมินการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้สอน
ควรนาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
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จุดเน้นของ

การประเมินการเรียนการสอน
คือ การประเมินเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาผูเ้ รียน
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นวัตกรรมการประเมินหลักสูตร
มีการพัฒนาขึน้ ตามสภาพปัญหา
และบริบทของการใช้หลักสูตร
ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา
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บทที่ 6
ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินหลักสูตร
และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
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เมื่อประเมินหลักสูตรในประเด็นใด

จะทาให้สามารถนาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ในประเด็นทีป่ ระเมินนั้น
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6.1 การประเมินหลักสูตรนาไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนา

6. ความเชื่อมโยง
ระหว่าง
การประเมินหลักสูตร
และการปรับปรุงหลักสูตร

6.2 กรณีศึกษาการประเมินหลักสูตร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.3 กรณีศึกษาการประเมินหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

198 บทที่ 6 ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

“ประเมินสิ่งใด
ก็นาไปปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลง
ในสิ่งนั้น”
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สาระสาคัญ
สาหรับในบทที่ 6 เรื่องความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินหลักสูตรและการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. เมื่อประเมินหลักสูตรในประเด็นใดจะทาให้สามารถนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลหลักสูตรในประเด็นนั้น
2. การประเมินหลักสูตรจึงควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ใช้
วิธีก ารและเครื่ อ งมื อในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ที่ มีคุ ณภาพ ผ่ า นการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง
3. การปรั บ ปรุ ง และเปลี่ย นแปลงหลักสูต รใดๆ จะต้องมีผลการ
ประเมินมาสนับสนุน ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่จะต้องมีผลการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร
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การปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรใดๆ
จะต้องมีผลการประเมิน

มาสนับสนุน
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6.1 การประเมินหลักสูตรนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ตามหลักวิชาการเมื่อประเมินหลักสูตรในประเด็นใดจะทาให้สามารถนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในประเด็นนั้น เช่น การประเมิน
เป้ า ประสงค์ ข องหลั ก สู ต รน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง เป้ า ประสงค์ ข องหลั ก สู ต ร เป็ น ต้ น
ส่วนประเด็นใดที่ไม่ได้ประเมินจะไม่สามารถปรับปรุงได้เพราะไม่มีข้อมูลสารสนเทศ
ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ สรุปสั้นๆ ได้ว่า “ประเมินสิ่งใด ก็ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ในสิ่งนั้น”
- การประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนาไปสู่การปรับปรุงวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
- การประเมินเนื้อหาสาระนาไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาสาระ
- การประเมินความรู้ความสามารถของผู้สอน นาไปสู่การพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้สอน
- การประเมินการเรียนการสอนจะนาไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
- การประเมินคุณภาพการวัดและประเมินผล นาไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการวัดและประเมินผล เป็นต้น
ด้ว ยเหตุ นี้ การประเมิน หลั กสู ตรจึง ควรมีความครอบคลุ มประเด็นต่างๆ
ใช้ วิ ธี ก ารและเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพ ผ่ า นการตรวจสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายรวมทั้งใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง
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6.2 กรณีศึกษาการประเมินหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการประเมินหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ทาให้มีการ
ปรับปรุงเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในหลายๆ
ประเด็น เช่น จุดมุ่งหมายของหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นต้น โดย
จุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร ในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช2544
มีจุดมุ่งหมาย 9 ข้อ ส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มีจุดมุ่งหมาย5 ข้อ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544, สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

1.

2.

3.

4.

5.
6.

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
อันพึงประสงค์
มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน
รักการอาน รักการเขียน
และรักการคนควา
มีความรูอันเปนสากล รูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพ
ในการจัดการ การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธกี ารทางาน
ไดเหมาะสมกับสถานการณ
มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะ
ทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
ทักษะการคิด การสรางปญญา
และทักษะในการดาเนินชีวิต
รักการออกกาลังกาย ดูแลตนเอง
ใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพทีด่ ี
มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค
มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค

1.

2.

3.
4.

5.

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร
การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี มีสุขนิสยั
และรักการออกกาลังกาย
มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ ในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีม่ ุ่งทา
ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

204 บทที่ 6 ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ตาราง 5 การเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ต่อ)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย
ภูมิใจในความเปนไทยเปนพลเมืองดี
ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
8. มีจิตสานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมปิ ญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทาประโยชน
และสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551

จานวนสาระและมาตรฐานของการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 มี 41 สาระ 76 มาตรฐานการเรียนรู้ ส่วนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี 40 สาระ 67 มาตรฐานการเรียนรู้ (กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2544, สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวม

หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
จานวน
จานวน
สาระ
มาตรฐาน
(strands) การเรียนรู้
5
6
6
19
8
13
5
12
5
3
5
4
41

6
6
6
8
76

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
จานวน
จานวนสาระ
มาตรฐาน
(strands)
การเรียนรู้
5
5
6
14
8
13
5
11
5
3
4
4
40

6
6
4
8
67
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6.3 กรณีศึกษาการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ส าหรั บ หลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษายกตั ว อย่ า งกรณี ศึ ก ษา การปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530
มาเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช
2553
โดยกระบวนการประเมิน หลั ก สู ต ร มุ่ง เน้น การวิ เ คราะห์ เ กี่ ยวกับ ความ
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสั ง คมในยุ ค การเรี ย นรู้ ยุ ค ใหม่ ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาและสถานที่ผ่านเครือข่าย
อิน เทอร์ เน็ ต ตลอดจนความต้ องการบุ คลากรที่ มีความรอบรู้ วิธีวิ ทยาการวิจัย และ
ศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่มีความซับซ้อนและมีศักยภาพ
ด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรม ด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การเรียนรู้และการนิเทศ และมีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผู้นา มีศักยภาพในการคิด
ที่เป็นระบบรวมทั้งผลกระทบจากการประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งผลการประเมินหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นต่างๆ ทาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร สรุปสาระสาคัญได้ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบประเด็นสาคัญของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 กับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2553
ประเด็น

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2530

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร
ชื่อปริญญา การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต (กศ.ด.)
(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
Doctor of Education
(Curriculum Research and
Development)
ปรัชญา
หลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
เป็นหลักสูตรทีม่ ุ่งพัฒนาบุคคล
ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ในการคิดและเป็นผู้นาในการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร
วัตถุประสงค์ 1. สามารถทาการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน
2. รอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็น
พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร
และสามารถบูรณาการความรู้
จากทฤษฎีและหลักการ
จากสาขาวิชาเหล่านั้น
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
Doctor of Philosophy (Curriculum
Research and Development)
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรนาสู่การ
สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืนและสันติ

1. มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีความรอบรู้วิธีวิทยาการวิจัย
และศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร สามารถใช้
กระบวนการวิจัย สร้างองค์ความรู้
นวัตกรรม หลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ และการนิเทศ
3. มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นผู้นา
ทางความคิดด้านการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบประเด็นสาคัญของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 กับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2553 (ต่อ)
ประเด็น

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2530

วัตถุประสงค์ 3. เป็นผู้นาบุกเบิกแสวงหาแนวทาง
และวิธีการใหม่ ๆ ที่จะนาไปใช้
ในการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน
4. สามารถบริหารงานวิชาการ
ด้านหลักสูตร และการเรียนการสอน
ระดับต่างๆ
5. สามารถเผยแพร่ความรู้ ความคิด
และการวิจัยที่เกี่ยวกับหลักสูตร
และการเรียนการสอน
6. เป็นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
โครงสร้าง หมวดระเบียบวิธีวิจัย 12 หน่วยกิต
หลักสูตร หมวดพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
หมวดการพัฒนาหลักสูตร 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสร
6 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์
15 หน่วยกิต
รวม
60 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553

หมวดวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเฉพาะด้านไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบประเด็นสาคัญของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 กับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2553 (ต่อ)
ประเด็น
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2530
รายวิชาในกลุ่มการวิจัย
วิจัย710
ระเบียบวิธีวิจยั ขั้นสูง
วิจัย711
การวิจัยเชิงคุณภาพ
วิจัย716
การวิจัยเชิงอภิมาน

วัดผล740
การทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยาขั้นสูง
สถิต7ิ 51
การวางแผนและวิเคราะห์
การทดลอง
สถิต7ิ 52
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553
วจ701
วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูง

3(3-0-6)

วจ702
สัมมนาการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)

วจ703
สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย

3(2-2-5)

3(3-0-6)

วจ801
การทดสอบและการวัด
ทางการศึกษาและจิตวิทยา 3(2-2-5)

3(3-0-6)

วจ802
หลักการวิจยั และพัฒนา
เพื่อการพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)

วจ803
การออกแบบงานวิจัย
เชิงคุณภาพขั้นสูง

3(2-2-5)

3(3-0-6)

210 บทที่ 6 ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ตาราง 7 การเปรียบเทียบประเด็นสาคัญของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 กับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2553 (ต่อ)
ประเด็น

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2530
สถิต7ิ 53
ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง

คอมพ์860
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย

3(3-0-6)

3(2-3-4)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553
วจ804
การออกแบบงานวิจัย
เชิงปริมาณขั้นสูง

3(2-2-5)

วจ805
การวิจัยประเมินและการประเมิน
อภิมาน
3(2-2-5)
วจ806
การคิดสะท้อนในการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)

รายวิชาในกลุ่มการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร800
ลส701
ทฤษฎีและปฏิบตั ิการพัฒนา
กระบวนทัศน์ใหม่ในการ
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 3(3-0-6) พัฒนาหลักสูตร

3(3-0-6)

หลักสูตร810
สัมมนาการวิจัยและพัฒนา
การสอน

ลส702
การออกแบบกระบวนการ
3(3-0-6) จัดการเรียนรู้

3(2-2-5)

หลักสูตร811
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตร

ลส703
ปฏิบัติการเพื่อการวิจัย
3(1-4-4) และพัฒนาหลักสูตร

3(0-6-3)
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบประเด็นสาคัญของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 กับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2553 (ต่อ)
ประเด็น

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2530

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553

หลักสูตร820
ลส801
สัมมนาการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
สัมมนาการวิจัยนวัตกรรม
และการประเมินหลักสูตร
3(3-0-6) เทคโนโลยีของหลักสูตร

3(2-2-5)

หลักสูตร801
ลส802
สัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สัมมนาสือ่ และนวัตกรรม
ในการพัฒนาหลักสูตร
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 3(2-2-5)
และการเรียนการสอน
3(3-0-6)
หลักสูตร802
ลส803
สัมมนาปฏิบัติการพัฒนา
สัมมนาการบริหารงานวิชาการ
และประเมินหนังสือแบบเรียน
และการนิเทศ
3(2-2-5)
และเอกสารประกอบหลักสูตร 3(3-0-6)
หลักสูตร803
สัมมนาแนวโน้มการพัฒนา
หลักสูตรและการนิเทศ

ลส804
สัมมนาการวิจัยนวัตกรรม
3(3-0-6) หลักสูตร

3(2-2-5)

หลักสูตร812
ลส805
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สัมมนาประเด็นปัจจุบันและแนวโน้ม
สาหรับเด็กปัญญาเลิศ
3(1-4-4) ในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)

212 บทที่ 6 ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ตาราง 7 การเปรียบเทียบประเด็นสาคัญของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 กับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2553 (ต่อ)
ประเด็น

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2530
หลักสูตร813
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สาหรับเด็กที่มีปญ
ั หา
ทางเรียนรู้
3(1-4-4)
หลักสูตร814
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
3(1-4-4)
หลักสูตร815
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ประถมศึกษา
3(1-4-4)
หลักสูตร816
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มัธยมศึกษา
3(1-4-4)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553
ลส806
สัมมนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
และการจัดการความรู้
3(2-2-5)
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบประเด็นสาคัญของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 กับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2553 (ต่อ)
ประเด็น

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2530
หลักสูตร817
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
อุดมศึกษา
3(1-4-4)
หลักสูตร818
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
อาชีวศึกษา
3(1-4-4)
หลักสูตร819
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาผู้ใหญ่
3(1-4-4)
หลักสูตร820
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม

3(1-4-4)

หลักสูตร821
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม
3(1-4-4)
หลักสูตร822
การศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่อง 3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบประเด็นสาคัญของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 กับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2553 (ต่อ)
ประเด็น

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2530
รายวิชาในกลุ่มพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มนุษย์800
สัมมนาแนวคิดทางปรัชญา
จิตวิทยาและประวัติศาสตร์
กับการศึกษาไทย
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553

พต701
วิถีการคิดเชิงตรรกะ
ทางพฤติกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์เพื่อการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร

3(3-0-6)

พต801
การวางแผนและการจัดการ
ความรู้

3(3-0-6)

สังคม801
สัมมนาแนวคิดทางสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง
กับการศึกษาไทย

3(3-0-6)

จิต720
พฤติกรรมและคุณธรรม
ในการเป็นผู้นา

พต802
นวัตกรรมการสื่อสาร
3(3-0-6) เพื่อการศึกษา

สังคม711
ปัญหานิเวศน์วิทยามนุษย์

3(3-0-6)

พต803
ภาวะผู้นาทางการศึกษา
และเครือข่ายการเรียนรู้
ทางสังคม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบประเด็นสาคัญของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2530 กับหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2553 (ต่อ)
ประเด็น

หลักสูตรเดิม พุทธศักราช 2530

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553

สังคม712
พต804
การเปลีย่ นแปลงและการวางแผน
บริบททางสังคมและจิตวิทยาเพื่อการ
ทางสังคม
3(3-0-6) ออกแบบการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)

สังคม713
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

3(3-0-6)

สังคม715
บทบาทของทัศนศิลปะและวรรณกรรม
ในอารยธรรมไทย
3(3-0-6)
จิต722
การศึกษากับการพัฒนา
บุคลิกภาพ
3(3-0-6)
ปริญญานิพนธ์ หลักสูตร999
ปพ991
ปริญญานิพนธ์
15 หน่วยกิต ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตนิพนธ์ 1 12 หน่วยกิต
ปพ992
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตนิพนธ์ 2 12 หน่วยกิต
ปพ993
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตนิพนธ์ 3 12 หน่วยกิต

216 บทที่ 6 ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
จากตัว อย่ างการประเมิน และปรุ งหลั กสู ตรทั้งหลั กสู ตรระดับการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานและหลักสู ตรระดับ อุดมศึกษานั้ น แสดงให้ เห็ นว่าการปรับปรุงหลั กสู ตร
จะเป็ น ผลสื บ เนื่ องมาจากการประเมิน หลั กสู ต ร และจะสามารถปรั บปรุ งหลั กสู ต ร
ได้เฉพาะสิ่งที่มีผ ลการประเมินสนับสนุนการตัดสินใจ สิ่งนี้นับว่าเป็นประเด็นสาคัญ
ว่าการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใดๆ จะต้องมีผลการประเมินมาสนับสนุน
ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ที่จะต้องมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เปิดหลักสูตร (feasibility study)
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ การประเมิ น หลั ก สู ต รและการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น โดยการประเมิ น หลั ก สู ต รจะน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
ในประเด็นเดียวกัน ทั้งการประเมินก่อนการใช้หลักสูตร การประเมินระหว่างการนา
หลักสูตรไปปฏิบัติ และการประเมินหลังการใช้หลักสูตรแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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การประเมิน
การบริหารจัดการหลักสูตร

การประเมิน
การเรียนการสอน

การประเมิน
.....................

ปรับปรุง

การบริหารจัดการ
หลักสูตร

ปรับปรุง

คุณภาพ
การเรียนการสอน

ปรับปรุง

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

แผนภาพ 24 การประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน

สรุป
จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 6 เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมิน
หลักสูตรและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้กล่าวถึงสาระสาคัญคือเมื่อประเมิน
หลักสูตรในประเด็นใดจะทาให้สามารถนาผลการประเมินไปปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรในประเด็นนั้น ดังนั้นการประเมินหลักสูตรจึงควรมีความครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ใช้วิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ ใช้แหล่ง ข้อมูลที่หลากหลาย รวมทั้งใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง
ส่วนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใดๆ จะต้องมีผลการประเมินมาสนับสนุน
ซึ่งแตกต่างจากการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่จะต้องมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
เปิดหลักสูตร
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การตัดสินใจปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ควรมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง
ซึ่งเป็นข้อค้นพบจากการประเมิน
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สารสนเทศจากการประเมิน
จะมีความถูกต้อง

ก็ต่อเมื่อการประเมินนั้น
มีการเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
และผู้ประเมินจะต้องไม่มีอคติ
กับหลักสูตรที่ประเมิน
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เลือกใช้

การประเมินหลักสูตรควร

รูปแบบการประเมินต่างๆ อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

และบริบทของการประเมิน
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7.1 รูปแบบการประเมิน 3 กลุ่ม

7.2 รูปแบบการประเมินของ Tyler

7.3 รูปแบบการประเมินของ Stake

7. รูปแบบ
การประเมินหลักสูตร
ร่วมสมัย

7.4 รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam

7.5 รูปแบบการประเมินของ Provus

7.6 รูปแบบการประเมินของ Hammond

7.7 รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick

7.8 รูปแบบการประเมินของ Eisner
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ลักษณะเด่นของรูปแบบการประเมิน
เน้น

จุดมุ่งหมายเป็นหลัก
เกณฑ์เป็นหลัก

เน้น

เน้น

การตัดสินใจเป็นหลัก
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สาระสาคัญ
สาหรับในบทที่ 7 เรื่องรูปแบบการประเมินหลักสูตรร่วมสมัยมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. รู ป แบบการประเมิ น ที่ เ น้ น จุ ด มุ่ ง หมายเป็ น หลั ก เน้ น การน า
เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมาเป็นประเด็นการประเมิน
2. รูปแบบการประเมินที่เน้นเกณฑ์เป็นหลัก มีทั้งรูปแบบที่ใช้เกณฑ์
ภายในเป็นหลัก และรูปแบบที่ใช้เกณฑ์ภายนอกเป็นหลัก
3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจเป็นหลัก เป็นรูปแบบการ
ประเมินที่เน้นการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลที่เกิดจากการดาเนินงานหรือการปฏิบัติ
จริงของการใช้หลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ก่อน
4. รูปแบบการประเมินของ Tyler เป็นรูปแบบการประเมินที่มุ่งเน้น
การตรวจสอบความสัมพัน ธ์ร ะหว่างเป้ าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลั กสู ตรกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. รูปแบบการประเมินของ Stake ให้ความสนใจกับปัจจัยและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน 3 ประการ ได้แก่ สิ่งที่มีอยู่ก่อน (antecedent)
กระบวนการ (transaction) และผลผลิต (outcomes)
6. รูปแบบการประเมิน ของ Stufflebeam เป็นการประเมินทีล ะ
ด้ า นตามล าดั บ จากการประเมิ น บริ บ ท การประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า การประเมิ น
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กระบวนการ และการประเมิ น ผลผลิ ตซึ่ ง ผลการประเมิ น แต่ ล ะด้ านจะน าไปสู่ ก าร
ตัดสินใจดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
7. รู ป แบบการประเมิ น ของ Provus มุ่ง เน้ น การประเมิ นเพื่ อ
ตัดสิ น ใจว่าหลั กสู ตรที่ดาเนิ น การใช้อยู่ นั้ น ควรจะปรับ ปรุงหรือดาเนินการต่อหรื อ
ยกเลิ กการใช้ Provus เรี ย กว่าวิธีการประเมิน ความไม่ส อดคล้ องกัน (discrepancy
model)
8. รูปแบบการประเมินของ Hammond มีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อ
ตรวจสอบว่าหลักสูตรบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งการ
ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรที่กาลังดาเนินการใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบ
ข้อมูลเชิงพฤติกรรมกับจุดประสงค์โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ที่อิงอยู่กับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
9. รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick มุ่งเน้นที่การประเมินผล
การฝึกอบรมบุคลากร โดยมีลักษณะเป็นการประเมิน 4 ระดับ โดยสามารถเรียงลาดับ
จากระดับขั้นพื้นฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ 1) ระดับปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction)
2) ระดับการเรียนรู้ (learning) 3) ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (behavior)
4) ระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร (results)
10. รูปแบบการประเมิน Connoisseurship หรือที่เรียกว่า การ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญของ Elliot Eisner มุ่งเน้นการประเมินที่ให้กลุ่มผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้
ที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกันพิจารณาคุณค่าของผลงานอย่างมีวิจารณญาณ
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7.1 รูปแบบการประเมิน 3 กลุ่ม
รูปแบบการประเมินหลักสูตรร่วมสมัย หมายถึง กรอบแนวคิดการประเมิน
โครงการซึ่งนักวิช าการด้านการประเมินได้พัฒนาขึ้นจนเป็นที่ยอมรับและได้รับการ
นามาใช้ในการประเมินหลักสูตรโดยนักวิชาการในประเทศไทยและในต่างประเทศตั้งแต่
อดีตมาจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2558)
กลุ่มที่ 1 รู ป แบบการประเมิ น ที่ เ น้ น จุ ด มุ่ ง หมายเป็ น ส าคั ญ (Goal
Attainment – Based Model) เน้นการนาเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมาเป็นประเด็นการประเมิน รูปแบบการประเมินในกลุ่มนี้ มีหลายรูปแบบ เช่น
รูปแบบการประเมินของ Tyler, Hammond และ Cronbach เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 รูปแบบการประเมิน ที่เ น้น เกณฑ์เ ป็น สาคัญ (Criterion Based Model) มี ทั้ ง รู ป แบบที่ ใ ช้ เ กณฑ์ ภ ายในเป็ น หลั ก ได้ แ ก่ การประเมิ น
กระบวนการต่ างๆ ที่ ช่ ว ยในการดาเนิ น การใช้ ห ลั ก สู ต รให้ บ รรลุ เ ป้า ประสงค์ และ
วัตถุประสงค์ และรูปแบบที่ใช้เกณฑ์ภายนอกเป็นหลัก รูปแบบการประเมินในกลุ่มนี้
เช่น รูปแบบการประเมินของ Scriven และ Stake เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจเป็น สาคัญ (DecisionBased Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลที่เกิด
จากการดาเนินงานหรือการปฏิบัติจริงของการใช้หลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ไว้ก่อน รูปแบบการประเมินในกลุ่มนี้ เช่น รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam และ
Provus เป็นต้น
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เน้นจุดมุ่งหมายเป็นหลัก

รูปแบบการประเมิน

เน้นเกณฑ์เป็นหลัก

เน้นการตัดสินใจเป็นหลัก
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
นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรแนวคิดหนึ่งว่า การประเมินหลักสูตรเป็น
กระบวนการหนึ่งที่สาคัญมากในการพัฒนาหลักสูตร
“Evaluation is also an important operation in curriculum
development”
(Tyler. 1949 : 104)
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Tyler ได้ระบุว่าการประเมินหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร
มีสาระสาคัญ 2 ประการ คือ 1) การประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้เรียน และ
2) การใช้วิธีการที่หลากหลาย ประเมินหลายๆ ครั้ง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้เรียนอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงได้ต ลอดเวลาในระหว่างการเรียนรู้ ดังนั้นการประเมินจึงไม่ใช่เพียง
แค่การทดสอบผู้ เรี ยนเมื่อเสร็จ สิ้น การจั ดการเรียนรู้เท่านั้น แต่จะต้องประเมินอย่าง
ต่อเนื่องในระหว่างการจัดการเรียนรู้
นอกจากนี้หลักสาคัญของการประเมินหลักสูตรนั้นจะต้องรวบรวมหลักฐาน
(evidence) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีความถูก
ต้อง ซึ่งจาเป็นต้องเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม การประเมินโดยให้ผู้เรียน
ทาแบบทดสอบ (paper pencil test) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมินเท่านั้น
นอกจากนี้ Tyler ยังระบุว่าพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรียนสามารถสังเคราะห์ได้
3 กลุ่ม ได้แก่ การรู้คิด ทักษะการปฏิบัติ และเจตคติ
ลักษณะเด่นของรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Tyler มุ่งเน้นการประเมิน
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ดังแผนภาพต่อไปนี้

เป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

ความ
สอดคล้อง

แผนภาพ 26 แนวคิดการประเมินของ Tyler

ผลสัมฤทธิ์เรียนรู้
ของผู้เรียน
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กระบวนการประเมินของ Tyler มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ (Tyler. 1949)
1. วิ เ คราะห์ จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ เ ชิ ง พฤติ ก รรมที่ ก าหนดไว้
ซึ่งประกอบด้วยสาระสาคัญ ของการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ระบุ ส ถานการณ์ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ แ สดงความรู้
ความสามารถของตนเอง ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
3. คัด เลื อ กวิ ธี การและเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ในการวั ด และตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงตรง (validity) ความเชื่อมั่น (reliability) และความเป็นปรนัย
(objectivity)
4. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ น าไปสู่ ก ารประเมิ น ตามจุ ด ประสงค์
การเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
5. เปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมกั บ เกณฑ์ ห รื อ มาตรฐาน
การประเมินรวมทั้งการลงสรุปผลการประเมิน
6. วิเคราะห์ผลการประเมินเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร
7. นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
เมื่อสรุปผลการประเมินแล้วจะต้องนาผลการประเมินที่ได้ ไปใช้สาหรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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วิเคราะห์วัตถุประสงค์

นิยามปฏิบัติการ

กาหนดสถานการณ์เงื่อนไข

กาหนดวิธีการและพัฒนาเครื่องมือ

เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน

เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

สรุปผลการประเมิน

แผนภาพ 27 ขั้นตอนการประเมินของ Tyler

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
ต่ า งๆ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น 3 ประการ ได้ แ ก่ สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ก่ อ น (antecedent)
กระบวนการ (transaction) และผลผลิต (outcomes) ดังนี้
1. สิ่งที่มีอยู่ก่อน หมายถึง เงื่อนไขที่มีอยู่ก่ อนที่จะมีการเรียนการ
สอนเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตตามมา เช่น สถานภาพหรือคุณลักษณะของผู้เรียน
ก่อนเรียน ความถนัด คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมา เกรดเฉลี่ย ความสนใจ
และความตั้งใจ นอกจากนี้ยังรวมถึงคุณลักษณะของผู้สอน เช่น ประสบการณ์การสอน
ระดับการศึกษา เป็นต้น
2. กระบวนการ หมายถึง ปฏิสั ม พันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ ส อนกั บ
ผู้เรีย น ผู้เรี ยนกับ ผู้เรี ยน สิ่ งแวดล้ อมในห้ องเรี ยน ผู้ปกครองกับผู้ส อน ผู้บริห ารกับ
ผู้สอน เป็นต้น
3. ผลผลิ ต หมายถึ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากที่ มี ก ารเรี ย นการสอน
ไปแล้ว เช่น ความรู้ความสามารถของผู้เรียน และทักษะการปฏิบัติ เป็นต้น
การประเมินของ Stake มีข้อมูลที่ใช้สาหรับการประเมิน 3 ประการ ได้แก่
1. หลั ก การและเหตุ ผ ล หมายถึ ง ปรั ช ญา พื้ น ฐานเดิ ม รวมทั้ ง
เป้ าประสงค์ และวัตถุป ระสงค์ของหลั กสูตร ซึ่งเป็นสิ่ งส าคัญที่ต้องทาการประเมิน
เนื่องจากหลักการและเหตุผลนี้จะเป็นพื้นฐานในการพิจารณาคัดเลือกและกาหนดสิ่ง
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ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร เช่ น การคั ด เลื อ กเนื้ อ หาสาระ การคั ด เลื อ กผู้ ส อน
การกาหนดแนวการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 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
ผู้ประเมินยั งต้องพิจารณาความสัมพัน ธ์และความสอดคล้ อง (contingency and
congruence) อีกด้วยดังนี้
ก. ความสัมพันธ์ ในการพิจารณาความสัมพันธ์ผู้ประเมินจะต้อง
พิจารณาทั้ง 3 ด้าน คือ สิ่งที่มีอยู่ก่อน กระบวนการ และผลผลิต ว่าทั้ง 3 ด้านนี้มี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องอาศัยหลักเหตุผล
ข. ความสอดคล้ อ ง ในการพิ จ ารณาถึ ง ความสอดคล้ อ ง
ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาทั้ง 3 ด้าน เช่นเดียวกันคือ สิ่งที่มีอยู่ก่อน กระบวนการ และ
ผลผลิ ต โดยการเปรี ย บเที ย บกั น ระหว่ า งสิ่ ง ที่ ค าดหวั ง กั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ซึ่ ง การ
พิจารณาถึงความสอดคล้องนี้ข้อมูลที่ได้รับไม่ได้ชี้ให้เห็ นว่าผลผลิ ตที่ได้มีความเที่ยง
หรือมีความตรง แต่ข้อมูลที่ได้จะชี้ให้เห็นเพียงว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เท่านั้น
3. ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการตั ด สิ น (judgment) จากภาพประกอบ
จะพบว่าข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นมาตรฐานและการ
ตัดสิน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินผู้ประเมินจะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งส่วนที่เป็นมาตรฐานและส่วนที่เป็นการตัดสินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งที่มีอยู่ก่อน
กระบวนการ และผลผลิต ส่ว นเกณฑ์มาตรฐานที่นามาใช้ในการเปรียบเทียบตัดสิ น
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มี 2 ประเภท คือ เกณฑ์มาตรฐานสัมบูรณ์ (absolute criteria) และเกณฑ์มาตรฐาน
สัมพัทธ์ (relative criteria)
ก) เกณฑ์มาตรฐานสัมบูรณ์ หมายถึง มาตรฐานที่เกิดขึ้นจาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยอาศัยหลักการและเหตุผลของตนเองหรือของกลุ่มบุคคล ซึ่งการ
กาหนดมาตรฐานสัมบูรณ์ ไม่ได้เป็นสิ่งตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ
ข) เกณฑ์ มาตรฐานสัม พัท ธ์ เป็น มาตรฐานที่ก าหนดขึ้ นโดย
อาศั ย ข้อ มู ล จากหลั กสู ต รอื่ น เป็ น หลั ก ซึ่ ง เป็ น การตั ด สิ นที่ ค่ อ นข้ า งยากที่ จ ะบอกว่ า
หลักสูตรหนึ่งดีกว่าอีกหลักสูตรหนึ่ง โดยการพิจารณาจากคุณลักษณะเดียวกัน แต่ถ้ามี
คุณลักษณะหลายอย่างและแต่ละอย่างมีความสาคัญ ไม่เท่ากัน ผู้ประเมินจะต้องเลือก
คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเปรียบเทียบมาใช้
การประเมินของ Stake แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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สิ่งที่คาดหวัง

สิ่งที่เป็นจริง

สิ่งที่ต้องการประเมิน

หลักสูตร
หลักการของหลักสูตร

มาตรฐาน

การตัดสิน

1

4

สภาพก่อนการใช้หลักสูตร
7

10

2

การดาเนินการใช้หลักสูตร
8
5

11

ผลผลิต

3

6

ตารางการบรรยาย

เครื่องหมาย

หมายถึง ความสัมพันธ์

9

12

ตารางการตัดสิน

หมายถึง ความสอดคล้อง

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
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ข้อมูลในตารางการบรรยายและการตัดสิน ในแผนภาพมีรายละเอียดดังนี้
ช่องที่ 1 หมายถึง สิ่งที่คาดหวังว่าจะต้องมีอยู่ก่อนการใช้หลักสูตร
เป็นสภาพที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
ช่องที่ 2 หมายถึง สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการใช้หลักสูตร
เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้หลักสูตร
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
ช่องที่ 3 หมายถึง สิ่งที่คาดหวังว่าเป็นผลผลิตที่จะได้รับภายหลังการใช้หลักสูตร
โดยทั่วไปคือคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ช่องที่ 4 หมายถึง สภาพที่เป็นจริงในช่วงเวลาก่อนการใช้หลักสูตร
ช่องที่ 5 หมายถึง สภาพที่เป็นจริงในระหว่างการใช้หลักสูตร
ช่องที่ 6 หมายถึง ผลผลิตที่ได้รับหลังจากการใช้หลักสูตร โดยทั่วไปคือ
คุณภาพของผู้เรียนที่กาหนดไว้ในเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์
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 ผลการตัดสินการประเมินสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการใช้
หลักสูตร จากการเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่องที่ 2, 5 กับเกณฑ์
ในช่องที่ 8
ช่องที่ 12 หมายถึง ผลการตัดสินการประเมินสิ่งที่คาดหวังว่าเป็นผลผลิตที่จะได้รับ
ภายหลังการใช้หลักสูตร จากการเปรียบเทียบข้อมูลในช่องที่
3, 6 กับเกณฑ์ในช่องที่ 9
นอกจากนี้ Stake ยังได้อธิบายเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรว่า ผู้ประเมิน
จะต้องเก็บข้อมูล ที่แท้จริงให้ได้ เพราะในการประเมินหลักสูตรมีข้อมูลอยู่เป็นจานวน
มาก ซึ่งจาเป็นต้องใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ยังมีหลายวิธีการ
ดังนั้นการประเมินหลักสูตรต้องมีการกาหนดจุดประสงค์ของการประเมินที่มี
ความชัดเจนว่าจะประเมินอะไร ใช้ข้อมูล มาทาอะไร Stake ได้มุ่งเน้นว่าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการอธิบาย (description) และการตัดสินใจ (judgment) ซึ่งได้แก่
ข้อมูล หลักทั้งสามประการดังที่กล่ าวมา ในการนี้ ผู้ประเมินต้องบันทึกข้อมูล ทั้ง สาม
ประเภทนี้ และแยกออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ ผลที่คาดหวัง(intents) ผลที่เกิดขึ้น
จริ ง ( observation) มา ต รฐ าน ( standard) แ ล ะที่ มา ข อง กา ร ตั ด สิ น ใ จ
(judgment)
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การประเมินหลักสูตรของ Stake สามารถสร้างตารางข้อมูลที่จะประเมิน
ดังต่อไปนี้
ข้อมูลสาหรับการประเมินหลักสูตร
สาระสาคัญ
1. สิ่งที่มีอยู่ก่อน
- คุณลักษณะของผู้เรียน
- คุณลักษณะของผู้สอน
- เนื้อหาสาระของหลักสูตร
- สื่อการเรียนการสอน
- สภาพชุมชน
2. กระบวนการ
- การสื่อสาร
- เวลาที่จัดให้
- ลาดับของเหตุการณ์
- การให้แรงจูงใจ
- บรรยากาศ
3. ผลผลิต
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน
- เจตคติของผู้เรียน
- ทักษะของผู้เรียน
- ผลที่มีต่อผู้สอน
- ผลที่มีต่อผู้เรียน

สิ่งที่
คาดหวัง

สิ่งที่
เป็นจริง

มาตรฐาน การตัดสิน
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7.3 รูปแบบการประเมินของ Stufflebeam
รูปแบบการประเมินนี้เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ นาเสนอ
โดย Daneil L. Stufflebeam (1983) เรียกโดยทั่วไปว่า “ซิปโมเดล”(CIPP Model)
ย่อมาจากตัวอักษรตัวแรกจากคาศัพท์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ Context (บริบทหรือสภาวะ
แวดล้อม) Input (ปัจจัยนาเข้า) Process (กระบวนการ) Product (ผลผลิต)
มี ลั ก ษณะเด่ น คื อ เป็ น การประเมิ น ที ล ะด้ า นตามล าดั บ จากการประเมิ น บริ บ ท
การประเมินปัจจัยนาเข้า การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิต ซึ่งผลการ
ประเมิ น แต่ ล ะด้ า นจะน าไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจด าเนิ น การในขั้ น ตอนต่ อ ไป ซึ่ ง มี
แนวทางการประเมินแต่ละด้านดังนี้
1. การประเมินบริบท (Context evaluation) เป็นการประเมิน
สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อนามาเป็น
ข้ อ มู ล สารสนเทศส าหรั บ การก าหนดเป้ า ประสงค์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร
ตลอดจนความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายและการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
2. การประเมิน ปัจ จั ยน าเข้ า (Input evaluation) เป็น การ
ประเมินปัจจัยที่เอื้อต่อการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น บุคลากร งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ การบริห ารจัดการ เวลา เทคโนโลยี เป็นต้ น การประเมินปัจจัยนาเข้า
จะทาให้ได้ข้อมูลสนับสนุน การเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตร
3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) เป็นการ
ประเมิ น ที่ มุ่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ห ลั ก สู ต ร เช่ น
การประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร การประเมินการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
เพื่ อ แสวงหาประเด็ น ที่ จ ะต้ อ งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให้ ก ารด าเนิ น การใช้ ห ลั ก สู ต ร
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation) เป็นการประเมิน
ที่มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นตามที่ ก าหนดไว้ ใ นเป้ า ประสงค์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
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หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าเมื่อเสร็จสิ้นการใช้หลักสูตรแล้วเกิดผลผลิตคือคุณภาพ
ของผู้เรียนอย่างไร
นอกจากนี้ Stufflebeam ยังได้นาเสนอประเภทของการตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่เกิดจากการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้ า ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิต ดังนี้
1. การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การวางแผนด าเนิ น การ (planning
decisions) เป็ น การตัดสิน ใจเกี่ย วกับ การวางแผนการพัฒ นาหลั กสู ตร ซึ่งเป็นการ
ตัดสินใจโดยใช้ผลการประเมินบริบทเป็นข้อมูลสารสนเทศ เช่น การกาหนดเป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เป็นต้น
2. การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การก าหนดโครงสร้ า ง (structuring
decisions) เป็นการตัดสิ นใจโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินปัจจัยนาเข้า มากาหนด
โครงสร้างของหลักสูตร หรือการออกแบบหลักสูตร เช่น โครงสร้างเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร เวลาเรียน เป็นต้น
3. การตั ด สิน ใจเพื่อ น าหลัก สูต รไปปฏิ บั ติ (implementation
decisions) เป็ น การตั ด สิ น ใจโดยใช้ ผ ลการประเมิ น กระบวนการ เพื่ อ พิ จ ารณา
ด าเนิ น การใช้ ห ลั ก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตามโครงสร้ า งที่ ก าหนด
การตัดสินใจในขั้นนี้ให้ความสาคัญการปรับปรุงและพัฒนา มากกว่าการตัดสิน
4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนหลักสูตร (recycling decisions)
เป็นการตัดสินใจโดยใช้ผลการประเมินผลผลิต ที่เกิดจากการใช้หลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว
เพื่อพิจารณาปรั บปรุ งแก้ไขขยายโครงการหรือหลักสูตรต่อไป หรือยกเลิ กการใช้
หลักสูตร
ประเภทการประเมิ น และการตั ด สิ น ใจดั ง กล่ า วแสดงเป็ น ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างกันดังแผนภาพต่อไปนี้
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ประเภทการตัดสินใจ

มิติการประเมิน
สภาวะแวดล้อม / บริบท

ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต

นาไปสู่

นาไปสู่

นาไปสู่

นาไปสู่

การกาหนดเป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การออกแบบหลักสูตร

การนาหลักสูตรใช้

การปรับปรุง / เปลีย่ นแปลง
ยกเลิกการใช้หลักสูตร

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)
การประเมิน ประสิ ทธิผ ล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความยั่งยื น
(Sustainability Evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability
Evaluation) ของสิ่งที่ประเมินในด้านผลผลิตอีกด้วย (รัตนะ บัวสนธ์. 2556)

242 บทที่ 7 รูปแบบการประเมินหลักสูตรร่วมสมัย

7.5 รูปแบบการประเมินของ Provus
Malcolm Provus ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรไว้โดยมี
สาระสาคัญคือ การประเมินหลักสูตรมีจุดประสงค์เพื่อตัดสินใจว่าหลักสูตรที่ดาเนินการ
ใช้อยู่นั้น ควรจะปรับปรุงหรือดาเนินการต่อ หรือยกเลิกการใช้ Provus เรียกว่าวิธีการ
ประเมินความไม่สอดคล้องกัน (discrepancy model) และนิยามการประเมินว่า
เป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ 1) กาหนดมาตรฐานของหลักสูตร
ได้แก่ มาตรฐานด้านการพัฒ นาและมาตรฐานด้านเนื้อหา 2) พิจารณาความไม่
สอดคล้องระหว่างส่วนต่างๆ ของหลักสูตรกับมาตรฐานที่กาหนดขึ้น และ 3) ใช้
ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องสาหรับค้นหาจุดอ่อนของหลักสูตรและนาไปสู่การตัดสินใจ
การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบของ Provus มี 5 ประเด็น ดังนี้
1. การประเมิ น คุ ณ ภาพของการออกแบบหลั ก สู ต ร (program
definition) เป็นการประเมินรายละเอียดของหลักสูตร โดยพิจารณาคุณภาพของสิ่ ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2)
คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ส อน คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย น ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของ
โสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ในการใช้หลัก สูตร และ 3) กิจกรรม
ของผู้สอนและผู้เรียนที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้หลักสูตร เช่น การจัดการเรียน
การสอน โดยนาทั้งสามส่วนนี้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของการใช้หลักสูตร
ที่กาหนดไว้
2. การประเมินการเริ่มใช้หลักสูตร (program installation) เป็น
การประเมินสภาพที่เป็นจริงระหว่างการใช้หลักสูตร โดยการเปรียบเทียบสภาพที่เป็น
จริ งระหว่างการใช้ห ลั กสู ตรกับ มาตรฐานหลั กสู ตรที่กาหนดไว้ ว่ามีความเหมาะสม
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เพียงใด การประเมินในขั้นตอนนี้ ทาให้ทราบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหมายไว้
ในขั้นที่ 1 กับสิ่งที่เป็นจริง
3. การประเมินกระบวนการใช้หลักสูตร (program process) เป็น
การประเมินเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ย่อยๆ ที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการประเมิน
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับผลผลิตที่จะเกิดขึ้ นตามที่กาหนดไว้เพื่อนาผล
การประเมินไปปรับปรุงการดาเนินการใช้หลักสูตรต่อไป
4. การประเมินผลผลิตของหลักสูตร (program product) เป็นการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนขั้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร มุ่งตอบคาถามว่า
หลักสูตรได้บรรลุเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ หลักหรือไม่ เพียงใด โดยนาข้อมูลมา
เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานการประเมิ น คื อ ผลผลิ ต ของหลั ก สู ต รตามที่ ก าหนดไว้
ในเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ส่วนมากคือ คุณภาพของผู้เรียน
5. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน (cost – benefit
analysis) เป็ น การประเมิ น เกี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การใช้ ห ลั ก สู ต รว่ า ได้
ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนมากน้อยเพียงใด การประเมินขั้นนี้จะกระทาหรือไม่
ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรจะพิจารณา
การประเมินหลักสูตรทุกขั้นตอนของ Provus จะมี การเปรียบเที ยบสิ่งที่
เป็นจริงกับสิ่งที่กาหนดไว้เป็นมาตรฐาน ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งถ้าหาก
พบว่าไม่สอดคล้องกันจะเป็นข้อมูลนาไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
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
และผู้บริหารกาหนด

P คือ

การปฏิบัติ (performance) ข้อมูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การร่างหลักสูตร

5
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C คือ

การเปรียบเทียบ (compare) ผลการปฏิบัติจริงกับมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้

D คือ

ข้อมูลที่แสดงความไม่สอดคล้อง (discrepancy) หรือความ
แตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริงกับมาตรฐานที่กาหนดไว้

A คือ

การปรับปรุงการปฏิบัติจริงหรือการปรับปรุงมาตรฐาน
(alteration) เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือมาตรฐาน

1,2,3,4,5
1
2
3
4
5
T

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร โดยที่
นิยามหลักสูตร
การดาเนินการเริ่มการใช้หลักสูตร
กระบวนการ
ผลผลิตของหลักสูตร
ขั้นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน
สิ้นสุดการใช้หลักสูตร

จากแผนภาพที่แสดงขั้นตอนการประเมินหลักสูตรทั้ง 5 ประเด็น โดยมีแนว
ปฏิบัติที่เหมือนกัน คือ การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงของหลักสูตรกับมาตรฐาน
ที่กาหนดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่
การประเมินของ Provus ให้ความสาคัญกับ การคิดอย่างเป็นระบบ โดย
ระบบจะเริ่ ม จากการตั้ งค าถามแล้ ว น าไปสู่ ก ารกาหนดเกณฑ์ น าไปสู่ ก ารแสวงหา
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และนาไปสู่การตัดสินใจ ด้วยการตอบคาถามที่ได้ตั้งไว้ในขั้นตอน
แรกดังแผนภาพต่อไปนี้
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คาถาม
(Q)

เกณฑ์
(C)

สารสนเทศ
(I)

การตัดสินใจ
(D)

Question

Criterion

Information

Decision

แผนภาพ 31 การประเมินโดยใช้การคิดอย่างเป็นระบบ

7.6 รูปแบบการประเมินของ Hammond
Robert L. Hammond ได้เสนอรูปแบบประเมินหลักสูตรโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูต รบรรลุเ ป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรที่กาลังดาเนินการใช้อยู่ในปัจจุบัน
โดยเปรียบเทียบข้อมูลเชิงพฤติกรรมกับจุดประสงค์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนที่อิงอยู่กับบริบทของสถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น
โครงสร้างการประเมินหลักสูตรของ Hammond ประกอบด้วยการประเมิน
ด้านต่างๆ 3 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการเรียนการสอน มิติด้านสถาบัน และมิติด้าน
พฤติกรรม ความสาเร็จของหลักสูตรขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในมิติต่างๆ
โดยแต่ละมิติจะมีตัวแปรย่อยที่จะต้องประเมินอีกหลายตัวแปร ดังนี้
ก) มิติด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย
1. การจัดชั้นเรียน
2. เนื้อหาสาระ
3. วิธีการจัดการเรียนรู้
4. สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
5. งบประมาณ
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ข) มิติด้านสถาบัน ประกอบด้วย
1. ผู้เรียน
- อายุ
- เพศ
- ระดับชั้นที่กาลังศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- สุขภาพกายและความเครียด
- ภูมิหลังทางครอบครัว
2. ผู้สอน
- อายุ
- เพศ
- วุฒิสูงสุดทางการศึกษา
- ประสบการณ์การสอน
- เงินเดือน
- กิจกรรมที่ทาเวลาว่าง
- การฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร
- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
3. ผู้บริหาร
- อายุ
- เพศ
- วุฒิสูงสุดทางการศึกษา
- ประสบการณ์ทางการบริหาร
- เงินเดือน
- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
- ลักษณะทางบุคลิกภาพ
- การฝึกอบรมเพิ่มเติม
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4. ผู้เชี่ยวชาญ
- อายุ
- เพศ
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ลักษณะของการให้คาปรึกษา การช่วยเหลือ
- ลักษณะทางบุคลิกภาพ
- ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
5. ครอบครัว
- สถานภาพการสมรส
- ขนาดครอบครัว
- รายได้
- สถานที่อยู่
- การศึกษา
- การเป็นสมาชิกของสมาคม ชุมชน
- การโยกย้าย ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน
- จานวนบุตรที่กาลังอยู่ในระหว่างการศึกษา
- จานวนญาติที่อยู่ร่วมสถานศึกษา
6. ชุมชน
- สภาพชุมชน ด้านกายภาพ ประวัติความเป็นมาของชุมชน
- จานวนประชากร
- 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 ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์
2. พฤติ ก รรมด้ า นทั ก ษะ ได้ แ ก่ การกระท าทั้ ง หลายที่ ใ ช้ ก าร
ประสานงานของประสาทกล้ามเนื้อ หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้มือและร่างกาย
ปฏิบัติงานต่างๆ
3. พฤติ ก รรมด้ า นเจตคติ ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วกั บ ความสนใจ
ความชอบ ไม่ชอบ ทัศนคติ ความซาบซึ้ง และค่านิยม
การประเมินหลักสูตรของ Hammond เริ่มด้วยการประเมินหลักสู ต ร
ที่กาลังดาเนินการใช้อยู่ ในปัจจุบัน แล้วทาการนิยามตัวแปรในแต่ละมิติ ต่อด้ วยการ
ก าหนดพฤติ ก รรมที่ จ ะประเมิ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานอย่ า งเพี ย งพอส าหรั บ การ
ประกอบการตั ด สิ น ใจ แล้ ว จึ ง ก าหนดแนวทางขั้ น ตอนการเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต ร
โดยการประเมินหลักสูตรของ Hammond มีประเด็นสาคัญดังนี้
1. การประเมิน หลั ก สู ตรที่กาลั งใช้อยู่ โดยประเมิ นส่ ว นย่อ ยๆ ของ
หลักสูตร เช่น การประเมินเพียงรายวิชาหนึ่งของหลักสูตร
2. นิยามลักษณะต่างๆ ของตัวแปร โดยอธิบายถึงตัวแปรต่างๆ ในมิติ
ด้านการเรียน การสอน มิติพฤติกรรม และมิติด้านสถาบัน
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3. กระบวนการประเมินหลักสูตรการกาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
โดยระบุ พ ฤติ ก รรมที่ ผู้ เ รี ย นแสดงออกด้ ว ยการกระท าเพื่ อ บ่ ง ถึ ง ความส าเร็ จ
ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ สถานการณ์ที่ยอมรับผลของพฤติกรรมโดยการบรรยาย
ให้ชัดเจนว่าผู้เรียนต้องแสดงพฤติกรรมได้ในระดับใด
4. ประเมินพฤติกรรมที่ระบุไว้ในจุดประสงค์ ผลที่ได้จากการประเมิน
จะเป็นสิ่งกาหนดพิจารณาหลักสูตรที่ดาเนินการใช้อยู่เพื่อตัดสินรวมทั้งการปรับปรุง
หลักสูตร
5. การวิ เคราะห์ ผ ลภายในองค์ป ระกอบและความสั ม พัน ธ์ ระหว่ า ง
องค์ประกอบเพื่อให้ได้ข้อสรุปตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ในทางปฏิบัติ โดยนาไปตรวจสอบกับ
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ เพื่อตัดสินประสิทธิภาพของหลักสูตรเกี่ยวกับการบรรลุผลถึง
ระดับที่คาดหวัง ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ตัวแปรชนิดที่ 1
แหล่งการทานาย

ตัวแปรชนิดที่ 2
การบรรยาย

ตัวแปรชนิดที่ 3
จุดประสงค์

ตัวแปรชนิดที่ 4
องค์ประกอบต่างๆ

ตัวแปรชนิดที่ 5
เกณฑ์การตรวจสอบ

การเรียนการสอน

หลักสูตรปัจจุบัน
หลักสูตรประกอบ
ด้วยอะไรบ้าง
การจัดตารางสอน
แน่นอน

การจัดชั้นเรียน
และตารางสอน
เนื้อหา วิธีการ
สิ่งอานวยความสะดวก
งบประมาณ
สถาบัน
ผู้เรียน ผู้สอน
ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ
ครอบครัว ชุมชน

ข้อมูลย้อนกลับ
โครงสร้างการประเมิน
พฤติกรรม

พฤติกรรม
สถาบัน
ความรู้
ความคิด
ทักษะ
เจตคติ

การเรียน
การสอน

การรู้คิด
ทักษะ
เจตคติ

พฤติกรรม

การเรียนการสอน
การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง
การสอนเป็นทีม
การจัด
ตารางสอน
แบบยึดหยุ่น

การจัดชั้นเรียน
และตารางสอน
เนื้อหา วิธกี าร
สิ่งอานวยความสะดวก
งบประมาณ

ผลผลิต
องค์ประกอบต่างๆ

สถาบัน
ผู้เรียน ผู้สอน
ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ
ครอบครัว ชุมชน

แผนภาพ 32 รูปแบบการประเมินของ Hammond
ที่มา: Hammond, R.L. (1973). “Evaluation at the Local Level” In worthen and Sanders,
Educational Evaluation: Theory and Practice. California: Wadsworth
Published. p.10
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7.7 รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick
Donald L. Kirkpatrick แห่งมหาวิทยาลัย Wisconsin ได้เสนอแนวคิดการ
ประเมินผลการฝึกอบรมบุคลากร เรี ยกว่า Kirkpatrick’s four levels of
evaluation โดยมีลักษณะเป็นการประเมิน 4 ระดับ เรียงลาดับจากระดับขั้นพื้นฐาน
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ 1) ระดับปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction) 2) ระดับการ
เรียนรู้ (learning) 3) ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (behavior) 4) ระดับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร (results) โดยการประเมินในแต่ละระดับมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้ (Kirkpatrick. 2005)
1. การประเมิ น ระดั บ ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ
ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการตอบสนองต่อกระบวนการและกิจกรรมการ
ฝึกอบรมเป็นอย่างไร โดยการสอบถามความรู้สึกนึกคิดหรือความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมที่มีต่อการฝึ กอบรม เช่น วิทยากรฝึกอบรม เนื้อหาสาระ กิจ กรรม สื่ อ
ระยะเวลา เป็นต้น การประเมินระดับปฏิกิริยาตอบสนองนี้ จะเป็นข้อมูลที่สามารถใช้
เป็นตัวบ่งชี้ของประสิทธิผลของการฝึกอบรมในเบื้องต้น เพราะเป็นแนวโน้มของการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น การสังเกต
พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น ผลจากการ
ประเมินสามารถนาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและกิจกรรมการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การประเมินระดับการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้า
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
ประเมินยังสามารถนาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและกิจกรรมการฝึกอบรม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการประเมินการเรียนรู้แบบรวบยอด ยังทาให้ทราบการ
ระดับบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายหลังการฝึกอบรมซึ่งเป็นจุดเน้นของการประเมินระดับนี้ได้อีกด้วย
3. การประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ตรวจสอบว่าผู้ เข้ารั บ การฝึ ก อบรมมีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการทางาน อันสื บ
เนื่ อ งมาจากการเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหรื อ ไม่ อ ย่ า งไร มุ่ ง เน้ น การน าความรู้ ทั ก ษะ
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และเจตคติ ที่ มี ต่ อ การท างาน มี ลั ก ษณะเป็ น การ
ประเมินติดตามผลในสถานที่ทางานจริง ใช้ช่วงเวลาประมาณ 3 – 6 เดือน โดยมีวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น การประเมินตนเอง การรายงานตนเอง การตรวจสอบ
ผลงาน การสังเกตพฤติกรรม การสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น
4. การประเมินระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น กับองค์กร มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ตรวจสอบว่าองค์กรได้รับประโยชน์อย่างไรจากการฝึกอบรม โดยมีลักษณะเป็นการ
ตรวจสอบว่าองค์กรมีการปรับปรุงและพัฒนางาน การสร้างสรรค์นวัตกรรมการทางาน
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

2. การเรียนรู้

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ

3. การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นาไปปฏิบตั ิจริง

4. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ต่อองค์กร

สิ่งที่องค์กรได้รับ

ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีการตอบสนองต่อกระบวนการ
และกิจกรรมการฝึกอบรม
เป็นอย่างไร
ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้ ทักษะ และเจตคติ
จากการเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างไร
ตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การทางานอันสืบเนื่องมาจาก
การเข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่
อย่างไร
ตรวจสอบว่าองค์กรได้รับประโยชน์
อย่างไรจากการฝึกอบรม

การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน Kirkpatrick’s four levels of
evaluation ในการประเมินโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรม มีลักษณะเป็นการประเมิน
ที่ดาเนินการควบคู่กับการฝึกอบรม โดยการประเมินระดับปฏิกิริยาจะประเมินในช่วง
เริ่มต้นการฝึกอบรมและระหว่างการฝึกอบรม การประเมินระดับการเรียนรู้จะประเมิน
ในระหว่ า งและหลั ง การฝึ ก อบรม การประเมิ น ระดั บ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
จะประเมินติดตามผลในสถานที่ทางานจริ ง และการประเมินระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ต่อองค์กรจะประเมินภายหลังการประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งแสดงได้
ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ระหว่าง
การฝึกอบรม

หลัง
การฝึกอบรม

ปฏิบัติจริง
ในที่ทางาน

ผลกระทบ
ต่อองค์กร

การประเมิน
ระดับที่ 1

การประเมิน
ระดับที่ 2

การประเมิน
ระดับที่ 3

การประเมิน
ระดับที่ 4

แผนภาพ 33 ช่วงเวลาของการประเมินแบบ Kirkpatrick’s four levels of
evaluation

การประเมินหลักสูตรใดๆ
ควรเลือกใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสม
หรือผสมผสานหลายๆ รูปแบบ
และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประเมิน
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7.8 รูปแบบการประเมินของ Eisner
รูปแบบการประเมิน Connoisseurship หรือการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
ของ Eisner (1994) คาว่า Connoisseur เป็นภาษาฝรั่งเศส หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญสูง มีรากฐานมาจากการชิมไวน์ในประเทศอังกฤษช่วงศตวรรษที่ 19 และได้
นามาใช้ในการประเมินผลงานทางด้านสุนทรียศาสตร์ (aesthetics) และศิลปศึกษา
มุ่งเน้นการประเมินที่ให้กลุ่มผู้ ประเมิน ซึ่งเป็นผู้ ที่มีความเชี่ยวชาญ ร่วมกั นพิจารณา
คุณค่าของผลงานอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ การประเมินตามรูปแบบ
Connoisseurship ให้ความสาคัญกับความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการ
ประเมินผลงานต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจะใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเป็นพื้นฐาน
ในการประเมินอย่างมีวิจารณญาณ มี หลักวิชาการและเหตุผลสนับสนุนการประเมิน
โดยแนวคิดของการประเมิน Connoisseurship แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ใช้ประสบการณ์

ใช้ความรู้

ใช้วิจารณญาณ
ประเมิน
แผนภาพ 34 รูปแบบการประเมิน Connoisseurship
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การใช้ รู ป แบบการประเมิ น Connoisseurship มี ป ระเด็ น ที่ ต้ อ งให้
ความส าคั ญ เป็ น อย่ า งมากคื อ การคั ด เลื อ กผู้ ป ระเมิ น ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในสิ่ ง ที่
ประเมินอย่างแท้จริง ซึ่งจะทาให้การประเมิน เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะทาให้ทราบ
จุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของหลักสูตรอย่างถูกต้อง

สรุป
จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 7 เรื่อง รูปแบบการประเมินหลักสูตรร่วมสมัย
ได้กล่าวถึงสาระสาคัญ คือ รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมายเป็นหลัก เน้นการนา
เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมาเป็นประเด็นการประเมิน ส่วนรูปแบบ
การประเมินที่เน้นเกณฑ์เป็นหลัก มีทั้งรูปแบบที่ใช้เกณฑ์ภายในเป็นหลัก และรูปแบบ
ที่ใช้เกณฑ์ภ ายนอกเป็ น หลั ก ส่ ว นรู ป แบบการประเมินที่เ น้นการตัดสิ นใจเป็นหลั ก
เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลที่เกิดจากการดาเนินงาน
หรือการปฏิบัติจริงของการใช้หลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ก่อน
รูปแบบการประเมินของ Tyler เป็นรูปแบบที่ มุ่งเน้นการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของหลักสูต รกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียน รูปแบบการประเมินของ Stake ให้ความสนใจกับปัจจัยและเงื่อนไข
ต่ า งๆ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น 3 ประการ ได้ แ ก่ สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ก่ อ น ( antecedent)
กระบวนการ (transaction) และผลผลิ ต (outcomes) รู ป แบบการประเมิ น ของ
Stufflebeam เป็ น การประเมิ น ที ล ะด้ า นตามล าดั บ จากการประเมิ น บริ บ ท
การประเมินปัจจัยนาเข้า การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตซึ่งผลการ
ประเมิน แต่ล ะด้านจะน าไปสู่ การตัดสิ น ใจดาเนินการในขั้นตอนต่อไป รู ปแบบการ
ประเมินของ Provus มุ่งเน้นการประเมินเพื่อตัดสินใจว่าหลักสูตรที่ดาเนินการใช้อยู่
นั้ น ควรจะปรั บ ปรุ ง หรื อ ด าเนิ น การต่ อ หรื อ ยกเลิ ก การใช้ Provus เรี ย กว่ า วิ ธี ก าร
ประเมิน ความไม่ส อดคล้องกัน (discrepancy model) รู ปแบบการประเมิน ของ
Hammond มีจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรบรรลุเป้าประสงค์และ
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วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรที่กาลัง
ด าเนิ น การใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น โดยเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล เชิ ง พฤติ ก รรมกั บ จุ ด ประสงค์
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่อิงอยู่กับบริบทของสถานศึกษา
ชุมชน และท้องถิ่นรูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick มุ่งเน้นการประเมินผลการ
ฝึกอบรมบุคลากรโดยมีลักษณะเป็นการประเมิน 4 ระดับ โดยสามารถเรียงลาดับจาก
ระดับขั้นพื้นฐานไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ 1) ระดับปฏิกิริยาตอบสนอง 2) ระดับการ
เรียนรู้ 3) ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 4) ระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร
ส่วนรูปแบบการประเมิน Connoisseurship หรือที่เรียกว่าการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ
ของ Elliot Eisner มุ่งเน้นการประเมินที่ให้กลุ่มผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ร่วมกันพิจารณาคุณค่าของผลงานอย่างมีวิจารณญาณ
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สาระสาคัญ
สาหรับในบทที่ 8 เรื่อง การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ มีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. การประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรในทุกมิติ และตัดสินใจปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักสูตร
โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อย่างหลากหลาย ถูกต้อง เชื่อถือได้
2. การประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบให้ ค วามส าคั ญ กั บ ข้ อ มู ล
สารสนเทศที่มี คุณ ภาพส าหรั บ น ามาใช้ ใ นการตั ดสิ น ใจปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลง
หลักสูตร
3. การประเมินหลักสูตรทั้งระบบที่มีประสิทธิภาพควรดาเนินการ
โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้หลักสูตร มีขั้นตอนการดาเนินการ 8 ขั้นตอน ได้แก่
1) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร
2) การกาหนดรูปแบบการประเมินหลักสูตร
3) การวางแผนการประเมินหลักสูตร
4) การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมิน
หลักสูตร
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
6) การวิเคราะห์ข้อมูล
7) การลงสรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
8) การรายงานผลการประเมินหลักสูตร
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4. การนาเสนอผลการประเมิน หลักสูตรนั้นควรนาเสนอให้อยู่บน
พื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นของการประเมินอย่างเป็นระบบและมีการ
ให้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รที่ มี ค วามเป็ น รู ป ธรรม
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
5. การให้ข้อเสนอแนะในการปรั บปรุงหลักสูตรที่มีคุณภาพซึ่งจะ
เป็นสิ่งสะท้อนว่าผู้ประเมินหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่ประเมินอย่าง
แท้จ ริ ง ที่ น อกจากจะสามารถตั ดสิ น คุณภาพของหลั กสู ตรในแต่ ล ะประเด็นได้แล้ ว
ยังสามารถ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย
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8.1 จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
การประเมิน หลั กสู ตรทั้งระบบมีจุดมุ่งหมายเพื่อ ตรวจสอบคุณ ภาพของ
หลักสูต รในทุกมิติ และตั ดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกหลักสูตรโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ถูกต้อง เชื่อถือได้
ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตรทั้งระบบจะทาให้เกิด การปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน มีเหตุผลสนับสนุนว่าเพราะอะไร
จึงต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ผลจากการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรจะทาให้หลักสูตรมีความทันสมัยมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งความต้องการของแต่ละอาชีพและวิชาชีพในกรณีที่เป็น
หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี
จุ ดแข็ง ของการประเมิน หลั ก สู ตรทั้ง ระบบ คือ ได้ สารสนเทศที่เ กี่ยวกั บ
คุณภาพของหลักสูตรที่มีความถูกต้อง เนื่องมาจากการออกแบบการประเมินโดยใช้
รู ป แบบการประเมิน ที่ เ หมาะสมใช้ เครื่ อ งมื อในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพ
มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เป็นระบบจากแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ทาให้การ
ประเมินมีความแข็งแกร่งทางวิชาการ อันจะนาไปสู่การตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
การประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบนิ ย มท าการประเมิ น เมื่ อ ได้ ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร
มาจนกระทั่งเริ่มมีผู้สาเร็จการศึ กษาจากหลักสูตร หรือเมื่อต้องการปรั บปรุ งและ
เปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รในประเด็ น ที่ ส าคั ญ ๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษาหลักสูตรต่างๆ ที่จะต้องมีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการของสถาบันใช้ประกอบการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
ต่อการปรับ ปรุงหลักสูตรนั้นๆ ซึ่ งจากประสบการณ์ของผู้เขียนพบว่า หลายหลักสูตร
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ที่เสนอขอปรั บ ปรุ งแต่ไม่ได้น าเสนอผลการประเมินหลั กสูตรเดิมอย่างชัดเจนจะถูก
คณะกรรมการวิชาการสอบถามว่าผลการประเมินหลักสูตรเดิมเป็นอย่างไร มีประเด็น
อะไรบ้างที่นามาสู่ การปรับปรุงหลักสู ตรในครั้งนี้ ซึ่งบางครั้งคณะกรรมการจะยังไม่
พิจารณาจนกว่าจะได้ทราบผลการประเมินหลักสูตร ทาให้คณะกรรมการหลักสูตรต้อง
กลับไปทาการประเมินหลักสูตรมาก่อน บางครั้งอาจทาให้เสียโอกาส ในการใช้หลักสูตร
ที่ปรับปรุงใหม่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสาขาวิชาชีพ ด้วยเหตุนี้จึงขอแนะนา
คณะกรรมการหลั ก สู ต รที่ ต้ อ งการน าหลั ก สู ต รที่ป รั บ ปรุ ง ใหม่ ต่อ คณะกรรมการ
วิช าการของหน่ ว ยงานหรื อ สถานบัน ทาการประเมิ น หลั กสู ต รและแนบผลการ
ประเมินหลักสูตรตลอดจนการวิเคราะห์เชื่อมโยงผลการประเมินหลักสูตรกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน

8.2 ลักษณะเด่นของการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
การประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบให้ ค วามส าคั ญ กั บ ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี
คุณภาพสาหรับนามาใช้ในการตัดสินใจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ด้วยเหตุนี้จึง
ทาให้การประเมินหลักสูตรทั้งระบบมีลักษณะเด่นดังต่อไปนี้
1. มี ก ารวางแผนการประเมิ น อย่ า งเป็ น ระบบ โดยการก าหนด
รูป แบบของการประเมิ น ไว้อย่ างชั ดเจนซึ่งอาจเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรืออาจ
ผสมผสานหลายๆ รูปแบบได้ตามความเหมาะสม โดยมีหลักการว่าสามารถทาให้ได้ผล
การประเมินตามที่ต้องการ
2. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับรูปแบบ
การประเมินและประเด็นการประเมินที่ต้องการ เช่น การสอบถามผู้สอนและผู้เรียน
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร เป็นต้น ซึ่งจากการที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างหลากหลายนี้
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เอง ส่งผลทาให้ต้องมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายชนิดตามมาซึ่งจาเป็นต้อง
ใช้ กระบวนการพัฒ นาเครื่ องมือ ที่มี ป ระสิ ท ธิภ าพตามหลั กวิ ช าการซึ่ง เครื่ องมือ ที่ มี
คุณภาพจะเป็นปัจจัยเบื้องต้นของข้อมูลที่มีคุณภาพ
3. มี ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว นรอบด้ า น
กรอบในการพิ จ ารณาว่ า ใครบ้ างที่ จ ะเป็ นผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล อาจใช้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ
หลักสูตร เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้จ้ างงาน ผู้สาเร็จการศึกษา เป็นต้น
ซึ่งการมีผู้ ให้ข้อมูล ที่หลากหลายนี้ ช่ว ยทาให้ข้อมูล ที่นามาใช้ ลงสรุปผลการประเมิน
มีความเชื่อถือได้มากขึ้น
4. มีเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินที่ชัดเจนซึ่งช่วยทาให้การลง
สรุปผลการประเมินและการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดและหลักการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง
เช่ น การใช้ ม าตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา/
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาเป็นเกณฑ์การตัดสินวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นการสอนว่ าครอบคลุ มมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ทุก ด้า นหรือ ไม่
เป็นต้น
5. มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากการประเมิน ที่สืบเนื่องมาจาก
ผลการประเมินด้านต่างๆ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
มีความต้องการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในฐานะที่ต้องดูแลรับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งหมด ในการที่จะตัดสิ นใจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสู ตรให้ ดียิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลการประเมินหรือจากข้อเท็จจริงที่ค้นพบ
และผ่านกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาเป็นข้อเสนอแนะต่างๆ
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6. มีเอกสารรายงานผลการประเมินที่เป็นระบบ โดยมีสาระสาคัญ
เกี่ ย วกั บ เหตุ ผ ลและความเป็ น มาของการประเมิ น หลั ก สู ต ร วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ประเมินหลักสูตร รูปแบบการประเมินที่ใช้ ขั้นตอนการประเมิน จานวนและกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล เครื่ องมื อที่ใ ช้ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล สารสนเทศเบื้ องต้ นของหลั ก สู ตรที่
ประเมิน ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากการประเมิน ซึ่งเอกสารรายงานนี้อาจ
เขียนในลักษณะของรายงานการประเมิน หรือรายงานการวิจัยในกรณีที่ทาเป็นการวิจัย
เชิงประเมิน (evaluation research) และควรมีเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์สาหรับ
นักพัฒนาหลักสูตร และบทสรุปสาหรับผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารศึกษาผลการประเมิน
ได้อย่างรวดเร็ว

8.3 กระบวนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
การประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพควรด าเนิ น การโดย
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
หลักสูตร มีขั้นตอนการดาเนินการ 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
การประเมินหลักสูตร 2) การกาหนดรูปแบบการประเมินหลักสูตร 3) การวางแผน
การประเมินหลักสูตร 4) การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมิน
หลักสูตร 5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 6) การวิเคราะห์ข้อมูล 7) การลงสรุปผลการ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะ 8) การรายงานผลการประเมินหลักสูตร โดยแต่ละ
ขั้นตอนมีสาระสาคัญดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
หลักสูตร
เป็นการกาหนดว่าการดาเนินการประเมินหลักสูตรที่จะดาเนินการ
นั้น มีเปูาประสงค์เพื่ออะไร เช่น เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับบริบทของสังคม และมาตรฐานการศึกษา เป็นต้น
โดยส่ ว นมากการประเมิ น หลั ก สู ต รจะเป็ น ไปเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิ ภาพมากขึ้น เช่น การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
(school curriculum) ของโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การประเมินหลักสูตร
บางครั้ งอาจมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อตั ดสิ น ใจว่า จะใช้ห ลั ก สู ต รต่อ ไป หรือ ยกเลิ ก การใช้
หลักสูตร เช่น การประเมินหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ที่มีข้อ
ค้น พบหลายประการ ซึ่งน าไปสู่ การพัฒ นาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ขึ้นใช้แทนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือ
การประเมินหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดรูปแบบการประเมินหลักสูตร
เป็นการเลือกใช้ หรือประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรต่างๆ
ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 7 ให้ตอบสนองเปูาประสงค์ของการประเมินหลักสูตรซึ่ง
การกาหนดรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ดีควรนาไปสู่การตอบคาถามของการประเมิน
หลักสูตรได้ครอบคลุม ถูกต้อง และชัดเจน
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ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรจะมีความถูกต้องก็ต่อเมื่อมีการวางแผนการ
ประเมิ น ที่ เ ป็ น ระบบชั ด เจน ทั้ ง มิติ ก ารประเมิ น ประเด็ นการประเมิ น ค าถามการ
ประเมิน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล การวางแผนการประเมิน
หลักสูตรเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญมาก เนื่องจากการประเมินหลักสูตรมีความ
ซับซ้อน (complexity) ค่อนข้างมากกว่าที่จ ะลงสรุปผลการประเมินได้อาจต้องใช้
ข้อมูลอย่างหลากหลายทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การที่จะลง
สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพหรือไม่ อาจจะต้องเก็บข้อมูลจากผู้สอน ผู้บริหาร
และผู้เรียน แล้วนาข้อมูลจากทั้ง 3 แหล่ง มาวิเคราะห์เพื่อที่จะลงสรุปคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้
ดังนั้นการวางแผนการประเมินจึงเปรียบเสมือนแผนที่สู่ความสาเร็จ
ของการประเมินหลักสู ตร การวางแผนการประเมินหลั กสู ตรทาได้ห ลายวิธี ซึ่งจาก
ประสบการณ์การประเมินหลั กสู ตรของผู้ เขีย น ใช้วิธีการสร้างตารางพิมพ์เขียวการ
ประเมินหลักสูตรขึ้นก่อน จากนั้นจึงดาเนินการสร้างเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อการประเมินหลักสูตรต่อไป พิ มพ์เขีย วการประเมินหลักสู ตรมีลั กษณะดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตาราง 9 พิมพ์เขียวการประเมินหลักสูตร
มิติ
การประเมิน

ประเด็น
คาถาม
การประเมิน การประเมิน

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

เครื่องมือ

แหล่งข้อมูล

เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาแนวทางการวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็น
รู ป ธรรม ผู้ เ ขี ย น ขอเสนอตั ว อย่ า งการวางแผนการประเมิ น หลั ก สู ต รพุ ท ธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิช าวิปั สสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2554)
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ตาราง 10 การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
มิติการ
ประเด็น
ประเมิน การประเมิน
การ
ลักษณะ
ประเมิน ของหลักสูตร
ปัจจัย
กาหนด
(การ
ประเมิน
เอกสาร
หลักสูตร)

ปรัชญา
ของหลักสูตร

คาถาม
การประเมิน
ลักษณะ
ของหลักสูตร
สอดคล้องกับ
ลักษณะของ
หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท
ที่กาหนดไว้ใน
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
พ.ศ. 2552
หรือไม่
ปรัชญาของ
หลักสูตร
สอดคล้องกับ
หลักการกาหนด
ปรัชญา
ของหลักสูตร
ในปัจจุบันหรือไม่

วิธีการเก็บ
เครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ แบบวิเคราะห์
เอกสาร
ลักษณะ
หลักสูตร
ของหลักสูตร
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2552
การสนทนา
ประเด็นคาถาม
กลุ่ม
การสนทนากลุ่ม
แบบบันทึกการ
สนทนากลุ่ม
การวิเคราะห์ แบบวิเคราะห์
เอกสาร
ปรัชญา
หลักสูตร
ของหลักสูตร

การสนทนา
กลุ่ม

แหล่งข้อมูล
เอกสาร
หลักสูตร
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา

ผู้บริหาร
และ
คณาจารย์

เอกสาร
หลักสูตร
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา
ประเด็นคาถาม ผู้บริหาร
การสนทนากลุ่ม และ
แบบบันทึกการ คณาจารย์
สนทนากลุ่ม
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ตาราง 10 การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ)
มิติการ
ประเมิน

ประเด็น
การประเมิน
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

คาถาม
การประเมิน
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
สอดคล้องกับ
กรอบ
คุณลักษณะ
บัณฑิต
ที่พึงประสงค์
3 ด้าน
ได้แก่ ความรู้
ความคิด
ทักษะปฏิบัติ
คุณธรรม
จริยธรรม
หรือไม่

วิธีการเก็บ
เครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ แบบวิเคราะห์
เอกสาร
ความ
หลักสูตร
สอดคล้อง
ระหว่าง
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
กับกรอบ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์
3 ด้าน

การสนทนา
กลุ่ม

ประเด็น
คาถามการ
สนทนากลุ่ม
แบบบันทึก
การสนทนา
กลุ่ม

แหล่งข้อมูล
เอกสาร
หลักสูตร
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา

ผู้บริหาร และ
คณาจารย์
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ตาราง 10 การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ)
มิติการ
ประเมิน

ประเด็น
การประเมิน

คาถาม
การประเมิน
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์
ในระดับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
พ.ศ. 2552
หรือไม่

วิธีการเก็บ
เครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ แบบวิเคราะห์
เอกสาร
ความ
หลักสูตร
สอดคล้อง
ระหว่าง
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
กับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ใน
ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาโท
ในกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึก
ษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552

แหล่งข้อมูล
เอกสาร
หลักสูตร
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา
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ตาราง 10 การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ)
มิติการ
ประเมิน

ประเด็น
การประเมิน

โครงสร้าง
หลักสูตร

คาถาม
การประเมิน

โครงสร้าง
หลักสูตร
สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
หรือไม่

วิธีการเก็บ
เครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล
การสนทนา ประเด็น
กลุ่ม
คาถามการ
สนทนากลุ่ม
และแบบ
บันทึกการ
สนทนากลุ่ม
การวิเคราะห์ แบบวิเคราะห์
เอกสาร
โครงสร้างของ
หลักสูตร
หลักสูตรตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
การสนทนา ประเด็น
กลุ่ม
คาถามการ
สนทนากลุ่ม
แบบบันทึก
การสนทนา
กลุ่ม

แหล่งข้อมูล
ผู้บริหาร
และ
คณาจารย์

เอกสาร
หลักสูตร
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา

ผู้บริหาร
และ
คณาจารย์

280 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
ตาราง 10 การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ)
มิติการ
ประเมิน

ประเด็น
การประเมิน
รายวิชา

คาถาม
การประเมิน
รายวิชามีความ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรหรือไม่

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์
รายวิชา
ในเอกสาร
หลักสูตร

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

การวิเคราะห์
รายวิชา
ในเอกสาร
หลักสูตร

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์
ความ
สอดคล้อง
ระหว่าง
รายวิชากับ
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
แบบวิเคราะห์
ความ
สอดคล้อง
ระหว่าง
รายวิชา กับ
คุณลักษณะ
ของบัณฑิต ที่
พึงประสงค์
3 ด้าน

แหล่งข้อมูล
เอกสาร
หลักสูตร
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา
เอกสาร
หลักสูตร
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา
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ตาราง 10 การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ)
มิติการ
ประเมิน

ประเด็น
การประเมิน

คาถาม
การประเมิน
รายวิชา
ในหลักสูตร
ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิต
ที่พึงประสงค์ใน
ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาโท ใน
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2552 หรือไม่

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์
รายวิชา
ในเอกสาร
หลักสูตร

การออกแบบ
รายวิชา
ในหลักสูตร
มีคุณภาพหรือไม่

การวิเคราะห์
รายวิชา
ในเอกสาร
หลักสูตร

เครื่องมือ
แบบวิเคราะห์
ความ
สอดคล้อง
ระหว่าง
รายวิชากับ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทใน
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา
แห่งชาติ
พ.ศ. 2552
แบบวิเคราะห์
คุณภาพ
ของการ
ออกแบบ
รายวิชา

แหล่งข้อมูล
เอกสาร
หลักสูตร
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา

เอกสาร
หลักสูตร
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา

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

ปัจจัย
นาเข้า

ประเด็น
การประเมิน
แนวทางการ
จัดการเรียน
การสอน
และการ
ประเมินผล

จานวน
และคุณวุฒิ
ของอาจารย์

คาถาม
การประเมิน
แนวทางการ
จัดการเรียน
การสอน
และการวัด
และประเมินผล
มีความ
สอดคล้องกับ
บริบท
การจัดการศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษาใน
ปัจจุบัน หรือไม่
อาจารย์มีจานวน
และคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548
หรือไม่

วิธีการเก็บ
เครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ แบบวิเคราะห์
เอกสาร
แนวทาง
หลักสูตร
การจัดการ
เรียนการสอน
และ
ประเมินผล
(ในบริบทการ
จัดการศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา)

การสารวจ
เอกสาร
และการ
ตรวจสอบ
ยืนยันจาก
บุคคลเจ้าของ
ข้อมูล

แบบสารวจ
จานวนและ
คุณวุฒิ
ของอาจารย์
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548

แหล่งข้อมูล
เอกสาร
หลักสูตร
พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชา
วิปัสสนา
ภาวนา

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

ประเด็น
คาถาม
การประเมิน
การประเมิน
คุณลักษณะ
ผู้เรียนมี
ของผู้เรียน
คุณลักษณะ
ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
ในหลักสูตร
ระดับใด
ทรัพยากร
หลักสูตร
และแหล่ง
มีทรัพยากร
การเรียนรู้
และแหล่ง
การเรียนรู้
เพียงพอ
หรือไม่
กระบวนการ การจัดการ
การจัดการเรียน
เรียนการสอน การสอน
ของหลักสูตร
มีคุณภาพ
ระดับใด
การวัดและ
การวัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
การเรียนรู้
ของหลักสูตร
มีคุณภาพ
ระดับใด

วิธีการเก็บ
เครื่องมือ
แหล่งข้อมูล
รวบรวมข้อมูล
การสอบถาม แบบสอบถาม ผู้เรียน
คุณลักษณะ
ของผู้เรียน

การสารวจ
ทรัพยากร
และแหล่งการ
เรียนรู้
ของหลักสูตร

แบบสารวจ
ทรัพยากร
และแหล่ง
การเรียนรู้

วิทยาเขต
บาฬีศึกษา
พุทธโฆส

การสอบถาม
คุณภาพ
การจัดการ
เรียน
การสอน
การสอบถาม
คุณภาพ
การวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรู้

แบบสอบถาม ผู้เรียน
คุณภาพ
การจัดการ
เรียน
การสอน
แบบสอบถาม ผูเ้ รียน
คุณภาพ
การวัดและ
ประเมินผล
การเรียนรู้

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

ประเด็น
การประเมิน
การปฏิบัติ
วิปัสสนา
ภาวนา
7 เดือน

ระบบการทา
วิทยานิพนธ์

คาถาม
การประเมิน
การปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนา
7 เดือน
มีความเป็น
ระบบ
หรือไม่

การทา
วิทยานิพนธ์
มีความเป็น
ระบบหรือไม่

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การสอบถาม
ความคิดเห็น
ที่มีต่อการ
ปฏิบัติ
วิปัสสนา
ภาวนา
7 เดือน
การสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล
หลัก

เครื่องมือ

แหล่งข้อมูล

แบบสารวจ
กิจกรรม
การฝึกปฏิบัติ
วิปัสสนา
ภาวนา
7 เดือน

พระนิสติ

แบบ
สัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูล
หลัก

การสังเกต
การปฏิบัติ

แบบสังเกต
การปฏิบัติ

การสารวจ
ระบบ
การทา
วิทยานิพนธ์

แบบสารวจ
ระบบ
การทา
วิทยานิพนธ์

สถานที่ฝึก
ปฏิบัติ ณ
ประเทศพม่า
และศูนย์
ปฏิบัติธรรม
พรหมโมลี
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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ตาราง 10 การออกแบบและวางแผนการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (ต่อ)
มิติการ
ประเมิน

ประเด็น
การประเมิน

การบริหาร
จัดการ
หลักสูตร

การวิจัย
หลักสูตร
และการเรียน
การสอน

คาถาม
การประเมิน

การบริหาร
จัดการหลักสูตร
มีความเป็น
ระบบหรือไม่

มีการวิจัยทาง
หลักสูตร
และการเรียน
การสอน
ที่เป็นประโยชน์
ต่อหลักสูตร
หรือไม่

วิธีการเก็บ
เครื่องมือ
รวบรวมข้อมูล
การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล
หลัก
การสอบถาม แบบสารวจ
การบริหาร
จัดการ
หลักสูตร

การสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล
หลัก
การสารวจ
การวิจัย
หลักสูตร
และการ
เรียนการสอน

แหล่งข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
หลัก
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

แบบสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก

แบบสารวจ
การวิจัย
หลักสูตร
และการเรียน
การสอน

รายงานการ
วิจัย
หนังสือ ตารา
ที่ได้มาจาก
การวิจัย

การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก

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

ประเด็น
การประเมิน
คุณภาพของ
ผู้สาเร็จ
การศึกษา

คาถาม
การประเมิน
ผู้สาเร็จ
การศึกษามี
คุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
หรือไม่

วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การสารวจ
ข้อมูล
คุณภาพ
ของผู้สาเร็จ
การศึกษา

เครื่องมือ

แหล่งข้อมูล

แบบสอบถาม ผู้สาเร็จ
ข้อมูล
การศึกษา
ผู้สาเร็จ
การศึกษา
ในหลักสูตร
โดยการ
รายงาน
ตนเอง
การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
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ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับ
การประเมินหลักสูตร
เป็นการสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
พิมพ์เขียวการประเมินหลักสูตร เช่น แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม แบบสารวจ
แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น
เครื่ องมือการเก็บ รวบรวมข้อมูล เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่ งผลต่อคุณภาพการ
ประเมินหลักสูตร ดังนั้นการสร้างเครื่องมือจึงเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก กระบวนการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้
1) กาหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่ต้องการประเมิน
2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลฉบับร่าง
3) ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรง (validity)
4) ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
5) ทดลองใช้ และดาเนินการหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น
(reliability) (ถ้าเป็นแบบทดสอบต้องตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความยาก และอานาจจาแนก)
6) ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นฉบับ
สมบูรณ์
เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมิน
หลักสูตร จึงยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรับการประเมิน
หลั กสู ตร จากการประเมิ น หลักสูต รพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาวิปัสสนา
ภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
นครปฐม (มารุต พัฒผล. 2554)

288 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
แบบวิเคราะห์ลักษณะของหลักสูตร
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

ข้อที่

เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2522
วิเคราะห์ลักษณะของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิปัสสนาภาวนา โดยทาเครื่องหมาย ลงในช่อง
ผลการประเมิน ครบถ้วนทุกรายการ

ลักษณะหลักสูตรระดับปริญญาโท

ผลการประเมิน
สอดคล้อง

1
2
3
4
5

ไม่สอดคล้อง

มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
มุ่งเน้นการพัฒนาความชานาญทางด้านการวิจัย
พัฒนาความชานาญระดับสูงทางวิชาชีพ
เน้นการค้นคว้าวิจยั ที่นาไปสู่การทาวิทยานิพนธ์
ผสมผสานระหว่างวิทยานิพนธ์กับการศึกษารายวิชา

ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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แบบวิเคราะห์ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์
คาชี้แจง

ข้อที่

เพื่อวิเคราะห์ปรัชญาของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
วิเคราะห์ปรัชญาของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิปัสสนาภาวนา โดยทาเครื่องหมาย ลงในช่อง
ผลการประเมิน ครบถ้วนทุกรายการ

รายการประเมิน

ผลการประเมินปรัชญา
หลักสูตร
มีความชัดเจน ยังไม่ชัดเจน

1
2
3
4
5

สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทย
สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย
สะท้อนความเชื่อที่มีต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร
สะท้อนเปูาหมายของการจัดการศึกษา
สะท้อนแนวทางการจัดการศึกษา

ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กับคุณลักษณะบัณฑิตด้านการรู้คิด คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการปฏิบัติ
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

ข้อที่

เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม กับคุณลักษณะบัณฑิต
ด้านการรู้คิด คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการปฏิบัติ
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในช่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เมื่อมีความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ความรู้ คุณธรรม ทักษะ
ความคิด จริยธรรม การปฏิบัติ

1

2
3

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ให้มีความรู้
ความสามารถด้านปริยตั ิ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
และฝึกฝนตนเองเพื่อให้ได้รับผลการปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นวิปัสสนาจารย์
เพื่อการเผยแผ่ด้านวิปัสสนาภาวนา
เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านปริยตั ิและปฏิบัติ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างมีความสงบสุข
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แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

ข้อที่

เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท
วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในช่องความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
เมื่อมีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4 ด้านที่ 5

1

2

3

เพื่อผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
ให้มีความรู้ความสามารถด้านปริยัติ
ปฏิบัติ ปฏิเวธ และฝึกฝนตนเอง
เพื่อให้ได้รับผลการปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
เป็นวิปัสสนาจารย์ เพื่อการเผยแผ่
ด้านวิปัสสนาภาวนา
เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านปริยตั ิ
และปฏิบตั ิสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันอย่างมีความสงบสุข

292 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (คัดมาจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
2552)
ด้านที่ 1 คุณธรรมจริยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางด้านจริยธรรมที่ซับซ้อนในทางวิชาการ
หรือวิช าชีพด้วยความเข้าใจในความรู้สึกของผู้อื่น และเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีข้อมูลทาง
จรรยาบรรณของวิ ช าชีพ หรื อ ไม่ มี ร ะเบี ย บข้ อบั ง คั บ เพี ย งพอที่ จ ะจั ด การกั บ ปั ญ หา
ที่เกิดขึ้นก็สามารถใช้การวินิจฉั ยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนด้วยหลักฐาน
และตอบโต้กับปั ญหาเหล่านี้บนพื้นฐานของหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
และแสดงออกหรือสื่อให้เห็นถึงข้อสรุปของปัญหาด้วยการรับรู้ที่ไวต่อผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น มีความคิดริเริ่มในการหยิบยกข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เพื่อให้เกิดการทบทวนและแก้ไข
มีความกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู้อื่นประยุกต์ใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้ อื่ น แสดงออกซึ่ งภาวะผู้ น าในการส่ ง เสริ มให้ มี ก ารประพฤติป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก แห่ ง
คุณธรรมจริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางาน และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
ด้านที่ 2 ความรู้
มีค วามรู้ ค วามเข้ าใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ในเนื้ อ หาสาระหลั ก ของรายวิ ช าหรื อ
สาขาวิช าตลอดจนหลั กการหรื อทฤษฎีที่ส าคัญ และนามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพมีความเข้าใจอย่างละเอียดในทฤษฎีของ
การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพที่ซับซ้อนของกลุ่มวิชาเฉพาะนั้น มีความเข้าใจใน
วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขา / สาขาวิชา และต่อการปฏิบัติในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ตระหนั กในระเบียบและข้อบังคับที่ใช้อยู่ ในสภาพแวดล้ อมของท้องถิ่นและในระดับ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเหตุผลและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
สามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับ
เนื้ อ หาวิ ช าการหรื อ ทางวิ ช าชี พ ที่ ห ลากหลายแปลกใหม่ แ ละไม่ อ าจท านายหรื อ
คาดหมายได้ สามารถพัฒนาแนวคิดที่เป็นต้นแบบได้อย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขข้อ
โต้แย้งหรือปัญหา สามารถบอกเล่าด้วยการวินิจฉัยอย่างผู้รู้และในสถานการณ์ที่ขาด
ข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์
สามารถสังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ผลการวิจัย สิ่ งตีพิมพ์ /สื่ อต่างๆ ทาง
วิชาการหรือรายงานเกี่ยวกับวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ๆ ที่สาคัญโดยบูรณาการ
เข้ากับองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้า งใหม่ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคทั่วไปและเทคนิค
การวิจัย เฉพาะทางในการวิเคราะห์ ปั ญหาที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒ นา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
สามารถวางแผนอย่างเป็นอิสระและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอด
ถึงการใช้เทคนิ คการวิจั ย และจั ดทาข้อสรุปที่ดี ซึ่งจะช่ว ยเพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่ห รือ
เพิ่มพูนแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพ
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีบทบาทในการริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และจัดการแก้ไขข้อโต้แย้งและปัญหา
ที่ยุ่งยากซับซ้อนในทางวิชาการหรือวิชาชีพได้ เมื่อใดที่มีความต้องการข้อมูลข่าวสาร
และทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม สามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระในการแสวงหา และ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและทักษะนั้น
มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่าง
เต็มที่ในการจัดการเกี่ยวกับข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้นา
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้อย่างเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ์
ที่สอดคล้องต่อการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานกลุ่มในภาพรวม

294 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
ด้านที่ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภ าพเหมาะสมกับผู้ฟังทั้งในวงวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการจากสิ่งตีพิมพ์ / สื่อต่างๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
และโครงการค้น คว้าที่สาคัญ มีความสามารถในการประเมินผลอย่างมีวิจารณญาณ
และใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการตรวจสอบปัญหา และหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 295

แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

ข้อที่
1.

2.

เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชาของหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม กับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
วิเคราะห์รายวิชาของหลักสูตรแต่ละรายวิชา แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในช่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท เมื่อมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน

รายการ
600101 พระไตรปิฎกวิเคราะห์ 2(2-0-4)
ศึกษาความเป็นมาของการรวบรวมพระธรรม
วินัย เป็นพระไตรปิฎก และการถ่ายทอด
โครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎก
วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญ เช่น อริยสัจจ์
ไตรลักษณ์ ไตรสิกขา นรก สวรรค์
จิต วิญญาณ
606102 วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
ศึกษาความรู้พื้นฐานของวิปัสสนาภาวนา
โดยทั่วไป หลักวิปัสสนาภาวนา ตามนัยของ
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา
และปกรณ์วิเสสต่าง ๆ

ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่
1
2
3
4
5

296 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ

ข้อที่

รายการ

3.

606203 สัมมนาวิปสั สนาภาวนา 2(2-0-4)
สัมมนาหลักการถามตอบและสอบอารมณ์
ของการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา และเรื่อง
อันเป็นประเด็นปัญหาของการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนา สภาพปัญหา สาเหตุปัญหาและวิธีการ
แก้ไขปัญหาการ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
606204 ระเบียบวิธีวิจัยวิปสั สนาภาวนา
2(2-0-4)
ศึกษาลักษณะและประเภทของการวิจัย
ทางวิปัสสนาภาวนาและการนาเสนอ
ผลงานวิจัย
600105 ภาษาอังกฤษ 2(2-0-4)
ศึกษาภาษาอังกฤษขั้นใช้งานเพื่อให้มีทักษะ
ในการเขียน บรรยายและอภิปรายธรรม
606106 สมถภาวนา 3(3-0-6)
ศึกษาความหมาย หลักธรรมที่เป็นอารมณ์
ของสมถภาวนาแนวทาง การปฏิบตั ิ
และผลของการปฏิบัติสมถภาวนา
606207 วิปัสสนาภาวนา 3(3-0-6)
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ความหมาย หลักธรรม
ที่เป็นภูมิของวิปัสสนาภาวนา แนวทางปฏิบัติ
และผลของการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
606308 สติปัฏฐานภาวนา 3(3-0-6)
ศึกษาวิธีปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามแนว
สติปัฏฐานสูตร และสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเจริญสติ

4.

5.

6.

7.

8.

ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่
1
2
3
4
5

บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 297

ข้อที่

รายการ

9.

606309 พุทธยุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการศูนย์วิปัสสนาภาวนา 3(3-0-6)
ศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการ การ
วางแผนยุทธศาสตร์ ตามหลักพระพุทธศาสนา
การจัดการศูนย์วิปสั สนาธุระ
การติดตามและ การประเมินผลโครงการ
606410 ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานติดต่อกันเป็นเวลา
7 เดือน ในสถานที่ปฏิบัติวิปสั สนากรรมฐาน
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีพระวิปัสสนาจารย์
เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติและวัดผลประเมินผล
การปฏิบัติ
606111 ปรมัตถธรรม 2(2-0-4)
ศึกษาปรมัตถธรรม 4 คือ จิต เจตสิก รูป
นิพพาน เชิงบูรณาการ ตามหลักวิปัสสนา
ภาวนา
606312 หลักการเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนา 2(2-0-4)
ศึกษาความรู้พื้นฐานของการเป็นวิทยากร
ภาคปฏิบตั ิวิปัสสนา ประเภท การเป็นวิทยากร
ปัจจัยสัมฤทธิผลการเป็นวิทยากรภาคปฏิบตั ิ
วิปัสสนา หลักและวิธีการเป็นวิทยากร
ภาคปฏิบตั ิวิปัสสนา

10.

11.

12.

ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่
1
2
3
4
5

298 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ

ข้อที่

รายการ

13.

606313 การประเมินผลการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนา 2(2-0-4)
ศึกษาความรู้พื้นฐานของการประเมินผลการ
ปฏิบัติวิปัสสนา ปัจจัย สัมฤทธิผลของการ
ประเมินผลการปฏิบัติวิปสั สนา กระบวนการ
ประเมินผล การปฏิบตั ิวิปัสสนา หลักและ
วิธีการสอน การปฏิบัติวิปสั สนา
606114 วิปัสสนาภาวนาในโลกร่วมสมัย
2(2-0-4)
ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์วิปสั สนาธุระใน
ประเทศไทย ประเทศตะวันออกและตะวันตก
606115 ชีวิตและผลงานพระวิปัสสนาจารย์
ไทย 2(2-0-4)
ศึกษาภูมิปัญญาด้านกรรมฐานของพระมหาเถระ
ผู้มีชื่อเสียง เริ่มตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์จนถึง
ปัจจุบัน
606316 เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิปัสสนา
ภาวนา 2(2-0-4)
ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและเผยแผ่วิปัสสนา
ภาวนา

14.

15.

16.

ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่
1
2
3
4
5

บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 299

ข้อที่

รายการ

17

606317 ศึกษาอิสระในหลักวิปสั สนาภาวนา
2(2-0-4)
โครงการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาเลือกเอง
โดยปรึกษาจากอาจารย์ และประเมินผล
โครงการ โดยอาจารย์ นักศึกษา
และอาจารย์จัดทาแผนการศึกษาของโครงการ
เกี่ยวกับวิปัสสนาภาวนา จากพระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสสอืน่ ๆ
606400 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
ศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยทางวิปัสสนาภาวนา
และนาเสนอ งานวิจัย ภายใต้การกากับดูแล
จากอาจารย์ที่ปรึกษา

18

ความสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่
1
2
3
4
5

300 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชาในหลักสูตร
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

วิชาที่

เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชาของหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม กับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
วิเคราะห์รายวิชาของหลักสูตรแต่ละรายวิชา แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในช่องวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ

รายวิชา

ความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3

1

2

600101 พระไตรปิฎกวิเคราะห์ 2(2-0-4)
ศึกษาความเป็นมาของการรวบรวมพระธรรมวินัย
เป็นพระไตรปิฎก และการถ่ายทอดโครงสร้าง
และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก วิเคราะห์หลักธรรม
สาคัญ เช่น อริยสัจจ์ ไตรลักษณ์ ไตรสิกขา นรก
สวรรค์ จิต วิญญาณ
606102 วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา
2(2-0-4)
ศึกษาความรู้พื้นฐานของวิปัสสนาภาวนาโดยทั่วไป
หลักวิปัสสนาภาวนาตามนัยของพระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสส

หมายเหตุ แบบประเมินที่ใช้จริง มีการประเมินทุกรายวิชาในหลักสูตร ทั้ง 18 รายวิชา
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แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชา
กับคุณลักษณะของบัณฑิตด้านการรู้คิด คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการปฏิบัติ
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

วิชาที่

เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างรายวิชาของหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษา
พุทธโฆส นครปฐม กับคุณลักษณะบัณฑิตด้านการรู้คิด
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการปฏิบัติ
วิเคราะห์รายวิชาของหลักสูตรแต่ละรายวิชา แล้วทาเครื่องหมาย 
ลงในช่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เมื่อมีความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน

รายวิชา

ความสอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิต
ความรู้ คุณธรรม ทักษะ
ความคิด จริยธรรม การปฏิบัติ

1

2

600101 พระไตรปิฎกวิเคราะห์ 2(2-0-4)
ศึกษาความเป็นมาของการรวบรวมพระธรรมวินัย
เป็นพระไตรปิฎก และการถ่ายทอดโครงสร้าง
และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก วิเคราะห์
หลักธรรมสาคัญ เช่น อริยสัจจ์ ไตรลักษณ์
ไตรสิกขา นรก สวรรค์ จิต วิญญาณ
606102 วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
ศึกษาความรู้พื้นฐานของวิปัสสนาภาวนา
โดยทั่วไป หลักวิปัสสนาภาวนาตามนัยของ
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสส

หมายเหตุ แบบประเมินที่ใช้จริง มีการประเมินทุกรายวิชาในหลักสูตร ทั้ง 18 รายวิชา

302 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
แบบวิเคราะห์คุณภาพการออกแบบรายวิชาในหลักสูตร
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

เพื่อวิเคราะห์คุณภาพการออกแบบรายวิชาของหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
วิเคราะห์คุณภาพการออกแบบรายวิชาของหลักสูตรแต่ละรายวิชา
แล้วทาเครื่องหมาย  ลงในช่องคุณภาพการออกแบบรายวิชา
ตามกรอบการวิเคราะห์ 5 ประการ ดังนี้
1. มีจุดเน้นของสาระสาคัญ 2. มีความสมเหตุสมผล
3. มีความสอดคล้องกลมกลืน 4. มีความเป็นปัจจุบัน
5. สะท้อนการใช้คัมภีร์พระพุทธศาสนาหรือการวิจัยเป็นฐาน
คุณภาพการออกแบบรายวิชา

วิชาที่

รายวิชา
ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่ ด้านที่
1
2
3
4
5

1

2

600101 พระไตรปิฎกวิเคราะห์ 2(2-0-4)
ศึกษาความเป็นมาของการรวบรวมพระธรรม
วินัย เป็นพระไตรปิฎก และการถ่ายทอด
โครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฎก
วิเคราะห์หลักธรรมสาคัญ เช่น อริยสัจจ์
ไตรลักษณ์ ไตรสิกขา นรก สวรรค์ จิต
วิญญาณ
606102 วิปัสสนาภาวนาในคัมภีร์
พระพุทธศาสนา 2(2-0-4)
ศึกษาความรู้พื้นฐานของวิปัสสนาภาวนา
โดยทั่วไป หลักวิปัสสนาภาวนาตามนัยของ
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์วิเสส

หมายเหตุ แบบประเมินที่ใช้จริง มีการประเมินทุกรายวิชาในหลักสูตร ทั้ง 18 รายวิชา

บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 303

แบบสารวจจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
วัตถุประสงค์
คาชี้แจง

ที่

เพื่อสารวจคุณวุฒิของอาจารย์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
บันทึกคุณวุฒิของอาจารย์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ตามข้อมูลที่สารวจพบ
รายการประเมิน

1.

อาจารย์ประจาหลักสูตร

2.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.

อาจารย์ผู้สอน

4.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

5.

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ผลการสารวจ
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

304 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
แบบสอบถามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติให้ครบทุกรายการ

รายการ
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. มีการนาผลการวิจัยต่างๆ มาประกอบการเรียนรู้
11. ผู้เรียนปฏิบัติการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งการเรียนรู้
12. ใช้สื่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
13. ผู้สอนเอื้ออานวยความสะดวกในเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

ระดับการปฏิบตั ิ
น้อย
ปาน
มาก
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 305

แบบสอบถามคุณภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติให้ครบทุกรายการ

รายการ
1. ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น
การสังเกต การประเมินตนเอง การตรวจผลงาน
2. ใช้ผู้ประเมินจากบุคคลหลายฝุาย เช่น ผู้สอน
เพื่อน ผู้เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการประเมินผลก่อนการเรียนรู้ เพื่อวินิจฉัย
ความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ดาเนินการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ควบคู่กับ
การจัดการเรียนการสอน
5. ดาเนินการประเมินผลหลังการเรียนรู้ เช่น
การทดสอบ การปฏิบัติงาน การทารายงาน
6. ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบ
กระบวนการเรียนรู้
7. ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบ
ผลผลิตของการเรียนรู้
8. ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้
9. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดเกณฑ์การประเมิน
10. สะท้อนผลการประเมินสูผ่ ู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ

ระดับการปฏิบตั ิ
น้อย
ปาน
น้อย
มาก
ที่สุด
กลาง

มาก
ที่สุด

306 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
แบบสารวจกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนา 7 เดือน ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องผลการสารวจตามที่เป็นจริง
ผลการสารวจ
รายการ

1. จัดทาโครงการรองรับกิจกรรมการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
ภาวนา
2. วางแผนการดาเนินโครงการอย่างเป็นระบบชัดเจน
โดยความร่วมมือกันระหว่างอาจารย์
พระวิปัสสนาจารย์ และนิสิต
3. เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าร่วมการฝึกปฏิบตั ิ
4. จัดสถานที่ฝึกปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
5. จัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัตสิ อดคล้องหลักการที่ปรากฏ
ในพระคัมภีร์
6. จัดให้มีการถามตอบสอบอารมณ์อย่างเป็นระบบ
7. มีการดูแลช่วยเหลือนิสิตในระหว่างการฝึกปฏิบัติ
8. มีการประเมินผลกิจกรรมการฝึกในประเด็นต่างๆ
9. มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายหลังการปฏิบัติ
10. มีการเชื่อมโยงผลการปฏิบัตไิ ปสู่การทาวิทยานิพนธ์

มีการ
ปฏิบัติ

ไม่มีการ
ปฏิบัติ

หมาย
เหตุ

บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 307

แบบสารวจระบบการทาวิทยานิพนธ์
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

เพื่อสารวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบการทาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องผลการสารวจให้ครบทุกรายการ
ผลการสารวจ
รายการ

1. มีการกาหนดแผนการทาวิทยานิพนธ์สาหรับนิสิตแต่ละรุ่น
2. มีการเตรียมความพร้อมในการทาวิทยานิพนธ์สาหรับนิสิต
3. มีการวิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียนในการทา
วิทยานิพนธ์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. มีการจัดทาระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์ของสาขาวิชา
5. มีการคัดเลือกคณะกรรมการควบคุมการทาวิทยานิพนธ์
โดยยึดหลักคุณภาพทางวิชาการเป็นสาคัญ
6. มีการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการ
7. มีการใช้ระบบควบคุมคุณภาพการทาวิทยานิพนธ์
8. มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
9. มีการตรวจสอบคุณภาพของวิทยานิพนธ์
10. มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สู่ชุมชนและสังคม

มีการ
ปฏิบัติ

ไม่มีการ
ปฏิบัติ

หมาย
เหตุ

308 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
แบบสารวจการวางแผนวิชาการ
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

เพื่อสารวจข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนวิชาการหลักสูตรของหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องผลการสารวจให้ครบทุกรายการ
ผลการสารวจ
รายการ

1.
2.
3.
4.

กาหนดระบบบริหารจัดการหลักสูตรที่ชัดเจน
ดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ใช้กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
โดยคณะกรรมการ
5. กากับติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
6. วางแผนงานวิชาการของสาขาวิชา
7. ใช้กระบวนการเพิ่มพลังอานาจในการบริหารหลักสูตร
8. ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ
หลักสูตร
9. จัดทาแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพือ่ สร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้สอนและผู้เรียน
10. ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
11. ดาเนินการวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สู่กลุ่มเปูาหมาย

มีการ
ปฏิบัติ

ไม่มีการ
ปฏิบัติ

หมาย
เหตุ
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แบบสารวจการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

เพื่อให้ผู้สารวจข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน
ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องผลการสารวจให้ทุกรายการ
ผลการสารวจ
รายการ

1. การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2. การวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของผูเ้ รียน
3. การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปสั สนา 7 เดือน
4. การวิจยั เกี่ยวกับกระบวนการใช้หลักสูตร
5. การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
6. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่
7. การวิจัยและพัฒนาเอกสาร ตารา
8. การวิจัยเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์ของผู้เรียน
9. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
10. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

มีการ
ปฏิบัติ

ไม่มีการ
ปฏิบัติ

หมาย
เหตุ

310 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
แบบสอบถามคุณลักษณะของผู้เรียน
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะในระหว่าง
ที่กาลังศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องระดับการปฏิบัติของท่าน
ในระหว่างที่ยังศึกษาในหลักสูตรให้ครบทุกรายการ

รายการ
1. แสวงหาความรู้ต่างๆ ทางวิชาการ
2. กาหนดเปูาหมายและวางแผนการเรียน
ของตนเอง
3. ศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่เรียน
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
5. แสดงออกถึงความศรัทธาในพระรัตนตรัย
6. รับผิดชอบในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู้
7. ปฏิบัติงานต่างๆ อย่างมีแผน และเป็นระบบ
8. เคารพในความคิดเห็น และการกระทาผู้อื่น
9. สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง
10. สื่อสารกับบุคคลอื่นด้วยความเคารพ

นานๆ
ครั้ง

ระดับการปฏิบตั ิ
น้อย ปาน บ่อย
ครั้ง กลาง ครั้ง

เป็น
ประจา
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แบบสารวจทรัพยากรที่เอื้อต่อการใช้หลักสูตร
วัตถุประสงค์
คาชี้แจง

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

เพื่อสารวจข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
โปรดระบุจานวนทรัพยากรที่ใช้สาหรับการจัดการศึกษาหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ประเภทของทรัพยากร

เอกสาร / หนังสือ / ตารา
งานวิจัย
คอมพิวเตอร์ทั่วไป
คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
สื่อทัศนูปกรณ์
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติกรรมฐาน

จานวน

312 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
แบบสารวจการบริหารจัดการหลักสูตร
วัตถุประสงค์

คาชี้แจง

เพื่อให้สารวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการหลักสูตร
ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องผลการสารวจ
ผลการสารวจ

ข้อที่

รายการ

1
2
3
4

กาหนดระบบบริหารจัดการหลักสูตรที่ชัดเจน
ดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ใช้กระบวนการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กากับติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของหลักสูตร
วางแผนงานวิชาการของสาขาวิชา
ใช้กระบวนการเพิ่มพลังอานาจในการบริหารหลักสูตร
ใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการหลักสูตร
จัดทาแนวปฏิบัติ ระเบียบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้สอน
และผู้เรียน
ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเปูาหมาย

5
6
7
8
9
10
11

มีการ
ปฏิบัติ

ไม่มี
การปฏิบัติ
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แบบสอบถามข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. โปรดให้ข้อมูลโดยเขียนข้อความที่เป็นปัจจุบันลงในช่องว่างที่กาหนดให้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ / ฉายา / นามสกุล ................................................. ปีทสี่ าเร็จการศึกษา ................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกในปัจจุบัน ....................................................................................
e – mail ………………...................…………………..…………… โทรศัพท์ .........................
ตอนที่ 2 ข้อมูลภายหลังสาเร็จการศึกษา
2.1 งานที่ทาอยู่ในปัจจุบัน (โปรดระบุตาแหน่งงาน ลักษณะงาน และสถานที่ทางาน)
……………………………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………………................
2.2 ผลงานทางวิชาการที่ทาภายหลังสาเร็จการศึกษา เช่น งานวิจัย ตารา บทความ
ซึ่งอาจเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเองทั้งหมดหรือร่วมกับบุคคลอื่น
……………………………………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………………………………................

314 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
2.3 การปฏิบัติกิจกรรมทางวิปัสสนาภาวนา (โปรดระบุกิจกรรมที่ปฏิบัติ สถานที่
ระยะเวลาที่ปฏิบัติ)
1) การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา
............................................................................................................................
............................................................................................................................
2) การเป็นวิปัสสนาจารย์
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3) การเผยแผ่องค์ความรู้ทางวิปัสสนาภาวนา (ที่ไม่ใช่ฐานะของวิปัสสนาจารย์)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4) การประยุกต์ใช้วิปัสสนาภาวนาในชีวิตประจาวัน
............................................................................................................................
............................................................................................................................
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร (โปรดระบุ)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
กราบนมัสการ / ขอขอบคุณ สาหรับการให้ข้อมูลในครั้งนี้
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นอกจากนี้ ผู้ เ ขี ย นยั ง ได้ มี ป ระสบการณ์ ก ารประเมิ น โครงการหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 19 ถวายเป็นพระราชกุศล ประจาปี 2556
ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหลายชนิด โดยนามาแสดงตัวอย่าง ในที่นี้ 2 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถาม
คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า และแบบสอบถามผู้ใช้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามชนิดปลายเปิด ดังนี้

316 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
แบบสอบถามคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 19
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจาปี 2556
ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูต
สายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คาชี้แจง
โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัว และทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
และช่องระดับคุณภาพให้ครบทุกข้อ
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
พระพี่เลี้ยง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยากร
อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
รายการประเมิน
1. การประชาสัมพันธ์โครงการพระธรรมทูต
2. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกพระธรรมทูต
3. กระบวนการ และวิธีการคัดเลือกพระธรรมทูต
4. คุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตในภาพรวม
5. การบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูต
ภาคประสบการณ์ต่างประเทศ
6. การบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูต
ภาคสาธารณูปการ
7. การบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูต
ภาคปฏิบัติวิปสั สนา
8. การบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูต
ภาควิชาการ

ระดับคุณภาพ
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
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รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด

9. การใช้ระบบพระพี่เลี้ยงภาคประสบการณ์ต่างประเทศ
10. การใช้ระบบพระพี่เลี้ยงภาคสาธารณูปการ
11. การใช้ระบบพระพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติวิปัสสนา
12. การใช้ระบบพระพี่เลี้ยงภาควิชาการ
13. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมภาควิชาการ
14. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม
ภาคประสบการณ์ต่างประเทศ
15. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฏิบตั ิ
วิปัสสนา
16. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมภาควิชาการ
17. การประเมินผลกิจกรรมการฝึกอบรม
ภาคประสบการณ์ต่างประเทศ
18. การประเมินผลกิจกรรมการฝึกอบรม
ภาคสาธารณูปการ
19. การประเมินผลกิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
วิปัสสนา
20. การประเมินผลกิจกรรมการฝึกอบรมภาควิชาการ

จุดแข็งของหลักสูตรพระธรรมทูต
............................................................................................................................. ............
...................................................................................................................... ...................
จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรพระธรรมทูต
............................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................

318 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
ข้อมูลสาหรับการติดต่อกลับ (เฉพาะผู้เข้ารับการฝึกอบรม)
ชื่อ – ฉายา (นามสกุล) .......................................................................... พรรษา...........
วัด ...................................................................................................................................
สถานที่ตั้งของวัด .............................................................................................................
............................................................................................................................. ............
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ให้ข้อมูล
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แบบสอบถามผู้ใช้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูต
สายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คาชี้แจง
โปรดเขียนคาตอบตามในแต่ละข้อให้ครบทุกข้อ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ชื่อ- ฉายา (นามสกุล) .....................................................................
วัดที่สังกัด ..................................................................... ประเทศ ...................................
สถานภาพ
เจ้าอาวาส
พระลูกวัด สาเร็จหลักสูตรพระธรรมทูตรุ่นที่ ..........
1. คุณลักษณะใดบ้างที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
............................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................
2. พระธรรมทูตสายต่างประเทศควรมีความสามารถหลักๆ ด้านใดบ้าง
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............
3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพระธรรมทูต
สายต่างประเทศอยู่ในระดับใด ควรได้รับการพัฒนาทักษะใดเป็นพิเศษหรือไม่
............................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................
4. พระธรรมทูตสายต่างประเทศควรมีความสามารถในด้านการสอนกัมมัฏฐานอย่างไร
............................................................................................................................. ............
...................................................................................................................... ...................
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5. สิ่งที่จาเป็นต้องมุ่งเน้นพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศคืออะไร
............................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................
6. จุดแข็งของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงานร่วมกับท่าน คืออะไร
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............
7. ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
............................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................
8. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในพื้นที่
............................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................
9. จิตอาสาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษคืออะไร
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............
10. ท่านนาความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตที่ประกอบด้วย
ภาควิชาการ ภาคสาธารณูปการ ภาคปฏิบัติกรรมฐาน และภาคประสบการณ์
ต่างประเทศ มาใช้ประโยชน์อย่างไร
............................................................................................................................. ............
...................................................................................................................... ...................
............................................................................................................................. ............
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11. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............
.........................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ให้ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สาหรับการประเมินหลักสูตร
โดยใช้เครื่ องมือที่มีคุณภาพ เช่น การตรวจสอบเอกสาร การส ารวจ การสัมภาษณ์
เป็ น ต้ น มี การบั น ทึ กผลการเก็บ รวบรวมข้อมูล ทั้ง ข้อมู ล เชิ งปริ มาณและข้อมู ล เชิ ง
คุณภาพ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะได้
ข้ อ มู ล ครบถ้ ว น ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารวางแผนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ระบบ
และนอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงวัฒนธรรมการทางานของผู้ให้ข้อมูลด้วย เช่น การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ควรมีการนัดหมายล่วงหน้าในระยะเวลาพอสมควร
ไม่นานเกินไป และไม่กระชั้นเกินไป นอกจากนี้ควรส่งประเด็นการสัมภาษณ์ให้กับผู้ให้
สัมภาษณ์ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้มีเวลาหาข้อมูลที่ถูกต้องมาประกอบการให้สัมภาษณ์
การคัดเลือกผู้สัมภาษณ์ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสม 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 ความเป็นพี่น้อง
ของประชุมชนทุกหมู่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติพระศาสนาและเทคนิคการฝึกอบรม
กัมมัฏฐาน
2. พระธรรมทูตสายต่างประเทศควรมีความสามารถหลักๆ ด้านใดบ้าง
- ภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่น ณ ประเทศที่ตนไปปฏิบัติศาสนกิจ
ซึ่งควรจะต้องศึกษาตามเงื่อนไขของประเทศนั้นๆ
- เข้าใจในหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาโดยถ่องแท้ ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
- เข้าใจในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน และแนะนาการสอนปฏิบัติได้ด้วย
- แสดงธรรม – ปาฐกถาธรรม และเขียนบทความต่างๆ ได้ด้วย
(ปากเป็นเอก เลขเป็นโท)
- งานด้านสารบรรณ (การออกหนังสือ การเก็บเอกสารต่างๆ)
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3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพระธรรมทูต
สายต่างประเทศอยู่ในระดับใดควรได้รับการพัฒนาทักษะใดเป็นพิเศษหรือไม่
- สามารถแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษได้
- ออกหนังสือแจ้งข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- หากสองข้อแรกไม่มีความสามารถเท่าที่ควร ก็ควรที่จะสนทนากับญาติโยม
ที่มาเยือนได้บ้างและจึงค่อยๆ ฝึกฝนตนเองต่อยอดเพื่อพัฒนาตัวเองไปเรื่อย
4. พระธรรมทูตสายต่างประเทศควรมีความสามารถในด้านการสอนกัมมัฏฐาน
อย่างไร
- ควรแนะนาให้รู้ความหมายของคาว่า “กัมมัฏฐาน” ทั้ง สมถะ
และวิปัสสนากัมมัฏฐาน
- ความจาเป็นที่บุคคลจะต้องเรียนกัมมัฏฐาน
- การเรียนกัมมัฏฐานมีประโยชน์อย่างไร
- ขั้นตอนการเรียนกัมมัฏฐานควรเป็นอย่างไร (จากง่าย ไปยาก)
- อิริยาบถต่างๆ ที่นามาเป็นหลัก (อิริยาบถ 4 ประการ) ที่จะเป็นจุดฝึกจิต
ให้หยุดอยู่เป็นอารมณ์เดียว (object for concentrating mind)
- การปฏิบัติเข้มกัมมัฏฐาน (mediation - retreat) ควรจะจัดให้มีขึ้นเพื่อให้
ผู้ฝึกเป็นประจาทุกสัปดาห์จะได้รู้แจ้งเห็นจริง และได้มีประสบการณ์
การปฏิบัติ และเข้าใจความเป็นจริงของโลกภายใน และโลกภายนอก
หรือรู้ความจริงของชีวิต หรือของโลกว่าเป็นอย่างไร
5. สิ่งที่จาเป็นต้องมุ่งเน้นพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศคืออะไร
- 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. ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
- ภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่นควรศึกษาให้ได้
- ปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รู้เขา รู้เรา
- เสียสละแบ่งปันกันให้พอสมควร (ทท มิตฺตาน คนฺถติ)
- ควรฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ด้วยการเยี่ยมเยือนโดยการถามถึง
เมื่อมีความจาเป็น
- เมื่อทางวัดมีงานควรเชิญเพื่อนบ้านมาร่วมงานด้วย
- เมื่อจะอยู่ที่ใดควรเข้าหาเพื่อนบ้าน หรือผู้นาท้องถิ่น และนาให้เขารู้ว่า
เราคือใคร มาทาอะไร ขอความร่วมมือกับเพื่อนบ้านในเรื่องอะไรบ้าง
- ควรเข้าหา ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตไทย หรือกงสุลไทย
ในฐานะเป็นผู้แทนในหลวงมาดูแลคนไทยในต่างประเทศ
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8. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในพื้นที่
- ควรเรียนภาษาท้องถิ่น หรือภาษาสากล
- มีหน้าตาแช่มชื่นเบิกบาน ทักทายปราศรัย เมื่อแขกมาเยือน
- ควรเข้าหาเจ้าของถิ่น หรือเพื่อนบ้าน เพื่อผูกมิตรไมตรี
- ควรเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม ของเขา และไม่ควรให้รูปแบบ
หรือระเบียบวินัยของเราต้องเสียไป หากเขาไม่เข้าใจควรอธิบาย
ให้คนท้องถิ่นได้ทราบ
- ควรเชิญให้เขามาเรียนรู้วัฒนธรรมของเราในเทศกาล หรือวันสาคัญ
ทางศาสนาของเรา
9. จิตอาสาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษคืออะไร
- ยึดอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
- ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตนที่จะเป็นพระธรรมทูตที่ดี เข้มแข็ง อดทน เสียสละ
เอาใจใส่หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส
- ทาตนให้เป็นผู้ที่เขาเลี้ยงดูได้ง่าย ไม่ฟุมเฟือย
10. ท่านนาความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูต
ที่ประกอบด้วยภาควิชาการ ภาคสาธารณูปการ ภาคปฏิบัติกรรมฐาน
และภาคประสบการณ์ต่างประเทศ มาใช้ประโยชน์อย่างไร
- ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ
- ใช้ในการสอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับคนไทยและชาวต่างประเทศ
11. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
- ควรเพิ่มเติมทักษะด้านการสอนวิปัสสนากรรมฐานของพระธรรมทูต
ให้มากยิ่งขึ้น

326 บทที่ 8 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ

ขัน้ ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นการนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาดาเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น
ค่าเฉลี่ ย ความถี่ ร้ อยละ เป็ น ต้ น รวมทั้งการวิ เคราะห์ เนื้ อหา ในกรณีที่เ ป็นข้ อมู ล
เชิงคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดิบก่อนดาเนินการวิเคราะห์
โดยที่การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้มุ่งหาข้อสรุปของข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาได้จานวนมาก โดยยังไม่มีการลงสรุปผลการประเมินหลักสูตร เช่น ผลการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ได้เท่ากับ 3.56 จากคะแนนเต็ม
5.00 ก็จะยังไม่สามารถสรุ ปว่าการจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน หรือไม่ เพราะจะต้ องน าผลการวัด ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
เสียก่อนจึงจะสรุปผลการประเมินได้ อย่าไรก็ตามเราสามารถแปลผลได้ว่า การจัดการ
เรียนการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับใด เป็นต้น
นอกจากนี้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ สามารถท าได้ ห ลาย
วิธีการ เช่น การวิเคราะห์เนื้อหาของประเด็นที่ต้องการประเมิน ดังตัวอย่างผลการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมมาจากมหาบั ณ ฑิ ต ทั้ ง ที่ เ ป็ น พระสงฆ์ แ ละฆราวาส
จากการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2554ก)
- ควรเพิ่มเติมหลักการฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามจริตของนิสิตและให้บันทึกสภาวธรรมที่เกิดขึ้น
- การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาควรจัดให้ต่อเนื่อง 7 เดือน ดีอยู่แล้ว
เพราะจะทาให้สภาวธรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน
เมื่อขึ้นเดือนที่ 4 สภาวะกาลังเข้าที่เข้าทาง ผู้ปฏิบัติจะนิ่งมากขึ้น
สภาวธรรมสูงขึ้นด้วย หากเลิกล้มการปฏิบัติไป ก็จะเป็นสิ่งที่
น่าเสียดายมาก ทาให้เสียเวลาและงบประมาณด้วย
หากกลับมาเรียนแล้วไปปฏิบัติใหม่ก็เท่ากับเริ่มต้นใหม่
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- ควรปรับหลักสูตรให้เน้นที่กระบวนการและวิธีการเผยแผ่
วิปัสสนาให้ได้ผล มีพระนิสิตผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นจานวนมาก
ที่แสดงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
- ในการเรียนผู้ฝึกไม่ได้มีข้อกาหนดชัดเจนในการทา
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เพราะการกาหนดหัวข้อนั้นก็เป็นหลักสาคัญ
ที่จะทาให้ผู้เรียนพร้อมในการกาหนดทิศทางในการหาข้อมูล
และเก็บข้อมูลอาจจะไม่เพียงพอในการเรียนก่อนออกปฏิบัติ
เพราะจะได้ไม่ต้องกังวล
\

กรณีศึกษา
ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ก) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามพระผู้ใช้พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
1. คุณลักษณะที่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
- มีภูมิธรรม มีภูมิความรู้ ทั้งภาษาธรรมภาคภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย
- ตั้งอยู่ในสีลาจารวัตรงดงาม
- ยึดในอุดมการณ์ของพระพุทธองค์เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- มีความเป็นมิตรไมตรี
- มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติพระศาสนาและการสอนกัมมัฏฐาน
- มีสัปปุริสธรรม 7 ประการ
- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
- มีความอดทน รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในจารีตประเพณี
- มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน มุ่งมั่น พยายาม ประนีประนอม
- มีความศรัทธาต่องานพระธรรมทูต
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2. ความสามารถหลักๆ ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
- มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น ณ ประเทศที่ตนไปปฏิบัติศาสนกิจ
- สามารถอธิบายหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย
- เข้าใจในการปฏิบัติกัมมัฏฐาน และแนะนาการสอนปฏิบัติ
- แสดงธรรม – ปาฐกถาธรรม และเขียนบทความต่างๆ ได้
- มีทักษะในการทางานสารบรรณ
- การแก้ปัญหา การปรับประยุกต์ และการปรับตัว
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
- มีความรู้ในพระธรรมวินัยที่ถูกต้อง
- มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพระธรรมทูต
สายต่างประเทศที่ควรส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง
- สามารถแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษได้
- สามารถออกหนังสือแจ้งข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ความสามารถในด้านการสอนกัมมัฏฐานของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
- การแนะนาให้รู้ความหมายของคาว่า “กัมมัฏฐาน” ทั้ง สมถะ และ
วิปัสสนากัมมัฏฐาน
- การอธิบายเหตุผลและความจาเป็นที่บุคคลควรเรียนกัมมัฏฐาน
- การอธิบายเหตุผลของประโยชน์ของการเรียนกัมมัฏฐาน
- การอธิบายขั้นตอนการเรียนกัมมัฏฐานควรเป็นอย่างไร (จากง่าย ไปยาก)
- การอธิบายอิริยาบถต่างๆ ที่นามาเป็นหลัก (อิริยาบถ 4 ประการ)
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5. สิ่งที่จาเป็นต้องมุ่งเน้นพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
- ความเข้าใจและตีความธรรมให้เป็นที่เข้าใจและสามารถปรับใช้
ให้ถกู กับบุคคล 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
- มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
- เข้าใจพื้นฐานของงานพระธรรมทูต
- สามารถร่วมงานกันได้เป็นอย่างดี
- มีคารวะธรรม มีทิฐิสามัญญตา สีลสามัญญตา
7. ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
- ภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่นควรศึกษาให้ได้
- ปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รู้เขา รู้เรา
- เสียสละแบ่งปันกันให้พอสมควร (ทท มิตฺตาน คนฺถติ)
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- ควรฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- เมื่อจะอยู่ที่ใดควรเข้าหาเพื่อนบ้าน หรือผู้นาท้องถิ่น และนาให้เขารู้ว่า
เราคือใคร มาทาอะไร ขอความร่วมมือกับเพื่อนบ้านในเรื่องใด
- ควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตไทย หรือกงสุลไทย
ในฐานะเป็นผู้แทนในหลวงมาดูแลคนไทยในต่างประเทศ
8. ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในพื้นที่
- ควรเรียนภาษาท้องถิ่น หรือภาษาสากล
- มีหน้าตาแช่มชื่นเบิกบาน ทักทายปราศรัย เมื่อแขกมาเยือน
- ควรเข้าหาเจ้าของถิ่น หรือเพื่อนบ้าน เพื่อผูกมิตรไมตรี
- ควรเชิญให้เขามาเรียนรู้วัฒนธรรมของเราในเทศกาล หรือวันสาคัญ
ทางศาสนาของเรา
- การยอมรับความแตกต่างระหว่างพื้นฐานทางวัฒนธรรมทาให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับพื้นที่ได้
9. จิตอาสาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษ
- ยึดอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
- ยึดมั่นในอุดมการณ์ของตนที่จะเป็นพระธรรมทูตที่ดี เข้มแข็ง อดทน เสียสละ
เอาใจใส่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส
- การทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม คือ พระพุทธศาสนา
- ทาตนให้เป็นผู้ที่เขาเลี้ยงดูได้ง่าย ไม่ฟุมเฟือย เห่อเหิม
- มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม
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10. ความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตที่นามาใช้ประโยชน์
- การอบรมภาควิชาการมีประโยชน์นามาใช้ได้มาก
- การอบรมภาคสาธารณูปการนามาใช้ประโยชน์ได้ไม่มาก
- การอบรมภาคปฏิบัติกรรมฐานควรเพิ่มเนื้อหาวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง
11. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
- ควรให้ทางมหาวิทยาลัย หรือสมัชชาสงฆ์ไทย ออกใบอนุญาต หรือใบรับรอง
ให้พระธรรมทูตนาไปเป็นหลักฐานต่อเจ้าอาวาสวัดที่ตนเองจะไปเผยแผ่
เพื่อให้เจ้าอาวาสเกิดการยอมรับ
- ควรให้ทางมหาวิทยาลัย หรือสมัชชาสงฆ์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พระธรรมทูตเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ควรมีการเปิดโอกาสให้พระธรรมทูตที่อยู่ต่างประเทศมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการฝึกอบรมพระธรรมทูตที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดาเนินการ
- กิจกรรมการฝึกอบรมพระธรรมทูตควรมีปฏิสัมพันธ์กับวัดในต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น
- การอบรมภาคปฏิบัติกัมมัฏฐาน ควรนิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ที่เชี่ยวชาญ
มาเป็นผู้สอนการให้คาแนะนาในการปฏิบัติ
- การอบรมภาควิชาการควรจัดตารางให้เหมาะสม ไม่แน่นเกินไป
- หลักสูตรควรให้ความสาคัญกับการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศ
ที่ไปปฏิบัติหน้าที่
- ควรมีองค์กรรวมที่ทาหน้าที่สนับสนุนการทางานของพระธรรมทูต
สายต่างประเทศ
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ข) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มอุบาสกและอุบาสิกาที่เข้ารับการสอน
จากพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
- แนวทางการสอนกัมมัฏฐานที่พระธรรมทูตใช้ คือ การให้ฝึกปฏิบัติ
ตามแนวสติปัฏฐาน 4 โดยการเริ่มจากขั้นที่ง่ายไปสู่ขั้นที่ยาก
เช่น เริ่มจากการรู้อาการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์
วิธีการและเทคนิคการสอนให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ
- ผู้ปฏิบัติมีความไม่ชัดเจนในวิธีการสอนของพระวิปัสสนาจารย์ ที่มีวิธีการ
และเทคนิคที่แตกต่างกันแล้วไม่กล้าถามพระวิปัสสนาจารย์ จึงไปถาม
เพื่อนร่วมปฏิบัติ
- ผู้ปฏิบัติมีความไม่เข้าใจภาษาที่พระวิปัสสนาจารย์ใช้ในการสอน
และการอธิบาย ซึ่งเป็นภาษาธรรมะ อยากให้แปลงเป็นภาษาที่ง่ายขึ้น
เพื่อให้ง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 7 การลงสรุปผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
เป็นการนาข้อสรุปของการวิเคราะห์ข้อมูลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
การประเมินหลักสูตรที่กาหนดไว้ ถ้าผลการเปรียบเทียบปรากฏว่าเป็นไปตามเกณฑ์
นั่นหมายความว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่ถ้าผลการเปรียบเทียบไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ กาหนด แสดงว่ า ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ก ารประเมิ น จะต้อ งมีก ารปรั บปรุ งให้ มี
คุณภาพมากขึ้น ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพสามารถนามาใช้เป็นสารสนเทศประกอบการ
ตั ด สิ น ใจปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รได้ เ ช่ น เดี ย วกั น ซึ่ ง หน้ า ที่ ส าคั ญ ของ
คณะกรรมการประเมิน หลั กสูต ร คือ การลงสรุปผลการประเมิ นที่ถูก ต้อง และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพ
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ขั้นตอนที่ 8 การรายงานผลการประเมินหลักสูตร
เป็ น การสื่ อ สารผลการประเมิ น หลั ก สูต รไปยัง ผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้ อ ง
ทุกฝุาย เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้ า ใจเกี่ย วกั บ คุ ณ ภาพของหลั ก สู ตรในประเด็ น ต่า งๆ ตรงกั น การรายงานผลการ
ประเมินหลักสูตรต่อผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมุ่งเน้นการนาเสนอผล
การประเมินในภาพรวม มากกว่าการนาเสนอรายละเอียดปลีกย่อยบางครั้งอาจนาเสนอ
ในลักษณะบทสรุปของผู้ บริหาร การรายงานผลการประเมินหลักสูตรต่อบุคลากร
ฝุายวิชาการ มุ่งเน้นการนาเสนอรายละเอียดผลการประเมิน จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง
และข้อเสนอแนะ เพื่อให้เห็นข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดจากการประเมินหลักสูตร นาไปสู่
การกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรต่อไป การรายงานผลการประเมินหลักสูตร
ต่ อ ผู้ เ รี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน มุ่ ง เน้ น การน าเสนอเฉพาะประเด็ น ผลการประเมิ น
ที่เกี่ยวข้อง

กรณีศึกษาการรายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิ ท ยาเขตบาฬี ศึ ก ษาพุ ท ธโฆส นครปฐม ในโครงการวิ จั ย ประเมิ น หลั ก สู ต รฯ
ของผู้เขียน เมื่อ พ.ศ. 2553 ปัจจุบันหลักสูตรนี้ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา และมี
ความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก
ผลการประเมิ นหลักสู ตรพุทธศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาวิ ปัส สนาภาวนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
สรุปได้ดังนี้
1. ผลการประเมินปัจจัยกาหนด (เอกสารหลักสูตร)
1.1 ผลการประเมินลักษณะของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนา มีลักษณะสอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร
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ระดับปริญญาโทที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช
2552
1.2 ผลการประเมิ น ปรั ชญาของหลั ก สูต ร พบว่ า ผลการศึก ษา
เอกสารหลักสูตรไม่ปรากฏว่าในเอกสารหลักสูตรได้มกี ารระบุปรัชญาของหลักสูตรไว้
ดังนั้น จึงไม่สามารถวิเ คราะห์ไ ด้ว่า ปรัชญาของหลั กสูต รพุ ท ธศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิ ช าวิ ปั ส สนาภาวนามี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กรอบที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์
ทั้ง 5 ประการหรือไม่
1.3 ผลการประเมินวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีข้อค้นพบดังนี้
1.3.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ทั้ ง 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการรู้ คิ ด ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ด้านทักษะทางสังคมและจิตอาสา
1.3.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาครบทั้ง 5 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นความรู้ ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา ด้ า นทั ก ษะ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบและด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
1.3.3 ผลการประเมิ น โครงสร้ า งของหลั ก สู ต ร พบว่ า
โครงสร้างของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มีความ
สอดคล้ อ งกั บ กั บ โครงสร้ า งของหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พุทธศักราช 2548 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.4 ผลการประเมินรายวิชาของหลักสูตร มีขอ้ ค้นพบดังนี้
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 มีจุดเน้นของสาระสาคัญ มีความสมเหตุสมผล มีความ
สอดคล้องกลมกลืน มีความร่วมสมัยและสะท้อนการใช้คัมภีร์พระพุทธศาสนาหรือ
การวิจัยเป็นฐาน
1.4.5 ผลการประเมินแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผล พบว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลของ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา มี ความสอดคล้องกับกรอบ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทุกรายการ
2. ผลการประเมินปัจจัยนาเข้า
2.1 ผลการประเมินจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ พบว่า จานวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า คุณลักษณะของ
ผู้เรียนโดยภาพรวมเอื้อต่อการเรียนรู้ในหลักสูตรอยู่ในระดับมาก
2.3 ผลการประเมิ น ทรั พ ยากรและแหล่ ง การเรี ย นรู้ พบว่ า
ทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีจานวนเอกสาร
หนังสือ ตารา งานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิชา คอมพิวเตอร์สาหรับการใช้งานทั่วไป
คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต สื่อทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน ห้องสานักงาน
ห้องสมุด ห้องสืบค้นเอกสารพระคัมภีร์ และแหล่งเรียนรู้ภายนอก สอดคล้องกับ
กรอบการประเมินที่กาหนดไว้
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
ที่สารวจครบทุกรายการ ได้แก่ 1) จัดทาโครงการรองรับกิจกรรมการฝึ กปฏิบัติ
วิปัสสนาภาวนา 2) วางแผนการดาเนินโครงการอย่างเป็นระบบชัดเจนโดยความ
ร่วมมือกันระหว่างอาจารย์ พระวิปัสสนาจารย์และนิสิต 3) เตรียมความพร้อมให้กับ
นิสิตก่อนเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติ 4) จัดสถานที่ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม 5) จัด
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติสอดคล้องหลักการที่ปรากฏในพระคัมภีร์ 6) จัดให้มีการถาม
ตอบสอบอารมณ์อย่างเป็นระบบ 7) มีการดูแลช่วยเหลือนิสิตในระหว่างการฝึก
ปฏิบัติ 8) มีการประเมินผลกิจกรรมการฝึกในประเด็นต่างๆ และ 9) มีการจัด
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายหลังการปฏิบัติ
3.4 ผลการประเมินระบบการทาวิทยานิพนธ์ พบว่า ระบบการทา
วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนามีการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่อยู่ภายในระบบจานวน 7 กิจกรรม ได้แก่ 1) มีการกาหนดแผนการ
ทาวิท ยานิ พนธ์ส าหรั บนิสิ ตแต่ล ะรุ่น 2) มีการเตรี ยมความพร้อมในการท า
วิทยานิพนธ์สาหรับนิสิต 3) มีการวิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียนในการทา
วิทยานิพนธ์ให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล 4) มีการเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 5) มีการใช้ระบบควบคุม
คุณภาพการทาวิทยานิพนธ์ 6) มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ และ 7) มีการตรวจสอบคุณภาพของวิทยานิพนธ์ โดยมีกิจกรรมที่ยัง
ไม่ได้ปฏิบัติอย่างชัดเจน จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) มีการจัดทาระบบสารสนเทศ
วิทยานิ พนธ์ของสาขาวิชา 2) มีก ารคัด เลือ กคณะกรรมการควบคุม การท า
วิทยานิพนธ์โดยยึดหลักคุณภาพทางวิชาการเป็นสาคั ญ และ 3) มีการเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์สู่ชุมชนและสังคม
3.5 ผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่า การบริหาร
จัดการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มีการปฏิบัติ
กิจกรรมที่สารวจ จานวน 6 กิจกรรมได้แก่ 1) กาหนดระบบบริหารจัดการหลักสูตร
ที่ชัดเจน 2) ดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตรโดยคณะกรรมการ 3) ใช้กระบวนการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 4) กากับติดตามและประเมินผลเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 5) วางแผนงานวิชาการของสาขาวิชา 6) ดาเนินการ
วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน จานวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในรูป
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ของคณะกรรมการ 2) ใช้กระบวนการเพิ่มพลังอานาจในการบริหารหลักสูตร 3) ใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการหลักสูตร 4) จัดทาแนวปฏิบัติ
ระเบียบ เพื่อสร้ างความเข้าใจให้กับผู้สอนและผู้เรียน และ 5) การวิจัยเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเปูาหมาย
3.6 ผลการประเมิ น การวิ จั ย หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน
พบว่า การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอนของหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนามีการปฏิบัติกิจ กรรมที่สารวจ จานวน 4 กิจกรรม ได้แก่
1) การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนา 7 เดือน 2) การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการใช้
หลักสูตร 3) การวิจัยและพัฒนาเอกสาร ตารา และ 4) การวิจัยเกี่ยวกับการทา
วิท ยานิ พ นธ์ข องผู้ เ รี ย น โดยมี กิจ กรรมที่ ยั งไม่ ไ ด้ ป ฏิ บัติ อ ย่ า งชั ด เจน จ านวน
6 กิจกรรม ได้แก่ 1) การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2) การวิจัยเกี่ยวกับ
คุณภาพของผู้เรียน 3) การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร 4) การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ 5) การวิจัย เกี่ยวกับการพัฒ นาบุคลากรสาย
วิชาการ และ 6) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
4. ผลการประเมินผลผลิต
ผลการประเมินคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร พบว่า บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิปัสสนาภาวนาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ภายหลังสาเร็จการศึกษา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกข้อ ได้แก่ การสร้างผลงานทางวิชาการ
การเข้าปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา การเป็นพระวิปัสสนาจารย์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
และด้านการเผยแผ่ความรู้ทางวิปัสสนาภาวนาหรือความรู้ทางพระพุทธศาสนา
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
1.1 ข้อเสนอแนะที่ควรดาเนินการทันที
1.1.1 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนควรดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1) ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
เช่น การอภิปราย การสัมมนา การใช้วิจัยเป็นฐาน (research – based learning)
เป็นต้น โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐานที่ควรนามาใช้อย่าง
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ต่อ เนื่ อ งเพราะจะส่ งผลท าให้ ผู้ เ รี ย นมี ศั ก ยภาพในท าวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยสามารถ
น ามาใช้ ไ ด้ ใ นทุ ก รายวิ ช าในลั ก ษณะต่ า งๆ เช่ น 1) ผู้ ส อนน าผลการวิ จั ย มาใช้
ประกอบการสอน 2) ผู้เ รี ยนปฏิบั ติ กิจ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ก ระบวนการวิ จั ย
3) ผู้สอนและผู้เรียนเป็นหุ้นส่วนร่วมกันทาวิจัยในกระบวนการเรียนรู้ เป็นต้น
2) ใช้แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มาสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง (self –
directed learning) จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น เอกสารตารา อินเตอร์เน็ต บุคคล
เป็นต้น ผ่านกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เป็นองค์
ความรู้ของตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สาคัญในยุคแห่งข้อมูลและสารสนเทศ
ในปัจจุบัน
3) ส่ งเสริ ม และกระตุ้ น ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ทั้งระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.1.2 ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล ควรด าเนิ น การวั ด
และประเมินผลตามสภาพจริงระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ผู้ประเมิน
หลายฝุาย ใช้วิธีการประเมินหลายวิ ธี เช่น การสังเกตพฤติกรรม การตรวจผลงาน
การรายงานตนเอง เป็ น ต้ น และประเมิ น หลายช่ ว งเวลาของการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่
การประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน (สาคัญมากที่สุด) และหลังเรียน ตลอดจน
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน การสะท้อนผลการประเมินให้กับ
ผู้เรียน มุ่งการประเมิน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา (improve and development)
และนาผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (individual development)
การสะท้ อ นผลการประเมิ น ที่ ชั ด เจนจะส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเป็นอย่ างมาก ผู้เรียนจะทราบว่าจะต้องพัฒนาตนเองในด้านใดบ้าง
ซึ่งอาจเป็นด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ หรือด้านคุณลักษณะ
1.1.3 ด้ า นการวิ จั ย หลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน
อาจารย์ผู้สอนควรดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในลักษณะการวิจัยในการปฏิบัติงาน (Routine to
Research) เพื่อนาผลการวิจัยมาใช้เป็นประโยชน์สาหรับการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรให้มีคุณภาพสูงสุด
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1.2 ข้อเสนอแนะที่ควรเร่งวางแผนและดาเนินการ
1.2.1 ควรด าเนิ น การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 ที่ ก าหนดให้ ทุ ก
หลักสูตรต้องดาเนินการภายในปี พ.ศ. 2555เพื่อให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐาน
ของหลักสูตรนี้กับหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในระดับสากล
1.2.2 ควรดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศวิทยานิพนธ์ของ
สาขาวิชา เช่น การจัดทาฐานข้อมูล online เพื่อให้อาจารย์และนิสิตสามารถสืบค้น
เพื่ อ การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การเผยแพร่ ผ ลงาน
วิทยานิพนธ์สู่ชุมชนและสังคมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปพร้อมกันด้วย
1.2.3 ควรดาเนินการจัดทาระบบบริหารจัดการด้านการทา
วิทยานิพนธ์ของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่ออาจารย์สามารถควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์ได้
อย่างใกล้ชิดและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์ที่มี
ประสิทธิภาพจะส่งผลต่อคุณภาพของวิทยานิพนธ์ ซึ่งการทาวิทยานิพนธ์ จะเป็น
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทาให้รู้จักการวางแผน และคิด
อย่างเป็นระบบ ทางานอย่างเป็นขั้นตอน นอกจากนี้ยังเป็นการขยายองค์ความรู้
ทางด้านวิปัสสนาภาวนาให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคม
ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
1.2.4 สาหรับการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน จากการให้
ข้อมูลของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรดาเนินการ
ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอด 7 เดือน และควรให้มีการปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจาวัน
ในช่วงเวลาที่มาเรียนรายวิชาที่วิทยาเขตด้วย
1.2.5 ควรจั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การห ลั ก สู ต รโดย
คณะกรรมการอย่า งชัดเจนโดยเฉพาะหน้า ที่รับ ผิ ดชอบของบุ คลากรเพื่อ ให้การ
ดาเนิน กิ จกรรมต่ างๆ ที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การควบคุ ม ดูแ ลคุณ ภาพการจั ดการศึ ก ษา
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1.2.6 ควรส่งเสริ ม และสนับ สนุ นบุ ค ลากรให้ มี การทาวิ จั ย
ในลักษณะควบคู่ไปกับการทางาน (Routine to Research) เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานและจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรไปพร้อมกัน
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2. ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการต่อไป
2.1 ควรสรุปประเด็น การประเมิน แล้วเสนอขอรับการส่งเสริ ม
และสนั บสนุน การจั ดการเรีย นการสอนของหลัก สู ตรสาขาวิ ชาวิ ปั สสนาภาวนา
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.2 ควรเผยแพร่ผลการวิจัยไปยังมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินหลักสูตรอื่นๆ ทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาคต่อไป
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรนาผลการประเมินในประเด็นที่สาคัญมาศึกษาวิจัยซ้าแบบ
เจาะลึก เพื่ อให้ ไ ด้ องค์ ค วามรู้ ที่ ชัด เจนมากยิ่ งขึ้ น เช่น ประเด็ น เกี่ ย วกั บการท า
วิทยานิพนธ์ การปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน
3.2 ควรด าเนิ น การวิ จั ย ย้ อ นรอยเพื่ อ ค้ น หาตั ว แปรที่ ส่ ง ผลต่ อ
คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รนี้ เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ในปัจจุบันสาเร็จการศึกษาออกไปอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

จากกรณี ตั ว อย่ า งดั ง กล่ า วมา จะเห็ น ว่ า การน าเสนอผลการประเมิ น
หลักสูตรนั้นควรนาเสนอให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นของการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ และมีการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร ที่มีความเป็นรูปธรรม สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ซึง่ การให้ข้อเสนอแนะที่มี
คุณภาพจะช่วยทาให้สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้อย่างมีเปูาหมาย
ดังนั้ นจึ งถือเป็ น หัว ใจสาคัญของการประเมินหลั กสู ตรใดๆ ว่าผู้ ประเมิน
จะต้องมีการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นสิ่งสะท้อน
ว่าผู้ประเมินหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่ประเมินอย่างแท้จริง ที่นอกจาก
จะสามารถตั ด สิ น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รในแต่ ล ะประเด็ น ได้ แ ล้ ว ยั ง สามารถให้
ข้ อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ได้ ด้ ว ยซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ รั บ การ
ประเมินหลักสูตรต้องการ
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สรุปกระบวนการประเมินหลักสูตรทั้ง 8 ขั้นตอน แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร

2. การกาหนดรูปแบบการประเมินหลักสูตร (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์)

3. การวางแผนการประเมินหลักสูตร (ทาพิมพ์เขียวการประเมินที่เป็นระบบ)
4. การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมินหลักสูตร
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล (เชิงประจักษ์ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
6. การวิเคราะห์ข้อมูล (ตอบคาถามการประเมินครบถ้วน)
7. การลงสรุปผลการประเมิน (สรุปบนพื้นฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์)
8. การรายงานผลการประเมินหลักสูตร (ใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย)
แผนภาพ 35 กระบวนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ
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สรุป
จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 8 เรื่องการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ได้กล่าวถึง
สาระสาคัญ คือ การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรในทุกมิติและตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลักสูตร โดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยที่การประเมินหลักสูตร
ทั้งระบบให้ความสาคัญกับข้อมูลสารสนเทศที่ มีคุณภาพสาหรับนามาใช้ในการตัดสินใจ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร อนึ่งการประเมินหลักสูตรทั้งระบบที่มีประสิทธิภาพ
ควรดาเนิ นการโดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้ว ยบุคลากรทุกฝุาย
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร ส่วนการนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรนั้นควรนาเสนอ
ให้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ ตามประเด็นของการประเมินอย่างเป็นระบบ
และมีก ารให้ ข้ อเสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รที่ มีค วามเป็ น
รูปธรรม สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นสิ่งสะท้อนว่าผู้ประเมินหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
ที่ป ระเมิน อย่ างแท้จ ริ ง ที่น อกจากจะสามารถตัดสิ นคุณภาพของหลั กสู ต รในแต่ล ะ
ประเด็นได้แล้ว ยังสามารถให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
ได้ด้วย
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บทที่ 9
การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี

348 บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี

การประเมินหลักสูตร

เป็นกิจกรรมที่มี

ความซับซ้อน

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ

ทัง้ ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data)

และข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data
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9.1 แนวความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี

9.2 ข้อดีของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี

9. การประเมินหลักสูตร
แบบผสานวิธี

9.3 กรอบความคิดของการออกแบบการประเมินหลักสูตร
แบบผสานวิธี

9.4 กลยุทธ์การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี

9.5 วิธีการและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี

9.6 การจัดกระทาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล

350 บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี

การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี

เป็นแนวทาง (approach) การประเมินหลักสูตร

แบบผสานวิธีการเชิงปริมาณ (quantitative method)

และวิธีการเชิงคุณภาพ (qualitative method)
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สาระสาคัญ
สาหรับในบทที่ 9 เรื่อง การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี มีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. การประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมู ลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่อให้สามารถ
ตอบคาถามการประเมินต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี มีข้อดีหลายประการที่ช่วยทา
ให้ผลการประเมินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ สามารถนาไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ใช้เป็น
ประโยชน์ในการลงสรุปผลการประเมิน มีความลึกซึ้งมากกว่าการใช้วิธีการเชิงปริมาณ
หรือวิธีการเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียวสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมในการประเมิน
ประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร
3. กรอบความคิ ด ของการประเมิ น หลั ก สู ต รแบบผสานวิ ธี นี้
ได้วิเคราะห์ และประยุกต์ มาจากวิธีการออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed method research) สามารถนามาปรับใช้กับการประเมินหลักสูตรได้ทั้งการประเมิน
ก่อนการใช้หลักสูตร ระหว่างการใช้หลักสูตร และหลังการใช้หลักสูตร
4. การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธีมีกลยุทธ์การประเมินเกี่ยวกับ
การออกแบบการประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 1) เลือกวิธีการประเมินทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 2) เลือกเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน
หลักสูตร 3) ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและวิธีการประเมิน

352 บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี
4) ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ให้มีความสอดคล้องกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
5) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 6) คัดเลือกคณะกรรมการการประเมินหลักสูตร
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมินหลักสูตรมีหลาย
วิธีการซึ่งคณะกรรมการประเมินหลั กสูตรควรเลื อกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมประเด็นและคาถามการประเมิน
โดยมี ก ารจั ดกระทาข้ อมู ล การวิเ คราะห์ มูล และสรุป ผลการประเมิ นอย่างถูก ต้อ ง
บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
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9.1 แนวความคิดการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี
การประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่มีความซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) และข้อมูลเชิง
คุณภาพ (qualitative data) เพื่อให้สามารถตอบคาถามการประเมินต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งการที่จ ะตอบคาถามการประเมินได้อย่างถูกต้องนั้น จาเป็นที่จะต้องเก็บ
ข้อมูล จากบุ คคลที่เชื่อถือได้โ ดยใช้วิธีการที่เหมาะสม จึงจะทาให้ ได้ข้อมู ล ที่ถูกต้อง
มาสรุปผลการประเมิน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น
การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี เป็นแนวทาง (approach) การประเมิน
หลักสูตรแบบผสานวิธีการเชิงปริมาณ (quantitative method) และวิธีการเชิง
คุณ ภาพ (qualitative method) เข้าด้ว ยกั น เพื่อทาให้ การประเมินหลั กสู ต ร
มีประสิทธิภ าพ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ นาไปสู่การปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น

9.2 ข้อดีของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี
การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี มีข้อดีหลายประการที่ช่วยทาให้ผลการ
ประเมินมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ สามารถนาไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. ทาให้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรมีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่ใช้เป็นประโยชน์ในการลงสรุปผลการประเมิน
2. ผลการประเมินมีความลึกซึ้งมากกว่าการใช้วิธีการเชิงปริมาณ
หรือวิธีการเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียว ซึ่งการใช้วิธีการเชิงปริมาณอาจไม่เหมาะสม
กับการเก็บข้อมูลเชิงลึกแต่การใช้วิธีการเชิงคุณภาพจะทาให้ได้ข้อมูลที่ดีกว่า
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3. สอดคล้ อ งกั บ หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ของผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน และชุมชน ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ใช้หลักสูตร ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง ตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ
4. ช่ ว ยท าให้ เ กิ ด ความประหยั ด ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น
หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ บุ ค ลากร วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เวลา และงบประมาณ เมื่ อ ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เหมาะสมกับ
คาถามการประเมิน

9.3 กรอบความคิดของการออกแบบการประเมินหลักสูตร
แบบผสานวิธี
กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธีนี้ ได้ วิเคราะห์และ
ประยุกต์มาจากวิธี การออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed - method
research) ซึ่ง Creswell and Clark. (2011) ได้นาเสนอไว้ 6 แบบ ซึ่งผู้เขียนได้
วิเคราะห์แล้วว่า สามารถนามาปรับใช้กับการประเมินหลักสูตรได้ทั้งการประเมินก่อน
การใช้หลักสูตร ระหว่างการใช้หลักสูตร และหลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้การดาเนินการ
ประเมินหลักสูตรมีมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนี้
แบบที่ 1 ใช้ วิ ธีก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทั้ง เชิง ปริม าณและเชิ ง คุณ ภาพ
พร้อมๆ กัน
แบบที่ 2 ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณก่ อ น
แล้วเมื่อได้ข้อสรุป เชิงปริมาณเป็นอย่างไร จึงดาเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพภายหลัง
แบบที่ 3 ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพก่ อ น
แล้ ว เมื่อได้ ข้อสรุ ป เชิง คุณภาพเป็ น อย่ างไร จึ งเก็ บรวบรวมและวิเ คราะห์ ข้อมู ล เชิ ง
ปริมาณภายหลัง
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แบบที่ 4 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลัก
และใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นวิธีการเสริม เป็นแบบที่
4.1 หรือใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก และใช้วิธีการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นวิธีการเสริมในช่วงก่อน ระหว่าง หรือ
หลัง การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบที่ 4.2
แบบที่ 5 เป็นแบบการประเมินหลักสูตรที่มีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้
สาหรับการประเมิน สอดคล้องกับการประเมินที่เน้นทฤษฎี (Theory – based
evaluation)
แบบที่ 6 ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและ
คุณภาพเป็นช่วงระยะเวลา ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาสามารถใช้วิธีการแบบที่ 1 – 5 ได้อย่าง
หลากหลาย ผลการประเมินจะถูกนาไปใช้ในการพัฒนา (develop) และ/หรือปรับปรุง
(improve) หลั กสู ต รในแต่ ล ะระยะต่ อเนื่ อ งกัน ไป เพื่ อ การบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร
กรอบแนวคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธีทั้ง 6 แบบมีดังต่อไปนี้
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แบบที่ 1 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
พร้ อมกัน แล้ว น ามาวิ เ คราะห์เ ปรี ย บเทีย บกั น หรื อหาความสัม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ องกั น
เพื่อตอบคาถามการประเมิน แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ประเด็น
การประเมิน

คาถามการประเมิน

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การเปรียบเทียบหรือความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การแปลความหมาย
และลงสรุปผลเพื่อตอบคาถามการประเมิน
แผนภาพ 36 กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 1
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ตั ว อย่ า ง การประเมิ น ตามกรอบความคิ ด การประเมิ น หลั ก สู ต ร
แบบผสานวิธี แบบที่ 1
การประเมิน
ทรัพยากร
สนับสนุน
การเรียนรู้

ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในโรงเรียน
มีประสิทธิภาพหรือไม่

สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายภายในโรงเรียน
โดยใช้แบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า

สัมภาษณ์นักเรียนที่ใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณจุดกระจาย
สัญญาณต่างๆ โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ชนิดมีโครงสร้าง

ตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่าง
ผลจากการสอบถามและผลการสัมภาษณ์

ลงสรุปผลการประเมินระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
ในโรงเรียนและข้อเสนอแนะ
แผนภาพ 37 ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 1
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แบบที่ 2 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณก่อน
แล้วเมื่อได้ข้อสรุป เชิงปริมาณเป็นอย่างไร จึงดาเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพภายหลัง เพื่อตอบคาถามการประเมิน แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ประเด็นการประเมิน

คาถามการประเมิน

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที่สืบเนื่องมาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

การแปลความหมาย
และสรุปผลเพื่อตอบคาถามการประเมิน
แผนภาพ 38 กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 2
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ตั ว อย่ า งการประเมิ น ตามกรอบความคิ ด การประเมิ น หลั ก สู ต ร
แบบผสานวิธี แบบที่ 2
การประเมิน
การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา
มีประสิทธิภาพหรือไม่

สอบถามผู้สอนและผู้เรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้
แต่ละรายวิชา โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า

วิเคราะห์และสรุปผลประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา
จาแนกตามกลุ่มผู้สอนและผู้เรียน

สัมภาษณ์ผู้สอนและผู้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
ในประเด็นที่น่าสนใจสืบเนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง

การสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
แผนภาพ 39 ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 2
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แบบที่ 3 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก่อน
แล้ว เมื่ อได้ ข้ อสรุ ปเชิง คุณ ภาพเป็น อย่า งไร จึง เก็บ รวบรวมและวิเ คราะห์ข้ อมู ล
เชิงปริมาณภายหลังเพื่อตอบคาถามการประเมิน แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ประเด็น
การประเมิน

คาถามการประเมิน

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ที่สืบเนื่องมาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การแปลความหมาย
และลงสรุปผลเพื่อตอบคาถามการประเมิน

แผนภาพ 40 กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 3
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ตั ว อย่ า งการประเมิ น ตามกรอบความคิ ด การประเมิ น หลั ก สู ต ร
แบบผสานวิธี แบบที่ 3

การประเมิน
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของ

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
แต่ละด้านเป็นไปตามที่กาหนดในหลักสูตรหรือไม่

การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้ปกครอง และชุมชน
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง
วิเคราะห์ สรุปผลการสัมภาษณ์
และนาไปใช้ในการพัฒนาแบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในเชิงปริมาณ

ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โดยผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เรียนประเมินตนเองในเชิงปริมาณ
เช่น ใช้เกณฑ์การให้คะแนน (scoring rubrics) เป็นต้น

การสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

แผนภาพ 41 ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 3

362 บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี
แบบที่ 4 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็น
หลักและใช้วิธี การเก็บรวบรวมและวิเ คราะห์ข้อมูลเชิงคุณ ภาพเป็น วิธี การเสริ ม
ในช่วง ก่อน ระหว่าง หรือหลังการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็น
แบบที่ 4.1 หรือใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก และ
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นวิธีการเสริมในช่วงก่อน
ระหว่าง หรือหลัง การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบที่ 4.2
เพื่ อ ตอบค าถามการประเมิ น โดยที่ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในแบบที่ 4 นี้ จ ะ
ดาเนินการพร้อมกันหรือสลับกันก็ได้ แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
ประเด็น
การประเมิน

คาถามการประเมิน
แบบที่ 4.1

แบบที่ 4.2

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
มาเสริมข้อมูลเชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
มาเสริมข้อมูลเชิงคุณภาพ

การแปลความหมายและลงสรุปผล
เพื่อตอบคาถามการประเมิน

การแปลความหมายและลงสรุปผล
เพื่อตอบคาถามการประเมิน

แผนภาพ 42 กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 4
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ตั ว อย่ า งการประเมิ น ตามกรอบความคิ ด การประเมิ น หลั ก สู ต ร
แบบผสานวิธี แบบที่ 4.1

การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาระ
และมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่

ทดสอบความรู้ของผู้เรียนตามสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ของผู้สอนสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน

แปลความหมายและลงสรุปผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเชิงปริมาณ
และใช้ผลการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมาสนับสนุน

แผนภาพ 43 ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 4.1

364 บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี
ตั ว อย่ า งการประเมิ น ตามกรอบความคิ ด การประเมิ น หลั ก สู ต ร
แบบผสานวิธี แบบที่ 4.2
การประเมิน
การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพหรือไม่

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

แปลความหมายและลงสรุปผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเชิงปริมาณ
และใช้ผลการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนมาสนับสนุน
แผนภาพ 44 ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 4.2
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แบบที่ 5 เป็ น แบบการประเมิ น หลั ก สู ต รที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากกว่ า
แบบที่ 1 – 4 กล่าวคือ มีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้สาหรับการประเมิน สอดคล้อง
กับการประเมินที่เน้นทฤษฎี (Theory–based evaluation) คือการดาเนินกิจกรรม
การประเมินที่นาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการประเมิน ในการติดตามลาดับความ
เชื่อมโยงจากปัจจัยนาเข้าและกิจกรรมต่างๆ สู่ผลลัพธ์ของโปรแกรมหรือโครงการ โดยมี
รากฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาระบุองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ เหล่านั้น (identify the program elements and their coherence) เพื่อ
ให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับและนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยขยายองค์ความรู้ให้ มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับองค์ความรู้ในสาขาวิชาอื่นๆ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555, Cojocaru.
2009: online)
แบบการประเมินแบบที่ 5 แบ่งเป็น 2 แบบย่อย คือ แบบ 5.1 ใช้วิธีการ
เก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล เชิง ปริมาณก่อน ได้ข้อสรุปเชิงปริมาณเป็นอย่างไร
จึ ง ด าเนิ น การเก็บ รวบรวมและวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ สรุ ป
เชิงปริมาณภายหลังเพื่อตอบคาถามการประเมิน แบบ 5.2 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพก่อน ได้ข้อสรุปเชิ งปริมาณเป็นอย่างไร แล้วจึงดาเนินการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่สอดคล้องกับข้อสรุปเชิงคุณภาพภายหลัง
เพื่อตอบคาถามการประเมิน โดยที่การเก็บรวบรวมข้อมูลในแบบที่ 5 จะดาเนินการ
พร้อมกันหรือสลับกันก็ได้ แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

366 บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้สาหรับการประเมิน
(Theoretical – based conceptual framework)

แบบที่ 5.1
คาถามการประเมิน

แบบที่ 5.2
คาถามการประเมิน

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพที่สืบเนื่องมาจาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณที่สืบเนื่องมาจาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การแปลความหมายและลงสรุปผล
เพื่อตอบคาถามการประเมิน

การแปลความหมายและลงสรุปผล
เพื่อตอบคาถามการประเมิน

แผนภาพ 45 กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 5
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ตั ว อย่ า งการประเมิ น ตามกรอบความคิ ด การประเมิ น หลั ก สู ต ร
แบบผสานวิธี แบบที่ 5
สมมติสถานการณ์การประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามอัตลักษณ์และ
เอกลั กษณ์ของสถานศึกษาซึ่งมีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่สังเคราะห์ จากผลการวิจัย
ต่างๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2555)

แผนภาพ 46 กรอบความคิดของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
จากแผนภาพสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน และส่งผลทางอ้อมผ่านครู ในขณะที่คุณภาพของครู
ได้แก่ ความรักในการสอน รักผู้เรียน มีความรู้ มีวิธีการสอน มีการประเมินผลที่เสริม
พลังตามสภาพจริง การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และการมีความยุติธรรม ส่งผลทางตรงต่อ
คุณภาพผู้เรียน จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีข้างต้น สามารถนามาใช้เป็นกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีสาหรับการประเมินแบบผสานวิธี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

368 บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
แบบที่ 5.1
- ผู้บริหารและผู้สอนมีคุณลักษณะตามกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หรือไม่
- ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
หรือไม่
ประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารและผูส้ อน
และคุณภาพผู้เรียนด้านอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
จากการประเมินตนเองและเพื่อนประเมิน
การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู้บริหารและผู้สอน ตามกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎี และสังเกตพฤติกรรมที่สะท้อน
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของผูเ้ รียน
ในประเด็นที่น่าสนใจจากข้อสรุปเชิงปริมาณ

แปลความหมายและลงสรุป
ผลการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

แบบที่ 5.2
- ผู้บริหารและผู้สอนมีคุณลักษณะตามกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
หรือไม่
- ผู้เรียนมีคณ
ุ ภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
หรือไม่
สัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของผู้บริหาร ผูส้ อน และสังเกตพฤติกรรม
ที่สะท้อนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของผู้เรียน ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ประเมินคุณลักษณะของผู้บริหาร ผู้สอน และ
คุณภาพผู้เรียนด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ตามกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี โดยนาข้อสรุป
เชิงคุณภาพมาเป็นฐานของการประเมิน
เชิงปริมาณ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
จากการประเมินตนเองและเพื่อนประเมิน
แปลความหมายและลงสรุป
ผลการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

แผนภาพ 47 ตัวอย่างกรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 5
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แบบที่ 6 ใช้วิธี การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพเป็นช่วงระยะเวลา (phase) ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาสามารถใช้วิธีการแบบที่
1 – 5 ได้อย่างหลากหลายโดยที่ผลการประเมินจะถูกนาไปใช้ในการพัฒนา
(develop) และ/หรือ ปรับปรุง (improve) หลักสูตรในแต่ละระยะต่อเนื่องกันไป
เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การประเมิน
ระยะที่ 1

คาถามการประเมิน

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ และ / หรือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การสรุปผลและนาไปใช้
ในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร

การประเมิน
ระยะที่ 2

คาถามการประเมิน

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ และ / หรือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การสรุปผลและนาไปใช้
ในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร

การประเมิน
ระยะที่ ...

คาถามการประเมิน

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ และ / หรือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ

การสรุปผลและนาไปใช้
ในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร

แผนภาพ 48 กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี แบบที่ 6
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ตั ว อย่ า งการประเมิ น ตามกรอบความคิ ด การประเมิ น หลั ก สู ต ร
แบบผสานวิธี แบบที่ 6
การประเมิน
ระยะที่ 1

การประเมิน
ระยะที่ 2

ผู้เรียนต้องมี
สมรรถนะการคิด
ที่สาคัญจาเป็น
ด้านใดบ้าง
เพื่อดารงชีวิต
และการทางาน

หลักสูตร
ที่ดาเนินการใช้
มีประสิทธิภาพ
หรือไม่

สังเคราะห์เอกสารงานวิจัยต่างๆ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
สารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการภาคธุรกิจ

สรุปผลและนามาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้สอน
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดของผู้เรียน

สอบถามและสัมภาษณ์ผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรม

สังเกตกระบวนการและกิจกรรมการฝึกอบรม

การประเมิน
ระยะที่ 3

หลักสูตร
ที่ดาเนินการใช้
มีประสิทธิผล
หรือไม่

ทดสอบความรู้ และประเมินความสามารถ
ของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการคิดของผู้เรียน

ประเมินสมรรถนะด้านการคิดของผู้เรียน
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9.4 กลยุทธ์การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี
การประเมิ น หลั ก สู ต รแบบผสานวิ ธี มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น เกี่ ย วกั บ
การออกแบบการประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. เลือกวิธีการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ตอบสนอง
วัตถุป ระสงค์ของการประเมิน หลั กสู ตร และเป็นวิธีการที่มีประสิ ทธิภาพ ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ ต่ อ การประเมิ น สู ง สุ ด โดยใช้ ท รั พ ยากรไม่ ว่ า จะเป็ น บุ ค ลากร เวลา
งบประมาณ อย่ างคุ้มค่า ส่ งผลทาให้ สามารถตอบคาถามของการประเมินหลั กสู ตร
ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
2. เลือกเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร
ที่สามารถตอบคาถามการประเมินหลักสูตรได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้การ
สั ม ภาษณ์ เ ชิง ลึ ก ถึง ปรากฏการณ์ ที่น่ า สนใจว่ าเกิ ด ขึ้น อย่ างไร เพราะเหตุ ใ ดจึง เกิ ด
ปรากฏการณ์นั้น เป็นต้น
3. ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและวิธีการ
ประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบคาถามการประเมินได้อย่างครอบคลุม ซึ่งถือว่า
เป็นพื้นฐานการออกแบบการประเมินหลักสูตร จากนั้นจึงดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4. ออกแบบการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิ ธี ก าร
เก็บรวบรวมข้อมูล
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า
(triangulation) เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ น ามาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ
ประเมินหลักสูตรมีความถูกต้อง

372 บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี
6. คั ด เลื อ กคณะกรรมการการประเมิ น หลั ก สู ต รที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ประเมิน ซึ่งทาให้มองภาพ
ของหลักสูตรได้ชัดเจนและสามารถให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างเป็น
รูป ธรรม ในเรื่ อ งของการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล นั้ น ศาสตราจารย์
ดร.สุภางค์ จันทวานิช ได้ระบุวิธีการตรวจสอบสามเส้าในการวิจัยเชิงคุณภาพไว้ 4 วิธี
ซึ่ ง สามารถน ามาปรั บ ใช้ กั บ การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในการประเมิ น
หลักสูตร ดังนี้ (สุภางค์ จันทวานิช. 2553: 128 – 130)
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) เป็น
การตรวจสอบว่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม านั้ น ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ วิ ธี ก ารตรวจสอบ ท าได้ โ ดยการ
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 จะทาให้การตีความข้อมูล
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
4) การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
(methodological triangulation) เป็นการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน
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9.5 วิธีการและเครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมิน
หลักสูตรแบบผสานวิธี
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรั บ การประเมิ น หลั ก สู ต รมี ห ลายวิ ธี ก าร
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรควรเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้วิธีการหลายๆ วิธี เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมประเด็นและ
คาถามการประเมิน โดยที่วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมินหลักสูตรที่ใช้กัน
โดยทั่วไป คือ การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้

การสอบถาม
เป็ น วิ ธี การที่ใ ช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในการประเมิ นหลั กสู ต ร
ที่ใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว ประเด็นการสอบถามนั้นสามารถถามได้ทั้งสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง
และความคิดเห็ น ด้านต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ประกอบด้วยข้อคาถามและส่วนที่เป็นคาตอบ
ชนิดของแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามปลายปิ ด เป็ น แบบสอบถามที่ ก าหนดค าตอบ
ให้ผู้ตอบเลือกตอบคาถามตามขอบเขตที่กาหนดให้
2. แบบสอบถามปลายเปิด เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบสามารถ
ตอบคาถามได้โดยอิสระ
3. แบบสอบถามแบบผสมผสาน เป็นแบบสอบถามที่ผสมผสานกัน
ระหว่างแบบสอบถามปลายเปิดและแบบสอบถามปลายปิด
ข้อดีของแบบสอบถาม
1. สร้างได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
2. วิเคราะห์คาตอบได้ง่าย
3. เก็บข้อมูลได้จานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว
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ข้อจากัดของแบบสอบถาม
1. ใช้ได้กับผู้ที่สามารถอ่านออกเขียนได้
2. ไม่สามารถถามประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากข้อคาถามที่กาหนด

การสัมภาษณ์
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้สัมภาษณ์ถามข้อมูลที่ต้องการกับผู้ให้
สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
ส่วนประกอบของแบบสัมภาษณ์
1. ส่วนแรกเป็นส่วนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
2. ส่วนที่สอง เป็นส่วนบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์
3. ส่วนที่สาม เป็นส่วนข้อคาถามและคาตอบของการสัมภาษณ์
หลักการสัมภาษณ์
1. การเตรียมตัวสัมภาษณ์
2. ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ให้ชัดเจน
3. นัดหมายวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ์ล่วงหน้า
4. เตรียมแบบสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าให้เรียบร้อย
5. ซักซ้อมการตั้งคาถามรวมทั้งการจดบันทึกข้อมูลล่วงหน้า
ข้อดีของการสัมภาษณ์
1. ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทุกวัยที่สามารถสื่อสารได้
2. สามารถปรับคาถามให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นได้ทันทีที่เก็บข้อมูล
3. ผู้ให้สัมภาษณ์จะให้ความร่วมมือมากกว่าวิธีการส่งแบบสอบถาม
ข้อจากัดของการสัมภาษณ์
1. ต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลมาก
2. การสัมภาษณ์ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากเกี่ยวกับการเดินทาง
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การสังเกต
การสังเกตเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้สังเกตการณ์ใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ
ประเภทของการสังเกต
1. การสังเกตทางตรง เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตอยู่ในเหตุการณ์
2. การสั ง เกตทางอ้ อ ม เป็ น การสั ง เกตที่ ผู้ สั ง เกต ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น
เหตุการณ์โดยตรง แต่จะสังเกตจากสิ่งที่ถูกบันทึกมา เช่น ภาพถ่าย เทปบันทึกภาพ
วิธีการสังเกต
1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตมีสถานภาพ
หรือบทบาทเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่กาลังสังเกต
2. การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว มเป็ น การสั ง เกตที่ ผู้ สั ง เกตไม่ ไ ด้ มี
สถานภาพเป็นสมาชิกของกลุ่มบุคคลที่กาลังสังเกต
หลักการสังเกต
1. มีเป้าหมายและระบุพฤติกรรมที่จะสังเกตให้ชัดเจน
2. ดาเนินการสังเกตด้วยความละเอียดถี่ถ้วน
3. บันทึกผลการสังเกตภายหลังการสังเกตโดยไม่เว้นช่วงระยะเวลา
ไว้นานเนื่องจากอาจลืม รายละเอียดที่สาคัญ
4. พยายามสังเกตให้ได้ข้อมูลจานวนมาก
5. บางประเด็นอาจจะต้องสังเกตหลายครั้งจึงได้ข้อมูลจริง
6. กาหนดระยะเวลาในการสังเกตให้แน่นอน
7. วางตัวเป็นกลางไม่ลาเอียงในการสังเกต
คุณสมบัติของผู้สังเกตที่ดี
1. มีความไวต่อการรับรู้และสื่อความหมาย
2. มีความรู้ในเรื่องที่สังเกตเป็นอย่างดี
3. แปลความหมายของสิ่งที่สังเกตได้อย่างถูกต้อง

376 บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี
4.
5.
6.
7.

บันทึกการสังเกตได้ตรงกับความเป็นจริง
มีความละเอียดอ่อนและรอบคอบในการสังเกต
เป็นคนช่างสังเกต
มีความยุติธรรม

ข้อดีของการสังเกต
1. ได้ข้อมูลที่เป็นการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ
2. สามารถบันทึกเหตุการณ์ พฤติกรรม ในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์
ข้อจากัดของการสังเกต
1. การสังเกตเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้เวลานาน
2. การสั งเกตไม่ส ามารถเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ไม่เกิดขึ้นในขณะที่
ทาการสังเกต
การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสาหรับการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี
ผู้ ป ระเมิ น หลั ก สู ต ร ควรเลื อ กให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละค าถามของการ
ประเมิน ได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้การประเมินมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการนาไปสารสนเทศตัดสินใจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีคุณภาพ

9.6 การจัดกระทาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
การจัดกระทาข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ถ้ายังไม่มีการจัดกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อมูลนั้นจะยังคงเป็นเพียงข้อมูลดิบยังไม่สามารถนามาเป็นสารสนเทศสาหรับการ
ประเมินหลักสูตร คณะกรรมการประเมินหลักสูตรต้องนาข้อมูลนั้นมาจัดกระทา โดย

บทที่ 9 การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี 377

การวิเคราะห์ ข้อมูล และการแปลให้ เป็ นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
หลักสูตร ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
2. จัดแยกประเภทข้อมูลเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. เลือกใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล
4. ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ เชิ ง คุ ณ ภาพ และแปล
ความหมาย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการประเมินหลักสูตรส่วนมากเป็น
การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น
ต้น ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ส่วนมากเป็น การวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis) จากการสังเกต สัมภาษณ์ เอกสารต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์เพื่อหา
ข้อสรุปเชิงสาเหตุและผล (cause and effect analysis) เป็นการนาข้อมูลเชิง
คุ ณ ภาพที่ เ ก็ บ รวบรวมได้ มาวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น สาเหตุ แ ละผลของปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้หลักสูตร รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร
การสรุปผลการประเมิน
การสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการประเมิ น หลั ก สู ต รแบบผสานวิ ธี
มีห ลั กการโดยทั่วไป คือ ต้องสรุป ให้ ส อดคล้ องกับประเด็นและคาถามการประเมิน
และสอดคล้ องกับข้อมูลเชิงประจั กษ์ที่เก็บรวบรวมได้ รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและอยู่ในสภาพที่สามารถปฏิบัติ
ได้จริง กล่าวโดยสรุป การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธีเป็นการประเมินที่ใ ห้
ความสาคัญกับความหลากหลายของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ ด้วย
วิธีการที่หลากหลายเพื่อนาไปสู่การลงสรุปผลการประเมินอย่างถูกต้อง
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สิ่ ง ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การให้ ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร โดยมีกรอบแนวคิดการประเมินแบบผสานวิธีที่ปรับปรุงมาจากการออกแบบ
การวิจัยผสานวิธีของ Creswell and Clark (2011) ซึ่งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
จะต้องเลือกใช้ให้ เหมาะสมกับ บริบ ทของการประเมินหลักสูตร ซึ่งเป็นไปได้ทั้งการ
ประเมินก่อนการใช้หลักสูตร การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร และการประเมินหลัง
การใช้หลักสูตร ที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณควบคู่กับวิธีการเชิงคุณภาพส่วนการวิเคราะห์
และสรุป ผลการประเมิน ต้องสอดคล้ องกับ ข้อมูล เชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมได้ตอบ
คาถามการประเมิน ครบถ้ว น และให้ข้อเสนอแนะที่ส ร้างสรรค์ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร

สรุป
จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 9 เรื่อง การประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี
ได้ก ล่ าวถึง สาระส าคัญ คือ การประเมิน หลั ก สู ตรเป็น กิจ กรรมที่มี ความซั บซ้อ นซึ่ ง
เกี่ย วข้ องกับ การรวบรวมข้ อมู ล ต่า งๆ ทั้ งข้อ มูล เชิ งปริ มาณ และข้อ มูล เชิง คุณ ภาพ
เพื่อให้สามารถตอบคาถามการประเมินต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ส่วนการประเมินหลักสูตร
แบบผสานวิธี มีข้อดีหลายประการที่ช่วยทาให้ผลการประเมินมีความถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ สามารถนาไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ใช้เป็นประโยชน์ในการลงสรุปผลการประเมิน มีความ
ลึกซึ้งมากกว่าการใช้วิธีการเชิงปริมาณหรือวิธีการเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียวสอดคล้อง
กับหลักการมีส่วนร่วมในการประเมิน ประหยัดทรัพยากรที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร
กรอบความคิดของการประเมินหลักสูตรแบบผสานวิธี ผู้เขียนได้วิเคราะห์และประยุกต์
มาจากวิธีการออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed - method research) สามารถ
นามาปรับใช้กับการประเมินหลักสูตรได้ทั้งการประเมินก่อนการใช้ หลักสูตร ระหว่าง
การใช้หลักสูตรและหลังการใช้หลักสูตร โดยในทางปฏิบัตินั้นการประเมินหลักสูตรแบบ
ผสานวิธีมีกลยุ ทธ์การประเมินเกี่ยวกับการออกแบบการประเมิน และการวิเคราะห์
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ข้อมูล คือ 1) การเลือกวิธีการประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2) การเลือก
เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร 3) การตรวจสอบวัตถุประสงค์
ของการประเมินหลักสูตรและวิธีการประเมิน 4) การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้มี
ความสอดคล้องกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 5) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
6) การคัดเลือกคณะกรรมการการประเมินหลักสูตรสาหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับ การประเมิน หลั กสู ตรมีห ลายวิธีการซึ่งคณะกรรมการประเมินหลั กสู ตรควร
เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ที่ครอบคลุมประเด็นและคาถามการประเมินโดยมีการจัดกระทาข้อมูล การวิเคราะห์มูล
และสรุปผลการประเมินอย่างถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
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การประเมินหลักสูตร
ที่จะทาให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้องนั้น
ควรใช้วิธีการประเมินแบบผสานวิธี

เพราะทาให้ได้ข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ที่สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยา
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การสรุปผลการประเมินหลักสูตร
ควรตอบคาถามการประเมิน
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
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การประเมินฐานทฤษฎี
หรือการประเมินเน้นทฤษฎี
หมายถึงชุดของข้อตกลงเบื้องต้น
หลักการและหรือข้อเสนอ
ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
เพื่อทาหน้าทีอ่ ธิบาย
หรือชี้นาการปฏิบตั ิทางสังคม
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 544)

บทที่ 10 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี 385

10.1 คุณค่าแท้ของการประเมิน

10. การประเมินหลักสูตร
บนฐานทฤษฎี

10.2 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี

10.3 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี:
กรณีศึกษาการใช้ทฤษฎียูและสุนทรียสนทนา
ร่วมกับการประเมินปัจจัยกาหนด
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต
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การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี
(Theory – based evaluation)
เป็นวิธีการประเมินหลักสูตร
ที่เชื่อมโยงการประเมินปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ และผลลัพธ์ของหลักสูตร
โดยอาศัยองค์ความรู้เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
มาใช้ในการออกแบบการประเมิน
(White. 2009, Knaap. 2004)
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สาระสาคัญ
สาหรับในบทที่ 10 เรื่อง การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎีมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. คุณค่าของการประเมินหลักสูตรนอกจากความถูกต้องในผลการ
ประเมินแล้ว การให้การยอมรับผลการประเมิน การไม่มีความขัดแย้งทางวิชาการใน
ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลการประเมิ น และการน าผลการประเมิ น ไปใช้ ป รั บ ปรุ ง
หลักสูตร คือคุณค่าแท้ของการประเมินหลักสูตรที่สาคัญยิ่ง
2. การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี เป็นวิธีการประเมินหลักสูตร
ที่เชื่อมโยงการประเมินปัจจัยนาเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ของหลักสูตรโดยอาศัย
องค์ความรู้เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการออกแบบการประเมิน
3. การลงสรุปผลการประเมิน ของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
ที่อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ตามกรอบการประเมิน หากการลงสรุปผลการประเมิน
มี ค วามถู ก ต้ อ งตามความเป็ น จริ ง และมี ก ารสื่ อ สารผลการประเมิ น ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ที่ส ร้ า งสรรค์ ย่ อมส่ ง ผลท าให้ มี การน าผลการประเมิ น ไปใช้ ป รั บปรุ ง หลั กสู ต รให้ มี
คุณภาพสูงขึ้น
4. ทฤษฎียู เป็ น ทฤษฎีที่ อธิ บายว่า การได้รั บข้ อมูล ใดๆ จะไม่ ด่ว น
ตัดสิน ไม่ด่วนสรุป ไม่ด่วนสวนกลับ แต่ให้ใช้สติและปัญญาพิจารณาข้อมูลนั้นบนพื้น
ฐานข้อมูล ข้อเท็จจริงเสียก่อนแล้วจึงตอบสนองต่อข้อมูลที่รับเข้ามานั้น ซึ่งจะทาให้การ
คิดและการตัดสินใจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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5. สุนทรียสนทนา (dialogue) เน้นการฟังอย่างสงบ ฟังอย่างลึกซึ้ง
(deep listening) เมื่อสงบและลึกแล้วจะสามารถสัมผัสความจริงได้ ทาให้เกิดปัญญา
จะคิ ด จะพูด จะทา สิ่ งใด ย่ อมผ่ านสภาวะทางปัญ ญามาแล้ ว จึ งตรงต่อ ความจริ ง
เกิดประโยชน์
6. การประเมิ น หลั ก สู ต รบนฐานทฤษฎี ยู แ ละสุ น ทรี ย สนทนา
เป็นนวัตกรรมการประเมินหลักสูตรในลักษณะของกระบวนการที่มุ่งเน้นการไม่ด่วนสรุป
และการสื่อสารผลการประเมินเชิงสร้างสรรค์
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10.1 คุณค่าแท้ของการประเมินหลักสูตร
คุณค่าของการประเมินหลักสูตรนอกจากความถูกต้องในผลการประเมิน
แล้ว การให้การยอมรับผลการประเมิน การไม่มีความขัดแย้งทางวิชาการในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมิน และการนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงหลักสูตร คือ
คุณค่าแท้ของการประเมินหลักสูตรที่สาคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้การประเมินหลักสูตรจึงเป็น
กิจ กรรมส าคั ญของหลั ก สู ต รทุ ก ระดั บ ซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ยนแปลง
หลักสูตรให้มีคุณภาพ
อย่างไรก็ตามการประเมินหลักสูตรหลายครั้งที่ไม่ก่อให้เกิดการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร สืบเนื่องจากสาเหตุสาคัญหลักคือ
1) ขาดการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการประเมิน
2) ขาดการรายงานผลการประเมินที่มีประสิทธิภาพที่เป็นระบบ
มุ่งรายงานผลการประเมินเป็นขั้นสุดท้ายของกิจกรรม
การประเมิน
จากสาเหตุทั้งสองประการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้มีความขัดแย้งทาง
วิชาการเกี่ยวกับผลการประเมินเกิดขึ้นซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคสาคัญของการนาผล
การประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
สิ่ ง ที่เ ป็ น ความละเอี ย ดอ่อ นของการประเมิน หลั กสู ตร ประการหนึ่ง คื อ
การลงสรุ ป ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รที่ อ าศั ย ข้ อ มู ล
เชิงประจั กษ์ต่ า งๆ ตามกรอบการประเมิน หากการลงสรุปผลการประเมินมีความ
ถูกต้องตามความเป็นจริง (ลงสรุป ถูกต้อง) และมีการสื่อสารผลการประเมินด้วยวิธีการ
ที่ส ร้ า งสรรค์ ย่ อมส่ ง ผลท าให้ มี การน าผลการประเมิ น ไปใช้ ป รั บปรุ ง หลั กสู ต รให้ มี
คุณภาพสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากผลการประเมินคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง
(ลงสรุปผิดพลาด) ย่อมนามาซึ่งเกิดความคับข้องใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทาให้
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เกิดความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งนอกจากการประเมินนั้นจะไม่เกิดประโยชน์แล้วยังก่อให้เกิด
โทษอีกด้วย ดังนั้นคณะกรรมการประเมินหลักสูต รต้องไม่ด่วนสรุปผลการประเมินจาก
มุมมองของตนเองเพียงด้านเดียวหรือลงสรุปบนพื้นฐานข้อมูลที่ยัง ไม่สมบูรณ์และต้องมี
วิธีการสื่อสารผลการประเมินอย่างสร้างสรรค์

10.2 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี
ทฤษฎี (Theory) หมายถึง 1) ความคิดหรือชุดความคิดที่ต้องการอธิบาย
บรรยาย หรือทานายปรากฏการณ์หรือหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งต้องมีการพิสูจน์
ในการประเมิ น ฐานทฤษฎี ห รื อ การประเมิ น เน้ น ทฤษฎี หมายถึ ง ชุ ด ของข้ อ ตกลง
เบื้ องต้น หลั กการและหรื อข้อเสนอที่เกี่ย วข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพื่อทาหน้าที่
อธิบายหรือชี้นาการปฏิบัติทางสังคม (ราชบัณฑิตยสถาน. 2555: 544)
การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี (Theory – based evaluation)
เป็นวิธีการประเมินหลักสูตรที่ เชื่อมโยงการประเมินปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ของหลักสูตรโดยอาศัยองค์ความรู้เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการออกแบบ
การประเมิน (White. 2009, Knaap. 2004)
ประโยชน์ของการประเมินฐานทฤษฎี คือ การทาให้ทราบผลการประเมิน
ในเชิงลึกที่สะท้อนความเป็นสาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ตามโมเดลเชิงทฤษฎีที่ได้
ศึกษาวิเคราะห์ไว้ก่อนแล้ว ทาให้สามารถนาผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โมเดลเชิงทฤษฎีสาหรับการประเมินหลักสูตรของ
สถานศึกษาแห่งหนึ่ง ระบุไว้ว่า ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร ส่งผลทาให้ผู้สอน
ทางานมีคุณภาพ หากผลการประเมินได้ข้อสรุปว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้นาทางวิชาการ
สูง และผู้ สอนทางานมีคุ ณ ภาพสูง แสดงว่า โมเดลเชิง ทฤษฎี ที่กาหนดไว้มี ความ
สอดคล้องกับสภาพจริงในบริบทของสถานศึกษานั้น ทาให้เกิดองค์ความรู้ว่า ภาวะผู้นา
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ทางวิชาการของผู้บริหาร ส่งผลทาให้ ผู้สอนทางานมีคุณภาพ เป็นต้น กล่าวโดยสรุปคือ
การประเมินฐานทฤษฎี สามารถทาให้เกิด องค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีได้ด้วย
การประเมินฐานทฤษฎี มีความแตกต่างจากการประเมินโดยทั่วไปตรงที่
การมี ท ฤษฎี ร องรั บ การออกแบบการประเมิ น ซึ่ ง อาจได้ ม าจากการสั ง เคราะห์
ผลการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน สมมติกรณีตัวอย่างการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแห่ งหนึ่ง โดยมีโ มเดลเชิงทฤษฎี
รองรับกิจกรรมการประเมินที่ได้มาจากการสังเคราะห์ผลการวิจัยต่างๆ
เมื่อวิเคราะห์จุดเด่นของการประเมินฐานทฤษฎีแล้ว ผู้เขียนพบว่ามีจุดเด่น
ดังนี้
1. เป็นการประเมินที่ให้ความสาคัญกับความเชื่อมโยงของกิจกรรม
การด าเนิ น โครงการหรื อ หลั ก สู ต ร จากปั จ จั ย น าเข้ า กระบวนการ และผลผลิ ต
บนพื้นฐานทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. การประเมินฐานทฤษฎีช่วยในการอธิบายสาเหตุของการประสบ
ความส าเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลวของโครงการได้ เนื่ อ งจากเป็ น การประเมิ น เชิ ง ระบบ
(systematic evaluation) ผลการประเมินปัจจัยนาเข้า จะนาไปใช้เป็ นเหตุผลในการ
อธิ บ ายผลของการประเมิ น ด้ า นกระบวนการในท านองเดี ย วกั น ผลการประเมิ น
กระบวนการจะนาไปใช้อธิบายผลของการประเมินด้านผลผลิต ด้วยเหตุนี้การประเมิน
ฐานทฤษฎีจึงช่วยทาให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการประเมินที่เป็นระบบที่เอื้อต่อ
การนาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผลการประเมินฐานทฤษฎีสามารถนาไปสู่องค์ความรู้เชิงทฤษฎี
ที่สืบเนื่องจากผลการประเมินได้
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10.3 กรณีศึกษา: การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี
โดยใช้ทฤษฎียูและสุนทรียสนทนาร่วมกับการประเมิน
ปัจจัยกาหนด ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลผลิต
ทฤษฎียู (Theory U)
ทฤษฎียู (Theory U) คิดค้นขึ้นโดย Dr. C. Otto Scharmer อาจารย์
อาวุโสของสถาบัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) เป็นทฤษฎีที่
อธิบายกระบวนการเรียนรู้ภายในที่มุ่งเน้นการใช้สติใคร่ครวญพิจารณาสิ่งต่างๆ ตาม
ความเป็นจริง การตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน เพื่อให้เกิดปัญญาในการคิดและตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง ซึ่งเป็นสมรรถนะหนึ่งของความเป็นผู้นา (leadership) ในบริบทของสังคมที่มี
ความขัดแย้งและความซับซ้อน (complexity) มากขึ้น (Scharmer. 2009)
ทฤษฎี ยู มุ่ ง เน้ น การใช้ ส ติ พิ จ ารณาข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ บุ ค คลรั บ เข้ า มา
(downloading) จากการเห็นและการฟัง ซึ่งทาให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกทั้งทางบวก
และทางลบ โดยไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วน สวนกลับ ไม่ด่วนสรุป (suspending) แต่ใช้สติ
พิจารณาอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดภายในจิตใจด้วยฐานคิดและมุมมองที่บริสุทธิ์ (sensing
with fresh eyes) และปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ที่ปราศจากอารมณ์ หรือความรู้สึกต่างๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการคิด การรับรู้อารมณ์ความรู้สึก (sensing) ของตนเอง
ว่าเป็นอย่างไร เปิดใจรับฟัง ความคิดของตนเอง ความคิดของผู้อื่น (open heart) การ
ปล่อยวาง(letting go) อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ให้เกิดความว่าง ดิ่งลึกไปจนกระทั่งถึง
ระดับ จิตส านึก (consciousness) (เนื้อหาที่กล่า วมาข้า งต้น คือ ขาลงของตัว U)
(Scharmer. 2009)
เมื่ อ เกิ ด ความว่ า งแล้ ว จะท าให้ จิ ต ส านึ ก ซึ่ ง เป็ น จิ ต ระดั บ เหตุ ผ ล
เป็นศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลที่มีอยู่ในทุ กคน ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพทาให้
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สามารถพิจารณาข้อมูลที่รับเข้ามานั้นอย่างมีเหตุผล ไม่มีอคติ ไม่ใช้ความรู้สึก แต่ใช้สติ
และปัญญาใคร่ครวญและคิดสะท้อน (retreat and reflect) จนได้ข้อมูลบริสุทธิ์ที่
ปราศจากอคติใดๆ (เนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น คือ ท้องของตัว U) (Scharmer. 2009)
เมื่อได้ข้อมูลบริสุทธิ์นากลับเข้ามา (letting come) สู่กระบวนการคิด
จนเกิดการ ตกผลึก (crystallizing) ทางความคิด ปราศจากอารมณ์ความรู้สึก และอคติ
ใดๆ เมื่อเกิดการตกผลึ กแล้วจึงนาไปสู่ การออกแบบ (prototyping) พฤติกรรมที่จะ
ตอบสนองต่อข้อมูลที่รับเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรม (embodying) และในขั้นสุดท้ายคือ
การแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อตอบสนองต่ อข้อมูลที่รับเข้ามาในขั้นตอนแรกที่เป็น
จุดเริ่ มต้น ของตัว U (เนื้อหาที่กล่า วมาข้า งต้น คือ ขาขึ้น ของตัว U) (Scharmer.
2009)
นอกจากนี้ ทฤษฎียู ยังจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน 3 ประการซึ่งถือ
เป็นหลักการที่เป็นพื้นฐานที่สาคัญของการใช้ทฤษฎียู ประกอบด้วย
1. จิตที่ตื่นรู้ (open mind) คือ การตระหนักรู้ในตนเองว่าจะไม่ด่วน
สรุ ป ไม่ ด่ ว นตั ด สิ น ไม่ ด่ ว นสวนกลั บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ รั บ เข้ า มา แต่ ใ ช้ ก ารพิ จ ารณา
ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ ซึ่ง Scharmer ใช้คาว่า intellectual intelligence
2. ใจที่เปิดกว้าง (open heart) คือ การปรับเปลี่ยนความคิด ความ
สนใจ โดยใช้หัวใจ (heart) เป็นเครื่องมือการรับรู้ความคิด อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ภายใน (seeing with the heart) ซึง่ Scharmer ใช้คาว่า emotional intelligence
3. เจตจ านงที่มุ่งมั่น (open will) คือ ความพยายามปล่ อยวาง
ความคิด อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ซึ่งปะปนอยู่กับข้อมูลที่รับเข้ามา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาได้
ยาก เช่น มีคนว่าเราไม่รับผิดชอบเพราะทางานช้า คนที่ถูกต่อว่าย่อมมีความรู้สึกไม่
พอใจ หรือเสียใจ เป็นต้น รวมทั้งการนาข้อมูลบริสุทธิ์กลับเข้ามาสู่ก ระบวนการคิดอีก
ครั้ง ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ไม่พอใจ หรือเสียใจ อาจจะกลับเข้ามาได้อีก ดังนั้น
ในส่วนของเจตจานงที่มุ่งมั่น จึงต้องอาศัยความมุ่งมั่นพยายามควบคุมความคิด อารมณ์
และความรู้สึกที่ปิดกั้นความบริสุทธิ์ของข้อมูล
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ทฤษฎียู เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่าการได้รับข้อมูลใดๆ จะต้องไม่ด่วนตัดสิน
ไม่ ด่ ว นสรุ ป ไม่ ด่ ว นสวนกลั บ แต่ ใ ห้ ใ ช้ ส ติ แ ละปั ญ ญาพิ จ ารณาข้ อ มู ล นั้ น
บนพื้นฐานข้อมูล ข้อเท็จจริงเสียก่อนแล้วจึงตอบสนองต่อข้อมูลที่รับเข้ามานั้น ซึ่งจะทา
ให้การคิดและการตัดสินใจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ 3 ประการ
ได้แก่ จิตที่ตื่นรู้ ใจที่เปิดกว้าง เจตจานงที่มุ่งมั่น 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 โดยการตั้งคาถามกับตนเอง (ผู้ประเมิน) ว่ามีอารมณ์ ความรู้สึก
หรืออคติ หรือไม่อย่างไร
3. รับรู้ (sensing) หมายถึง การรับรู้ตนเองว่ามีอารมณ์ ความรู้สึ ก
หรืออคติต่างๆ ที่มีต่อข้อมูลอย่างไร
4. ห้อยแขวนอยู่กับปัจจุบัน (persencing) การใช้สติและปัญญาอยู่
กับปัจจุบันพิจารณา ปรับอารมณ์ ความรู้สึก หรืออคติต่างๆ ที่มีต่อข้อมูล ซึ่งเกิดขึ้น
ในจิตใจให้กลับสู่สภาวะปกติ เป็นกลาง ไม่มีอคติ
5. ตกผลึก (crystallizing) หมายถึง การใช้เหตุ ผลหรือปัญญา
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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ฟังและเปิดรับ

เฝ้าสังเกต

จิตที่ตื่นรู้

ใจที่เปิดกว้าง

แสดงออก

ออกแบบ

เจตจานงที่มุ่งมั่น
รับรู้

ตกผลึก

ห้อยแขวนอยู่กับปัจจุบัน

แผนภาพ 50 สาระสาคัญของทฤษฎียู
ที่มา Scharmer, C. Otto. (2009). Theory – U Leading from the Future
as it Emerges. San Francisco: Berrett – Koehler Publishers.
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จากการวิเคราะห์ ขั้นตอนของทฤษฎียู สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินหลักสูตร โดยการยึดหลักการ 3 ประการ ตลอดการประเมินหลักสูตร ได้แก่
1. จิ ต ที่ ตื่ น รู้ ใ นคุ ณ ค่ า ของการประเมิ น หลั ก สู ตรที่ จ ะท าให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศไปปรับปรุงและพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่สาคัญมาก
2. ใจที่เ ปิด กว้า งรั บฟังความคิดเห็ นที่แตกต่าง รับฟังอย่างไม่มีอคติ
และให้ความยุติธรรมในการประเมิน
3. เจตจานงที่มุ่งมั่นประเมินหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้ องของข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล และการสื่ อสารผลการประเมิ นหลักสู ตรใช้ขั้นตอนของทฤษฎียู
ทั้ง 7 ขั้นตอนเป็นเครื่องมือสาหรับการควบคุมความคิดและพฤติกรรม ไม่ด่วนสรุป
ไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วนสวนกลับ สาหรับทุกๆ กิจกรรมของการประเมินหลักสูตรเพื่อให้
การประเมิน หลักสูตรปราศจากอคติต่างๆ ที่อาจเกิด ขึ้นได้ ทุกเวลาในขณะที่ทาการ
ประเมิน ซึ่งขั้นตอนทั้ง 7 ขั้นตอน มีดังนี้ (ประยุกต์จากทฤษฎีสู่การประเมินหลักสูตร)
1) ฟังและเปิดรับ หมายถึง การเปิดใจกว้างรับรู้ข้อมูลด้วยใจเป็นกลาง
ไม่มีอคติ (ฉันทาคติ (ลาเอียงเพราะรัก) โทสาคติ (ลาเอียงเพราะชัง) ภยาคติ (ลาเอียง
เพราะกลัว) โมหาคติ (ลาเอียงเพราะไม่รู้ )) ไม่ด่วนตัดสินข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
หลักสูตร
2) เฝ้าสังเกต หมายถึง การพิจารณาอารมณ์ ความรู้สึกหรืออคติต่างๆ
ที่มี ต่อ ข้อ มูล ที่ใ ช้ใ นการประเมิน หลั กสู ตร โดยการตั้ งค าถามกับ ตนเอง (ผู้ ประเมิ น
หลักสูตร) ว่ามีอารมณ์ ความรู้สึก หรืออคติ หรือไม่อย่างไร
3) รับรู้ หมายถึง การลงสรุปว่าตนเอง (ผู้ประเมินหลักสูตร) มีอารมณ์
ความรู้สึก หรืออคติต่างๆ ที่มีต่อข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร ว่าเป็นอย่างไร
4) ห้อ ยแขวนอยู่กั บ ปัจ จุ บัน หมายถึ ง การใช้ ส ติ แ ละปั ญญาอยู่ กั บ
ปัจ จุ บั น พิ จ ารณา ปรั บ อารมณ์ ความรู้ สึ ก หรื อ อคติ ต่ างๆ ที่ มี ต่อ ข้ อมู ล ที่ใ ช้ ในการ
ประเมินหลักสูตร ซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจให้กลับสู่สภาวะปกติ เป็นกลาง ไม่มีอคติใดๆ
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5) ตกผลึก หมายถึง การใช้เหตุผลหรือปัญญาพิจารณาข้อมูลที่ใช้
ในการประเมินหลักสูตร และลงสรุปผลการประเมินในแต่ละประเด็นบนพื้นฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึก หรืออคติใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ ที่
เกี่ย วข้องกับ หลั กสู ตร ในการที่จ ะได้รั บทราบผลการประเมินที่ถูกต้อง ไม่ว่าผลการ
ประเมินนั้นจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ
6) ออกแบบ หมายถึง การเขียนรายงานการประเมินหลักสูตรในแต่ละ
ช่วงเวลาตามผลการประเมินที่ได้และมีความสร้างสรรค์
7) แสดงออก หมายถึ ง การสื่ อ สารผลการประเมิ น จากผู้ ป ระเมิ น
หลักสูตรไปยังอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยใช้สุนทรีย
สนทนา และการฟังอย่ างลึ กซึ้งซึ่งเป็ นการฟังความคิดความรู้สึกที่ผ่านการถ่ายทอด
เป็นเสียง ฟังแล้วรับรู้ถึงความคิด ความรู้สึก ไม่ด่วนสวนกลับ ฟังอย่างมีสติ
การประเมิ น หลั ก สู ต รฐานทฤษฎี ยู ทั้ ง 7 ขั้ น ตอน สรุ ป เป็ น แผนภาพ
ดังต่อไปนี้ (ประยุกต์จากทฤษฎีสู่การประเมินหลักสูตร)

398 บทที่ 10 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี

เปิดใจกว้าง
เป็นกลาง
ไม่ด่วนตัดสิน
พิจารณาอารมณ์
ความรู้สึก หรืออคติ
ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ

รู้ตัวเองว่ามีอารมณ์
ความรู้สึก หรืออคติ
หรือไม่ อย่างไร

จิตที่ตื่นรู้
ในการประเมิน

ใจที่เปิดกว้าง
เจตจำนงมุง่ มัน่
เพื่อความยุติธรรม
พัฒนำคุณภำพ”

ประเมินหลักสูตร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ใช้สติและปัญญา
ปรับอารมณ์ ความรู้สึก
หรืออคติที่มีผลต่อการประเมิน

แผนภาพ 51 การประเมินหลักสูตรฐานทฤษฎียู

สื่อสารผลการประเมิน
โดยใช้สุนทรียสนทนา
และการฟังอย่างลึกซึ้ง
เขียนรายงาน
ผลการประเมิน
อย่างสร้างสรรค์

การใช้ปัญญาพิจารณาข้อมูล
ที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร
และลงสรุปผลการประเมิน
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สุนทรียสนทนา (dialogue)
สุ น ทรี ย สนทนา (dialogue) เน้ น การฟั ง อย่ า งสงบ ฟั ง อย่ า งลึ ก ซึ้ ง
(deep listening) เมื่อสงบและลึกแล้วจะสามารถสัมผัสความจริงได้ ทาให้เกิด
ปัญญา จะคิด จะพูด จะทา สิ่งใดย่อมผ่า นสภาวะทางปัญญามาแล้ว จึงตรงต่อ
ความจริง เกิดประโยชน์ มากกว่าการคิด การพูด การกระทาอย่างตื้นๆ การไม่ด่วน
สรุ ป ผลการประเมิน โดยใช้มุมมองของผู้ ประเมินเพียงฝ่ ายเดียว การสื่ อสารผลการ
ประเมินที่เป็นช่วงเวลาอย่างสร้างสรรค์และด้วยพลังแห่งปัจจุบัน (The power of
now) ทาให้ เห็น จุดอ่อนและจุดแข็งของหลั กสู ตรตามความเป็นจริงที่จะนาไปสู่การ
ปรับ ปรุ งและพัฒ นาหลักสูตรต่อไป นอกจากสุ นทรียสนทนาจะใช้ในระหว่างการ
ประเมินหลักสูตรแล้ว ยังสามารถใช้ในกระบวนการเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตร
ได้อีกด้วยดังจะกล่าวต่อไป
การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี : กรณีศึกษาการใช้ทฤษฎียูและ
สุนทรียสนทนาร่วมกับการประเมิน ปัจจัยกาหนด การประเมินนาเข้า การประเมิน
กระบวนการ และการประเมินผลผลิต
เป็นการดาเนินกิจกรรมการประเมินหลักสูตรด้วยการมีจิตที่ตื่นรู้ ใจที่เปิด
กว้าง และเจตจานงที่มุ่งมั่น ผ่านกระบวนการที่อยู่ภายในทั้ง 7 ขั้นตอนของทฤษฎียู
การไม่ ด่ ว นสรุ ป ผลการประเมิ น โดยใช้ มุ ม มองของผู้ ป ระเมิ น เพี ย งฝ่ า ยเดี ย วและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินร่วมกันโดยการใช้สุนทรียสนทนาที่เน้นการฟังอย่าง
ลึกซึ้ง ส่งผลทาให้เห็นจุด อ่อนและจุดแข็งของหลักสูตรตามความเป็นจริงนาไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การประยุกต์ใช้ทฤษฎียูกับการประเมินหลักสูตรทาได้หลายรูปแบบซึ่งจาก
การวิจัยที่ผ่านมา ได้ถูกนาไปใช้ร่วมกับการประเมิน ปัจจัยกาหนด การประเมินนาเข้า
การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตของหลักสูตรควบคู่กับการใช้ทฤษฎียู
สามารถดาเนินการได้โดยการแบ่งช่วงระยะเวลาการประเมินหลักสูตรเป็น 5 ระยะ ดังนี้

400 บทที่ 10 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี
ระยะที่ 1 ทาการประเมิน หลัก สูตรด้า นปั จจัย กาหนด จากนั้ น
เขียนรายงานผลการประเมิน เมื่อเขียนรายงานผลการประเมินเสร็จแล้ว ดาเนินการ
สื่อสารผลการประเมิน ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการใช้สุ นทรียสนทนา เมื่อสื่อสารผล
การประเมินแล้วจึงดาเนินการประเมินระยะที่ 2
ระยะที่ 2 ท าการประเมิ น หลั ก สู ต รด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า จากนั้ น
เขียนรายงานผลการประเมิน เมื่อเขียนรายงานผลการประเมินเสร็จแล้ว ดาเนินการ
สื่อสารผลการประเมินต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยการใช้สุนทรียสนทนา เมื่อสื่อสารผล
การประเมินแล้วจึงดาเนินการประเมินระยะที่ 3
ระยะที่ 3 ท าการประเมิ น หลั ก สู ต รด้ า นกระบวนการ จากนั้ น
เขียนรายงานผลการประเมิน เมื่อเขียนรายงานผลการประเมินเสร็จแล้ว ดาเนินการ
สื่อสารผลการประเมินต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยการใช้สุนทรียสนทนา เมื่อสื่อสารผล
การประเมินแล้วจึงดาเนินการประเมินระยะที่ 4
ระยะที่ 4 ท าการประเมิ น หลั ก สู ต รด้ า นผลผลิ ต จากนั้ น เขี ย น
รายงานผลการประเมิน เมื่อเขียนรายงานผลการประเมินเสร็จแล้ว ดาเนินการสื่อสาร
ผลการประเมิน ต่อผู้ มีส่ วนได้ ส่ว นเสีย โดยการใช้ สุนทรียสนทนา เมื่อสื่อสารผลการ
ประเมินแล้วจึงดาเนินการระยะที่ 5
ระยะที่ 5 ท าการสรุ ป ผลการประเมิ น จากนั้ น เขี ย นรายงาน
สรุปผลการประเมินเมื่อเขียนรายงานสรุปผลการประเมินเสร็จแล้ว ดาเนินการสื่อสาร
ผลการประเมินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการใช้สุนทรียสนทนา ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ระยะที่ 1

การประเมินปัจจัยกาหนด

การสื่อสาร
ผลการประเมิน

ระยะที่ 2

การประเมินปัจจัยนาเข้า

การสื่อสาร
ผลการประเมิน

ระยะที่ 3

การประเมินกระบวนการ

การสื่อสาร
ผลการประเมิน

ระยะที่ 4

การประเมินผลผลิต

การสื่อสาร
ผลการประเมิน

ระยะที่ 5

การสรุปผลการประเมิน

การสื่อสาร
ผลการประเมิน

แผนภาพ 52 การประเมินปัจจัยกาหนด การประเมินนาเข้า การประเมินกระบวนการ
และการประเมินผลผลิตของหลักสูตรบนฐานทฤษฎี

402 บทที่ 10 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี

ระยะที่ 1 การประเมินปัจจัยกาหนด

ระยะที่ 2 การประเมินปัจจัยนาเข้า
การใช้
ทฤษฎียู
(เน้นที่การมีสติ
ตัดสินใจ
บนพื้นฐานข้อมูล)

ระยะที่ 3 การประเมินกระบวนการ

การสื่อสาร
ผลการประเมิน
เป็นช่วงเวลา
โดยการใช้
สุนทรียสนทนา

ระยะที่ 4 การประเมินผลผลิต

ระยะที่ 5 การรายงานสรุปผลการประเมิน
แผนภาพ 53 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี: กรณีศึกษาการใช้ทฤษฎียู
และสุนทรียสนทนา ร่วมกับการประเมินปัจจัยกาหนด
การประเมินนาเข้า การประเมินกระบวนการ ละการประเมินผลผลิต
ของหลักสูตร
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โดยในแต่ละระยะ มีการดาเนินการประเมินโดยใช้กระบวนการภายในของ
ทฤษฎียู ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินผลการประเมินทันที มีการรายงานผลการประเมินต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้ทราบผลการประเมินในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วยวิธีการที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมีโอกาสให้ข้อมูลหรือแสดง
หลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการประเมินหลักสูตรเพิ่มเติม ทาให้คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรทบทวนผลการประเมินซ้าอีกครั้ง เพื่อให้ผลการประเมิน มีความถูกต้องมาก
ที่สุดและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรทุกฝ่าย ส่งผลทาให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรต่อไป
จากการที่ผู้เขียนได้วิจัยทดลองใช้ทฤษฎียูและสุนทรียสนทนาสาหรับการ
ประเมินหลักสูตร พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา วิทยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับหลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้เรียน
ปัจจุบัน ผู้ส าเร็จการศึกษา ต่างให้การยอมรับผลการประเมินทุกช่วงระยะเวลาการ
ประเมินทั้ง 5 ระยะ ได้แก่ 1) การประเมินปัจจัยกาหนด 2) การประเมินปัจจัยนาเข้า
3) การประเมินกระบวนการ 4) การประเมินผลผลิต 5) การรายงานสรุปผลการ
ประเมิน ไม่ว่าจะเป็นผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
นอกจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินในแต่ละช่วงระยะเวลาทั้ง 5 ระยะและ
ผลการประเมินโดยรวมไม่ปรากฏว่ามีความขัดแย้งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ประเมินระหว่างผู้ประเมินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร รวมทั้งผลจากการให้ การ
ยอมรั บ ผลการประเมิ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ท าให้ มี ก ารน าผลการประเมิ น
ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในประเด็นต่างๆ เช่น การปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยควบคู่กับการปฏิบัติงานประจา สรุปนวัตกรรม
การประเมินการประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี: กรณีศึกษาการใช้ทฤษฎียูและสุนทรีย
สนทนาร่วมกับการประเมินปัจจัยกาหนดการประเมินนาเข้า การประเมินกระบวนการ
และการประเมินผลผลิตของหลักสูตร ดังแผนภาพต่อไปนี้ (มารุต พัฒผล. 2554)

404 บทที่ 10 การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี

การใช้
สุนทรียสนทนา

การยอมรับ
ผลการประเมิน
การใช้ทฤษฎียู
สาหรับ
การประเมิน
หลักสูตร

ผลการ
ประเมิน
มีความถูกต้อง
ตรงตามสภาพ
ความเป็นจริง

การไม่มี
ความขัดแย้ง
ทางวิชาการ
ในผลการประเมิน

การใช้
สุนทรียสนทนา

แผนภาพ 54 โมเดลสมมติฐานของการใช้ทฤษฎียูและสุนทรียสนทนา
สาหรับการประเมินหลักสูตร

การนาผล
การประเมิน
ไปปรับปรุง
และพัฒนา
หลักสูตร
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จากประสบการณ์ของผู้ เขีย นที่ได้ทาการประเมิน หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยใช้แนวคิดการประเมินฐานทฤษฎี การใช้ทฤษฎียู ตามโมเดลสมมติฐานของการใช้
ทฤษฎียูและสุนทรียสนทนาสาหรับการประเมินหลักสูตร ดังที่กล่าวมานั้น ผลการวิจัย
พบว่า
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การยอมรับผลการประเมิน ไม่ว่าจะเป็นผล
การประเมินที่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
2. ไม่มีความขัดแย้งทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมิน
3. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เช่น
การจั ด ท าสมุ ด บั น ทึ ก การปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การให้ ค าปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับปรุงห้องเรียนให้มีความพร้อมด้านสื่อและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
จากผลการวิจัยดังกล่าวทาให้พบว่า การประเมินหลักสูตรนั้นเป็นกิจกรรม
ที่มีความละเอียดอ่อนโดยที่กระบวนการประเมินและผลการประเมินสามารถกระทบ
ต่อความคิดความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการต่อต้าน และไม่
ยอมรับผลการประเมินได้
ดังนั้นในกระบวนการประเมินและการสื่อสารผลการประเมินจึงจาเป็นต้อง
ใช้กระบวนการคิดไตร่ตรอง ทบทวน ใคร่ครวญ กระบวนการประเมินทุกขั้นตอนให้มี
ความยุติธรรม ประเมินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ไม่มีอคติใดๆ ใช้ การสื่อสารผลการ
ประเมินอย่างสร้างสรรค์ เสริมแรง ให้กาลังใจและสร้างแรงบันดาลใจ มากกว่าการ
เปรียบเทียบหรือตัดสิ นผลการประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งจะทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมิ น หลั กสู ต รเกิ ดความไว้เ นื้ อ เชื่ อใจ เปิด ใจ เกิด การยอมรั บ กระบวนการ
และผลการประเมิน เป็นพื้นฐานของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
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สรุป
จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 10 เรื่อง การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎี ได้
กล่าวถึงสาระสาคัญ คือ คุณค่าของการประเมินหลักสูตรนอกจากความถูกต้องในผล
การประเมินแล้ว การให้การยอมรับผลการประเมิน การไม่มีความขัดแย้งทางวิชาการ
ในประเด็ น ที่เกี่ ย วข้องกับ ผลการประเมิน และการนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุ ง
หลักสูตร คือคุณค่าแท้ของการประเมินหลักสู ตรที่สาคัญยิ่ง การประเมินหลักสูตร
บนฐานทฤษฎี เป็ น วิ ธี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รที่ เ ชื่ อ มโยงการประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า
กระบวนการ และผลลัพธ์ของหลักสูตร โดยอาศัยองค์ความรู้เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาใช้
ในการออกแบบการประเมิน
ทฤษฎียู เป็นทฤษฎีที่อธิบายว่าการได้รับข้อมูลใดๆ จะไม่ด่วนตัดสิน ไม่ด่วน
สรุ ป ไม่ด่ ว นสวนกลั บ แต่ใ ห้ ใ ช้ ส ติแ ละปั ญ ญาพิ จ ารณาข้ อ มู ล นั้น บนพื้ น ฐานข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริงเสียก่อนแล้วจึงตอบสนองต่อข้อมูลที่รับเข้ามานั้น ซึ่งจะทาให้การคิดและการ
ตัดสินใจต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนสุนทรียสนทนา (dialogue) เน้นการฟัง
อย่างสงบ ฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) เมื่อสงบและลึกแล้วจะสามารถสัมผัสความ
จริงได้ ทาให้เกิดปัญญา จะคิด จะพูด จะทา สิ่งใด ย่อมผ่านสภาวะทางปัญญามาแล้ว
จึงตรงต่อความจริงและเกิดประโยชน์
การประเมินหลักสูตรบนฐานทฤษฎียูและสุนทรียสนทนา เป็นนวัตกรรม
การประเมิน หลั กสู ตรในลั กษณะของกระบวนการที่มุ่งเน้นการไม่ด่ว นสรุปและการ
สื่ อ สารผลการประเมิ น เชิ ง สร้ า งสรรค์ ในส่ ว นของการลงสรุ ป ผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร ที่ อ าศั ย ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ต่ า งๆ ตามกรอบการ
ประเมินโดยหากการลงสรุปผลการประเมิน มีความถูกต้องตามความเป็นจริงและมีการ
สื่อสารผลการประเมินด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ ย่อมส่งผลทาให้มีการนาผลการประเมิน
ไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น
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ตอนที่ 2
การเรียนรู้และพัฒนา
จากผลการประเมินหลักสูตร
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การประเมินหลักสูตร

ผลการประเมินหลักสูตร

การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตร

การพัฒนาที่สอดคล้องกับผลการประเมินหลักสูตร
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บทที่ 11
การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตร
ที่นาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

412 บทที่ 11 การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตรที่นาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

กระบวนการทางความคิดแบบใหม่

(Growth Mindset)
ส่งผลทาให้การปรับปรุง
และเปลีย่ นแปลงหลักสูตร

ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และ

ประสบความสาเร็จ
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11.1 กระบวนการทางความคิดใหม่ (new mindset)
ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

11.2 วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด

11. การเรียนรู้
ผลการประเมินหลักสูตร
ที่นาไปสู่การปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลง

11.3 การถอดบทเรียน

11.4 การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน

11.5 การนาผลการประเมินหลักสูตรไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนา
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การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตร
มีเครื่องมือที่หลากหลาย
เช่น การถอดบทเรียน

สุนทรียสนทนา
การทบทวนหลังการปฏิบัติ

โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์องค์ความรู้
ที่ได้จากการประเมิน
ไปเป็นสารสนเทศของการพัฒนา
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สาระสาคัญ
สาหรับในบทที่ 11 เรื่อง การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตรที่นาไปสู่
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. การปรั บเปลี่ ย นความคิด และมุม มองที่มี ต่ อ หลั ก สู ต รและการ
เรียนรู้ จากการที่มีกระบวนการทางความคิดแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ที่ดีกว่า ส่งผลทาให้
การปรั บ ปรุ งและเปลี่ ย นแปลงหลั กสู ตรด าเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพและประสบ
ความสาเร็จตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับผลการประเมินหลักสูตร
2. กระบวนการทางความคิ ด แบบใหม่ มี ลั ก ษณะเป็ น แบบเปิ ด
และมองไปข้างหน้า ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
กระบวนการทางความคิดแบบใหม่ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้ ใช้วิธีการโค้ช
และการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
3. วิธี การปรั บเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด หรื อ mindset
ของบุคลากรทาได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1) กระตุ้นความตระหนัก 2) ให้ข้อมูลคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) ลงมือปฏิบัติร่วมกัน 4) การชื่นชมความสาเร็จของการ
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
4. การถอดบทเรี ย นเป็ น กระบวนการสร้ า งองค์ ค วามรู้ จาก
ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ประสบการณ์ตรง นาไปสู่
การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา ค าว่ า “บทเรี ย น” นั้ น คื อ ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการลงมื อ
ปฏิบัติงานจริงจนเกิดประสบการณ์ส่วนบุคคลนั่นเอง

416 บทที่ 11 การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตรที่นาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
5. สุนทรียสนทนาเป็นการสนทนาที่นาไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ การคิด
วิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อปริสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังทาให้
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงจากภายในโดยการพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความรู้ ประสบการณ์
ความคิดของตนเองให้กับเพื่อนร่วมงานด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ได้นามา
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงาน
6. การทบทวนหลังการปฏิบัติ เ ป็นการตรวจสอบประเด็น สาคัญ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติ เพื่อทาให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
7. การสังเคราะห์ความรู้จากการถอดบทเรียน อาศัยกระบวนการ
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัยเป็นสาคัญ โดยมีสารสนเทศจากการถอดบทเรียนที่เป็น ความรู้
ต่างๆ อย่างเพียงพอ
8. ภายหลังดาเนิน การจัดทาข้อสรุปความรู้ จากการถอดบทเรียน
เกี่ ย วกับ ผลการประเมิ น หลั ก สู ตรแล้ ว ผู้ ที่เ กี่ย วข้ อ งทุ ก ฝุ ายจึ ง ร่ ว มกัน วางแผนและ
ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ให้มีคุณภาพ
มากขึ้น
9. คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการ
เรี ย นรู้ สามารถน าไปใช้ เป็ น แนวทางในการก าหนดเปู าหมายความส าเร็ จของการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้
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11.1 กระบวนการทางความคิดใหม่ (new mindset)
ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่มีต่อหลักสูตรและการเรียนรู้ จากการ
ที่มีกระบวนการทางความคิดแบบเดิมไปสู่แบบใหม่ที่ดีกว่า ส่งผลทาให้การปรับปรุง
และเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รด าเนิ น ไปอย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพและประสบความส าเร็ จ
ตามเปู า หมายที่ กาหนดไว้ และสอดคล้ อ งกั บผลการประเมิ น หลั กสู ตร แสดงได้ ดั ง
แผนภาพต่อไปนี้
เน้นเนื้อหาสาระ
(content)

เน้นกระบวนการเรียนรู้
(learning process)

จากเดิม

ไปสู่

การไม่ยึดติด
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

การยึดติด
ไม่เปลี่ยนแปลง

เน้นการสอน
(teaching)

ประเมินเพื่อตัดสิน
(Evaluation)

เน้นการโค้ช
(coaching)

ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
(assessment for improvement
and development )

แผนภาพ 55 กระบวนการทางความคิดใหม่ของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
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กระบวนการทางความคิดแบบเดิม
กระบวนการทางความคิดแบบเดิม ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ มักเป็นอุปสรรค
ต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ทาให้การขับเคลื่อนหลักสูตรเป็นไปได้ช้า
และยาก หลั กสู ตรที่ป รั บ ปรุงใหม่มักจะไม่ส อดคล้ องกับสภาพของชุมชนและสั งคม
ในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน
เป็นต้น ยังมีกระบวนการทางความคิดแบบเดิมอยู่ กล่าวคือมีมุมมองว่า
- สิ่งที่ทาอยู่ในปัจจุบันนี้ดีอยู่แล้ว
- หลักสูตรไม่ควรปรับเปลี่ยนบ่อย
- หลักสูตรไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
- การเปลี่ยนแปลงเป็นการเพิ่มภาระงานและยุ่งยาก
- การประเมินผลการเรียนรู้จะต้องใช้การทดสอบเท่านั้น
- เรื่องหลักสูตรเป็นภารหน้าที่รับผิดชอบของผู้สอนเท่านั้น
- ต้องให้ความสาคัญกับเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้
- คะแนนการประเมินตนเองของผู้เรียนไม่สามารถเชื่อถือได้
- ผู้สอนจะต้องถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนให้ครบ
ตามเนื้อหาสาระที่กาหนดไว้
เหตุ ผ ลที่ ท าให้ ก ารมี ก ระบวนการทางความคิ ด แบบเดิ ม เป็ น อุ ป สรรค
ต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร มีดังนี้
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เหตุผลด้านข้อจากัดของเนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระและความรู้ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนี้
มีความรู้และนวัตกรรมเกิดขึ้นใหม่ อย่างต่อเนื่อง และความรู้นั้นมีอยู่จานวนมากมาย
มหาศาล ไม่สามารถจะนามาเขียนบรรจุไว้ในหนังสือ ตารา ได้อย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ความรู้ในหนังสือตารายังมีข้อจากัดในการปรับปรุงให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาแบบ real time เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดาเนินการ
มาก แตกต่างกับ การแสวงหาความรู้ จ ากแหล่ งต่างๆ ด้ว ยวิธีการที่ห ลากหลายและ
วิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการเรียนรู้และการดาเนินชีวิต สามารถทา
ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจากัดเรื่องเวลาและสถานที่
จากที่ ก ล่ า วถึ ง เหตุ ผ ลทางด้ า นเนื้ อ หาสาระ สรุ ป สาระส าคั ญ ของ
กระบวนการทางความคิดแบบเดิมด้านเนื้อหาสาระได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

เนื้อหาสาระในหนังสือ
แบบเรียน ตารา
มีข้อจากัด
ในด้านปริมาณ
และความเป็นปัจจุบัน

ความรู้และนวัตกรรม
เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา
และมีอยูจ่ านวนมาก

การเรียนรู้ที่เน้น
เนื้อหาสาระในหนังสือ
แบบเรียน ตารา
ไม่เพียงพอ
ไม่เป็นปัจจุบัน

แผนภาพ 56 กระบวนการทางความคิดแบบเดิมด้านเนื้อหาสาระ

420 บทที่ 11 การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตรที่นาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
เหตุผลด้านข้อจากัดของการสอน
ส าหรั บ การสอนนั้ น มี ลั ก ษณะเป็ นการถ่ายทอดความรู้จ ากผู้ ส อนไปยั ง
ผู้เรียนในรูปของการบอกเล่าสิ่งที่ผู้สอนมีค วามรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ตามหรือบางครั้ง
อาจมีการออกคาสั่งให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่ผู้สอนคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
สาหรับผู้เรียน
ด้วยเหตุนี้ ผู้เรียนจึงมีบทบาทในการเรียนรู้เป็นผู้รับความรู้ และจดจาให้
ได้มากที่สุด ทาตามให้ ได้ดีที่สุด เป็น ส่ว นใหญ่ ซึ่งการสอนในลั กษณะดังกล่ าวทาให้
ผู้เรียนไม่ค่อยได้ใช้ศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การใช้ วิจ ารณญาณ การสร้ า งสรรค์ น วัต กรรม การมีป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ บุ คคลรอบข้ า ง
เป็นต้น
นอกจากนี้ ก ารที่ ผู้ เ รี ย นมี บ ทบาทเป็ น ผู้ ตั้ ง รั บ ในการเรี ย นรู้ (passive
learning) ยั ง ท าให้ ก ารเรี ย นรู้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลน้ อ ยกว่ า การที่ ผู้ เ รี ย นมี บ ทบาท
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ (active learning) โดยมีผู้สอนคอยให้คาชี้แนะ ช่วยเหลือ
สนั บ สนุ น จากที่ ก ล่ า วถึ ง เหตุ ผ ลทางด้ า นการสอน สามารถสรุ ป สาระส าคั ญ ได้ ดั ง
แผนภาพต่อไปนี้

สอนให้รู้ตาม

ผู้เรียนรู้ตาม

สอนให้ทาตาม

ผู้เรียนทาตาม

แผนภาพ 57 กระบวนการทางความคิดแบบเดิมด้านการสอน

การคิดต่างๆ มีน้อย
ส่งผลให้
ขาดการสร้างสรรค์
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เหตุผลด้านข้อจากัดของการประเมินเพื่อตัดสิน
สาหรับการประเมินผลการเรียนรู้นั้น ถ้าหากมุ่งเน้น การประเมินเพื่อตัดสิน
ระดับผลการเรียน จะทาให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
จากสารสนเทศที่ได้จากการประเมิน
สารสนเทศจากการประเมินเพื่อตัดสิน มักจะมีอยู่น้อยไม่เพียงพอสาหรับ
การนาไปเป็นฐานของการพัฒนาผู้เรียน เช่น การทดสอบปลายภาคเรียน จะมุ่งเน้นนา
คะแนนไปตัดสิ น ระดับ ผลการเรี ย น มากกว่าการนาคาตอบของผู้ เรียนมาวิเคราะห์
วินิจฉัยความผิดพลาดหรือจุดอ่อนของผู้เรียน แล้วให้ผลย้อนกลับไปสู่ผู้เรียน จึงทาให้
ผู้เรียนทราบเพียงคะแนนที่ตนเองทาได้ แต่ไม่ ทราบว่าตนเองมีจุดแข็ง และจุดที่ต้อง
พัฒนาอย่างไร มีแนวทางและวิธีการพัฒนาอย่างไร
ประเด็นนี้คือข้อจากัดของการประเมินเพื่อการตัดสิน ซึ่งจากที่กล่าวถึง
เหตุผลทางด้านการประเมินเพื่อตัดสิน สรุปสาระสาคัญได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

การประเมิน
เพื่อตัดสิน

ตัดสินระดับ
ผลการเรียน

ผู้เรียนทราบ
ผลการประเมิน
แต่ไม่ทราบจุดแข็ง
จุดอ่อนและแนวทาง
การพัฒนาตนเอง

แผนภาพ 58 กระบวนการทางความคิดแบบเดิมด้านการประเมินผล
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กระบวนการทางความคิดแบบใหม่
กระบวนการทางความคิ ด แบบใหม่ มี ลั ก ษณะเป็ น แบบเปิ ด มองไป
ข้างหน้า ไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า กระบวนการ
ทางความคิดแบบใหม่ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้ ใช้วิธีการโค้ช และการ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ซึ่งเอื้อต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ในด้านกระบวนการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่สาคัญของการเรียนรู้สิ่งต่างๆ มีความสาคัญ
มากกว่าการจดจาความรู้
เหตุผลด้านความจาเป็นของกระบวนการเรียนรู้
ผู้เรียนที่มีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีจะมีศักยภาพที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วย
ตนเองมากกว่าผู้เรียนที่ไม่มีกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้มีหลายประเภท
เช่ น กระบวนการสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ กระบวนการวิ เ คราะห์ กระบวนการ
สั งเคราะห์ กระบวนการคิด กระบวนการสื บ เสาะแสวงหาความรู้ กระบวนการให้
เหตุผล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นต้น
เมื่อผู้เรียนได้ฝึกฝนใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
แล้ว จะทาให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ตนเองต้องการได้ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งอี ก ด้ ว ยซึ่ ง จากที่ ก ล่ า วถึ ง เหตุ ผ ลทางด้ า นกระบวนการเรี ย นรู้
สรุปสาระสาคัญได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
มุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้

ผู้เรียน
ใช้กระบวนการเรียนรู้

ผู้เรียน
มีกระบวนการเรียนรู้
สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง

แผนภาพ 59 กระบวนการทางความคิดแบบใหม่ด้านกระบวนการเรียนรู้
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เหตุผลด้านความจาเป็นของการโค้ช
สาหรับการโค้ชเป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการให้
คาชี้แนะ การตั้งคาถามกระตุ้นการคิด การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นความเชื่อมั่น
ในตนเอง วินัยในตนเอง การสร้างแรงจูงใจภายใน ตลอดจนการประเมินและให้ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างสร้ างสรรค์ ต่อผู้เรี ยน ซึ่งผู้ เรียนที่ได้รับการโค้ชที่ดีจะสามารถพัฒนา
ตนเองในด้ า นต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ด้ า นการรู้ คิ ด ทั ก ษะกระบวนการเรี ย นรู้
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ทักษะการคิดขั้นสู ง
การสร้างสรรค์นวัตกรรม การสืบ เสาะแสวงหาความรู้ การทางานร่วมกับบุ คคลอื่น
ความรับผิดชอบ จิตอาสา จิตสาธารณะ ความมีวินัยในตนเอง เป็นต้น
การโค้ช แตกต่างจากการสอนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การเปิดพื้น ที่ใ ห้
ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้ โดยการสอน (teaching) นั้นพื้นที่
ส่วนใหญ่จ ะเป็น ของผู้ส อนในการถ่า ยทอดความรู้ การอธิ บายขั้ นตอน การแสดง
ตัวอย่าง การมอบหมายภารงาน ส่วนการโค้ชพื้นที่ของการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็น
ของผู้เรียน โดยผู้เรียนได้ตั้งโจทย์ของการเรียนรู้ด้วยตนเองว่าต้องการเรียนรู้ในเรื่องใด
มีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรมและภารงาน รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้สอน
ที่ ท าหน้ า ที่ โ ค้ ช จะเป็ น ผู้ ที่ ค อยให้ ค าชี้ แ นะต่ า งๆ การตั้ ง ค าถามเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นใช้
กระบวนการคิด การส่งเสริมและสนับสนุน การให้ข้อมูลย้อนกลับต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน
บรรลุเปูาหมายของการเรียนรู้ได้มากที่สุด ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายเพื่อให้ตนเองประสบความสาเร็จ ซึ่งจากที่กล่าวถึงเหตุผลทางด้านการโค้ช
สรุปสาระสาคัญได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

ผู้สอนใช้วิธีการโค้ช

ผู้เรียน
ใช้ศักยภาพ
ของตนเอง
ในการเรียนรู้
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ผู้เรียน
เกิดการ
พัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ

424 บทที่ 11 การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตรที่นาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
เหตุผลด้านความจาเป็นของการประเมินเพื่อพัฒนา
สาหรับ การประเมินเพื่อพัฒนา ให้ความส าคัญกับสารสนเทศที่มีคุณค่า
สาหรับนาไปพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับ
ผลการประเมิ น ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ ง โดยใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น อย่ า งหลากหลาย เช่ น
การสั ง เกตพฤติ ก รรมผู้ เ รี ย นระหว่ า งการจั ด การเรี ย นรู้ หรื อ ระหว่ า งการโค้ ช
การตรวจสอบจากผลงาน การพูดคุยซักถาม เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารใช้ ผู้ ป ระเมิ น หลายฝ่ า ย เช่ น ผู้ ส อนประเมิ น ผู้ เ รี ย น
ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งจะทาให้ได้ผลการประเมินที่มี
ความถูกต้องและเชื่อถือได้และเป็นสารสนเทศที่มีป ระโยชน์ อีกทั้งยังมีการประเมิน
หลายช่วงเวลาของการเรียนรู้ เช่น การประเมินก่อนเรียน การประเมินระหว่างเรียน
การประเมินหลังเรียน การประเมินติดตามผล เป็นต้น ตลอดจนมีการสะท้อนผลการ
ประเมินไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
การประเมินเพื่อพัฒนามีประโยชน์ทาให้ผู้ เรียนทราบผลการประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้ง จุดแข็งที่ต้องรักษาไว้ และจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ยังได้รับ
แนวทางและวิธีการสาหรับการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการสะท้อน
ผลการประเมินของผู้สอน ด้วยเหตุนี้การประเมินเพื่อพัฒนาจึงเป็นเครื่องมือสาคัญของ
การพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ซึ่ ง จากที่ ก ล่ า วถึ ง เหตุ ผ ลทางด้ า นการประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นา สรุ ป
สาระสาคัญได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
ผู้สอนใช้วิธีการ
การประเมิน
เพื่อพัฒนา

สารสนเทศเกี่ยวกับ
การเรียนรู้
ของผู้เรียน
ที่นาไปสะท้อนผล

ผู้เรียน
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
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11.2 วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด
วิธี การปรั บเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด ของบุคลากรทาได้ห ลาย
วิธีการโดยจากประสบการณ์ของผู้เขียนได้ดาเนินการตามชั้นตอนดังนี้
1. กระตุ้ น ความตระหนั ก ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นของผู้ ส อน
โดยการให้ ข้อมูล สารสนเทศที่เป็น ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของผู้ เรียน
อาจยกเหตุการณ์สาคัญที่เป็นปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ ที่ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพของ
ผู้เรีย นเป็น สิ่งที่ส าคัญมากที่ทุกฝุายจะต้องร่วมมือกัน พัฒ นาให้ ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่ออนาคตที่ดีของเด็กและยังเป็นการสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
2. ให้ข้อมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ว่ามีจุดแข็ง
และจุดอ่อนอย่างไร โดยใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา ไม่ใช้วิธีการเชิงตาหนิติเตียน
ไม่ใช้วิธีการวิพากษ์วิจารณ์ และการข่มขู่คุกคาม ก้าวร้าว ทั้งนี้เพราะจากประสบการณ์
พบว่าการใช้กระบวนการสุนทรียสนทนาทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ สมัครใจ และเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน
3. ลงมือปฏิบัติร่ วมกัน ในสิ่ งที่ต้องการเปลี่ ยนแปลง ตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละคน ซึ่งจาเป็นต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันทั้งสถานศึกษา เพราะทาให้
เกิดพลังในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ดีกว่าเดิม หากต่างคนต่างทาจะไม่เกิดพลัง ทาได้สัก
พักก็จะเลิกราและกลับไปเป็นเหมือนเดิม นอกจากนี้การลงมือปฏิบัติร่วมกันยังทาให้
เกิด ชุมชนแห่ งการเรี ย นรู้ เ ชิง วิช าชีพ ที่มีเ รียนรู้ซึ่ งกัน และกัน เกิ ดการปรับ ปรุง และ
เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
4. การชื่นชมความสาเร็จของการเปลี่ยนแปลง เพราะกาลังใจเป็น
สิ่งที่ส าคัญในการพัฒ นางาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่ งของรางวัล แต่เป็นคาชื่นชมที่
ทรงคุณค่า เพิ่มพลังในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้มากขึ้น อีกทั้ง
เป็นการเน้นย้าว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้เดินมาถูกทางแล้ว เกิดเป็นความมั่นใจ ความ
ภาคภูมิใจ และเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด หรือ mindset ในที่สุด
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11.3 การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียน (lesson learned) เป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้
ของผู้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ประสบการณ์ตรง นาไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น คาว่า “บทเรียน” หมายถึง
ความรู้ที่ได้รับจากการลงมือปฏิบัติงานจริงจนเกิดประสบการณ์ส่วนบุคคล

การถอดบทเรียนมีกระบวนการสาคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกประเด็นการถอดบทเรียน ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่กาลังดาเนินการอยู่หรือเสร็จสิ้นการดาเนินการแล้ว
2. แสวงหาข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น การถอด
บทเรียน โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น สุนทรียสนทนา การทบทวนหลังการปฏิบัติ เป็นต้น
3. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละสรุ ป บทเรี ย นหรื อ ความรู้
ที่นาไปสู่การกาหนดข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางาน ซึ่งบทเรียน
หรื อ ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการถอดบทเรี ย น จะน าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนสอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมองค์กรต่อไป
การถอดบทเรียนมีหลายวิธีการซึ่งแต่ละองค์กรสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การถอดบทเรียนได้อย่างหลากหลาย โดยที่วิธีการถอดบทเรียนที่นิยมใช้มีดังต่อไปนี้

การใช้สุนทรียสนทนา (Dialogue)
สุนทรี ยสนทนาเป็นการสนทนาที่นาไปสู่การเรี ยนรู้ใ หม่ๆ การคิด
วิเคราะห์ถึงสาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อปริสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังทาให้
เกิด การเปลี่ยนแปลงจากภายใน (transformative learning) โดยการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดของตนเองให้กับเพื่อนร่วมงานด้วยความ
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ได้นามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงาน
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สุนทรียสนทนาให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการพูดความจริง พูดตรง
กับความคิด และความรู้ สึก ของตนเอง ซึ่งการพูดตรงกับข้อเท็จจริง รวมทั้งอารมณ์
ความรู้สึกจะทาให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับผู้ฟังจะต้องใช้การฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) หรือการ
ฟังอย่างตั้งใจ ฟังให้ได้ยิน ฟังด้วยใจอย่างใคร่ครวญ โดยไม่ด่วนสวนกลับ ไม่ด่วนสรุป
และห้อยแขวนการตัดสินใจ ช่วยทาให้ได้เรียนรู้จากเพื่อนได้มากขึ้น
การใช้สุนทรียสนทนามีหลักการโดยทั่วไปดังนี้
1. กาหนดประเด็นการสนทนาโดยไม่ต้องกาหนดผลลัพธ์ของการ
สนทนาไว้ล่วงหน้าและไม่กาหนดเวลาการสนทนาอย่างเข้มงวด
2. สร้ า งบรรยากาศที่ ผ่ อ นคลาย เป็ น กั ล ยาณมิ ต ร มี ค วาม
ปลอดภัย ทุกคนที่เข้าร่วมการสนทนามีเสรีภาพในการพูดหรือไม่พูดก็ได้
3. ซื่อสัตย์ต่อความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของตนเอง
ในระหว่า งการสนทนา หมายความว่ าจะต้อ งพู ดให้ ต รงกับความคิ ด ความรู้สึ ก
และประสบการณ์จริงของตนเอง
4. ใช้ ก ารรั บ ฟั ง อย่ า งตั้ ง ใจ ฟั ง ด้ ว ยใจที่ ไ ม่ มี อ คติ ฟั ง ให้ ไ ด้ ยิ น
เอาใจเขามาใส่ใจเราและห้อยแขวนการตัดสินใจ
5. เคารพศักดิ์ ศรี ความเป็นมนุษย์ ของผู้ร่วมการสนทนาทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน

การทบทวนการปฏิบัติ (Action Review: AR)
การทบทวนหลั งการปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบประเด็นส าคัญต่างๆ
ที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ก่ อ น ระหว่ า งและหลั ง การปฏิ บั ติ เพื่ อ ท าให้ ก าร
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
การทบทวนก่อนการปฏิบัติ (Before Action Review: BAR)
ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ปูองกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้ง
ยังช่วยบูรณาการงานต่างๆ ได้อีกด้วย

428 บทที่ 11 การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตรที่นาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
การทบทวนระหว่างการปฏิบัติ (During Action Review:
DAR) ช่วยทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Review: AAR)
ช่วยทาให้ทราบระดับความสาเร็จของการปฏิบัติงาน รวมทั้ งเหตุปัจจัยสนับสนุน ปัจจัย
ที่เป็นข้อจากัดต่างๆ

11.4 การสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน
โดยปกติ แ ล้ ว การถอดบทเรี ย นจะท าให้ ไ ด้ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงาน มีลักษณะเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติ อาจมีความกระจัด
กระจาย ยัง ไม่เ ป็น ระบบ ดั งนั้ น การจะใช้ความรู้ จากการถอดบทเรีย นจาเป็น ต้อ ง
ด าเนิ น การสั ง เคราะห์ แ ละจั ด ระบบความรู้ เ หล่ า นั้ น ให้ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง
(strengthen) มากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ก ารสั ง เคราะห์ ค วามรู้ จ ากการถอดบทเรี ย น
จนกระทั่ง ได้แก่นของความรู้ (concept) ทาให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้พัฒนางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสั ง เคราะห์ ค วามรู้ จ ากการถอดบทเรี ย น อาศั ย กระบวนการสร้ า ง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (induction) เป็นสาคัญ โดยมีสารสนเทศจากการถอดบทเรียน
ที่เป็นความรู้ต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น ปัจจัยที่ทาให้การทางานประสบความสาเร็จ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน วิธีการดารงรักษาคุณภาพของ
การทางาน วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งการกาหนดประเด็นของการ
สังเคราะห์ และการดาเนินการสังเคราะห์ความรู้นี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าจะได้ความรู้ตามที่
ต้อ งการหรื อ ไม่ ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น สิ่ งที่ ส าคั ญมากที่ ส มาชิ ก ทุ กคนควรมีส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินการ
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ขั้นตอนการสังเคราะห์ความรู้จากการถอดบทเรียน มีดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมความรู้ย่อยต่างๆ จากการถอดบทเรียน
2. การกาหนดประเด็นการสังเคราะห์ความรู้ย่อยต่างๆ
3. การจัดกลุ่มความรู้ย่อยต่างๆ เป็นหมวดหมู่ตามประเด็นการสังเคราะห์
4. การสร้างข้อสรุปความรู้ในแต่ละประเด็นของการสังเคราะห์
5. การเชื่อมโยงข้อสรุปความรู้ต่างๆ ในแต่ละประเด็นของการสังเคราะห์
6. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อสรุปเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
ข้อสรุปความรู้
จากการถอดบทเรียน

ข้อสรุปความรู้
จากการถอดบทเรียน
1
ความรู้ย่อย
จากการ
ถอดบทเรียน 1

ความรู้ย่อย
จากการ
ถอดบทเรียน 2

ข้อสรุปความรู้
จากการถอดบทเรียน

ความรู้ย่อย
จากการ
ถอดบทเรียน 3

ความรู้ย่อย
จากการ
ถอดบทเรียน …

ผลการประเมินหลักสูตรประเด็นต่างๆ

แผนภาพ 62 แนวคิดการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนผลการประเมิน
หลักสูตร

430 บทที่ 11 การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตรที่นาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

11.5 การนาผลการประเมินหลักสูตรไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ภายหลังดาเนินการจัดทาข้อสรุปความรู้จากการถอดบทเรียนเกี่ยวกับผล
การประเมินหลักสูตรแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย เช่น ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน
และผู้เรียน ร่วมกันวางแผนและดาเนินการพัฒนาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ในประเด็น ต่างๆ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งมีกระบวนการนาผลการประเมินไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนา ดังแผนภาพต่อไปนี้

รับรู้ผลการประเมิน

ปรับปรุงและพัฒนา

เรียนรู้ผลการประเมิน
โดยการถอดบทเรียน
ผลการประเมิน

เรียนรู้ผลการประเมิน

สังเคราะห์ผลการถอดบทเรียน

แผนภาพ 63 กระบวนการนาผลการประเมินหลักสูตรไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
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ประเด็นที่เกี่ ย วข้องกับหลั กสู ตรและการเรียนรู้ ผู้ เขียนได้คัดเลื อกในบาง
ประเด็นที่สาคัญ โดยได้นาเสนอคาอธิบายเชิงคุณภาพซึ่งสามารถใช้เป็นเป้าหมาย
ของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้นได้ ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 11 คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
คาอธิบายเชิงคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนรู้
สาระสาคัญของหลักสูตร ความมุ่ งหมาย เนื้อ หาสาระ การจัด การเรีย นรู้ การวั ด และ
(curriculum substance) ประเมินผล
- ความมุ่ งหมายที่ ดี ควรมี ค วามครอบคลุ ม คุ ณภาพของ
ผู้เรียนทั้งทางด้านการรู้คิด ทักษะ และคุณลักษณะที่สาคัญและ
จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
- สาระสาคัญของหลักสูตรที่ดีประกอบด้วยความสอดคล้อง
กั น ระหว่ า ง ความมุ่ งหมาย เนื้ อ หาสาระ การจั ด การเรี ย นรู้
การวั ด และประเมิ น ผล นอกจากนี้ เ นื้ อ หาสาระควรมี ค วาม
ถู ก ต้ อ ง เป็ น ระบบ ต่ อ เนื่ อ ง เชื่ อ มโยง สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ
ความสามารถของผู้ เรียน ทันสมัย รองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ควรเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศั ก ยภาพ ได้ เ รี ย นรู้ ต ามความสนใจและความถนั ด โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆอย่างหลากหลาย ใช้การถอดบทเรียน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การวัดและประเมินผลที่ดี มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพ
จริง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ที่ใช้ผู้
ประเมิน หลายฝุา ยใช้วิธี การประเมิน หลายวิ ธี ประเมินหลาย
ช่วงเวลา และสะท้อนผลการประเมิน สู่การพัฒนาผู้เรียน

432 บทที่ 11 การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตรที่นาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ตาราง 11 คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการเรียนรู้
คู่มือการใช้หลักสูตร
(curriculum guide)

คาอธิบายเชิงคุณภาพ

เอกสารต่ า งๆ ที่ อ ธิ บ ายแนวทางหรื อ วิ ธี ก ารใช้ ห ลั ก สู ต รต่ อ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่ถูกต้องตรงกัน คู่มือการใช้
หลักสูตรควรมีลักษณะการเขียนนาเสนอสาระสาคัญต่างๆ อย่าง
กระชับชัดเจน ใช้ภาษที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจและสามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง
การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ กระบวนการจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ
(child – centered
ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยใช้
learning)
วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรี ยน โดยการ
ดาเนินการตามแนวทางต่อไปนี้ 1) สร้างโอกาส อานวยความ
สะดวก การโค้ช และการจัดการ 2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 3) จัดกระบวนการเรียนรู้
สอดคล้ องกั บ ความสนใจ ความถนัด และความต้ อ งการของ
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 คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
คาอธิบายเชิงคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนรู้
การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ผ ลการวิ จั ย หรื อ กระบวนการวิ จั ย
(research–based
มาสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถดาเนินการ
learning)
ได้ 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ผู้สอนนาผลการวิจัยมาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ 2) ผู้สอนนาผลการวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เรียน 3) ผู้สอนบูรณาการกระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
และ 4) ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ซึ่งผู้สอนควรมีบทบาทที่สาคัญ คือ 1) สร้างบรรยากาศ
ของการแสวงหาความรู้ร่วมกัน 2) ส่งเสริมทักษะที่จาเป็นต่อการ
วิจัย เช่น การสังเกต การจดบันทึก 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องครบถ้วนทุกขั้นตอน 4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทาการวิจัย
ในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ 5) วางแผนการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยร่วมกับ
ผู้เรียน 6) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม กระบวนการวิจัย
ให้กับผู้เรียน 7) จัดทรัพยากรและแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการวิจัยของผู้เรียน 8) ส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินผลการ
เรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
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ตาราง 11 คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้
ที่เสริมสร้าง
ความสุขในการเรียนรู้

คาอธิบายเชิงคุณภาพ
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ความสาคัญกับ
ความรู้สึกทางบวกที่มีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีแนวทางต่อไปนี้
1) จัดประสบการณ์หรื อกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดย
แสดงถึงความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม ให้กาลังใจ และให้คาแนะนา
เมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ 2) ชี้แนะ กากับ ฝึกฝนและ
อานวยความสะดวก ให้ผู้ เรี ยนได้เ รียนรู้ต ามขั้ นตอนเพื่อ การ
บรรลุวัตถุประสงค์ 3) ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมต่างๆ ที่
ผู้ เ รี ย นแสดงออกถึ ง ความไม่ เ ข้ า ใจ ให้ ก ารเสริ ม แรง และให้
กาลังใจผู้เรียน 4) จัดสถานการณ์การเรียน บรรยากาศ ให้เอื้อ
ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละแบบการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นที่ มี ค วาม
หลากหลาย 5) ใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ และเพิ่ม
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสุขในการ
เรียนรู้ 6) จัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียนและปรับกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะกับระดับความสามารถของผู้เรียน 7) ประเมินผลการ
เรีย นรู้ ด้ว ยวิ ธีการที่ หลากหลาย ใช้ ผู้ป ระเมิ นหลายฝุา ย และ
ประเมิ น หลายช่ ว งเวลา น าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาผู้เรียน
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ตาราง 11 คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
คาอธิบายเชิงคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนรู้
การพัฒนาทักษะการรู้คิด กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการ
(cognitive development) คิ ด ของผู้ เ รี ย นโดยผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ต ามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 1) การจัดการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการและ
ความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน 2) ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย เชื่ อ มโยงกั บ ประสบการณ์ เ ดิ ม
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันอย่างมีความหมาย 3) เริ่มต้นการเรียนรู้จาก
ภาพรวมไปสู่ส่วนย่อยโดยใช้กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้ า งสรรค์ การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ การคิ ด สร้ า งสรรค์
4) ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวตลอดจนการจัด
บรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ทั้ ง บรรยากาศทางกายภาพ
บรรยากาศทางสังคม และบรรยากาศทางจิตวิทยา 5) ผู้เรียนมี
เปูาหมายในการเรียนรู้และเรียนรู้บนพื้นฐานของความเข้าใจ
ตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 6) ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลง
มือปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน
และมี การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ นาไปสู่ก ารสรุป อ้า งอิงเป็ นองค์
ความรู้ 7) ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับ
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนออกมาด้วยวิธีการที่หลากหลาย
8) ประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และนาผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

436 บทที่ 11 การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตรที่นาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ตาราง 11 คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการเรียนรู้
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(self – learning skills)

กระบวนการเรียนรู้
(learning process)

คาอธิบายเชิงคุณภาพ
ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนในการกาหนดเปูาหมายและ
วิธีการแสวงหาความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบ เป็น
ทั ก ษะที่ ส าคั ญ ในการด ารงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ของ
ผู้ เ รี ย น โดยผู้ เ รี ย นที่ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองควรมี
คุณลักษณะที่สาคัญ คือ 1) กาหนดเปูาหมายการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 2) กาหนดปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการทราบได้ด้วยตนเอง
3) กาหนดวิธีการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้คาตอบได้ด้วยตนเอง
4) ดาเนินการศึกษาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง 5) ประเมิน
ความน่าเชื่อถือของความรู้ที่ศึกษา 6) ค้นคว้าโดยใช้วิธีการ
ที่เหมาะสม 7) วิเคราะห์และสรุปคาตอบของสิ่งที่ต้องการทราบ
8) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ของตนเองกับบุคคลอื่น 9) เคารพ
ความแตกต่างทางความคิด10) ใช้หลักฐานข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 11) ค้นคว้าหาความรู้ที่ต้องการอย่างเป็นระบบ
ลาดับขั้นตอนที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ
กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคื อ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ล งมื อ
ป ฏิ บั ติ กิ จ กร ร ม ต่ า งๆ จ า กสิ่ งที่ ง่ า ย ไ ป สู่ สิ่ ง ที่ ซั บ ซ้ อ น
(complexity) หรื อ จากสิ่ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมไปสู่ น ามธรรม
นอกจากนี้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ดี ยั ง ควรให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ
ปฏิ บั ติ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง มี ก ารถอดบทเรี ย น และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้มีหลายประการ
เช่น กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสร้าง
ความคิ ด รวบยอดกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ กระบวนการ
แก้ปัญหา กระบวนการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างทักษะการ
ปฏิ บั ติ กระบวนการสร้ า งค่ า นิ ย ม กระบวนการสร้ า งเจตคติ
เป็นต้น
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ตาราง 11 คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการเรียนรู้
ประสบการณ์การเรียนรู้
(learning experience)

บรรยากาศการเรียนรู้
(learning atmosphere)

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
(creative
communication)

คาอธิบายเชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ผู้เรียนมีปฏิสมั พันธ์กับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมทาให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งด้านการรู้คิด ทักษะ และเจตคติ ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และการจั ด การเรี ย นรู้ เ หมาะสมกั บ วุ ฒิ ภ าวะและระดั บ
ความสามารถของผู้เรียน สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจต
คติของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขยายโลกทัศน์ของผู้เรียน
ให้สามารถดารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่มีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีควรเป็นบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผ่อนคลาย ปราศจากความเครียดและความ
วิตกกังวล มีความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความเท่า
เทียมกันระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้ส อน
สนุกสนาน ตื่นเต้น และท้าทายการเรียนรู้ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความเมตตากรุณา และความรัก
การสื่ อ สารระหว่ า งผู้ ส อนกั บ ผู้ เ รี ย นที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด นวั ต กรรม
สัมพันธภาพที่ดี ความร่วมมือ แรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นใน
การพัฒนา มีคุณลักษณะสาคัญ คือ 1) ให้ความเอาใจใส่ต่อ
ผู้เรียน ให้ความสาคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นมนุษย์ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีที่ต้องให้ความเคารพ ให้ความสาคัญกับมิติทางด้าน
จิ ต ใจที่ อ่ อ นโยนในฐานะที่ ยั งเป็ น เด็ ก 2) ใช้ ภ าษากายที่ มี
ประสิทธิภาพ ในการสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก ถึงความห่วงใย
ความรักและความปรารถนาดีต่อผู้เรียน 3) ใช้ภาษาเชิงบวก
หลีกเลี่ยงคาตาหนิ ภาษาเชิงบวกเป็นภาษาที่มีพลัง สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการ
พัฒนาตนเอง ความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ
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ตาราง 11 คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
(learning materials)

แหล่งการเรียนรู้
(learning resources)

บริการสนับสนุนการเรียนรู้
(learning support
service)

คาอธิบายเชิงคุณภาพ
4) การสื่อสารในแนวราบ เป็นการสื่อสารด้วยภาษาที่มีความเท่า
เที ย มกั น ระหว่ า งผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น ในลั ก ษณะของสุ น ทรี ย
สนทนา และการฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ด่วนตัดสิน
ตัวกลางที่ช่วยทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว สื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ดี ค วรมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
สาระสาคัญของการจัดการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจ การคิด จินตนาการสร้างสรรค์ ทาให้ผู้เรียนสนใจ
และติดตามบทเรียนอย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งเป็นส่วนช่วยในการ
ขยายประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นได้ ภ ายในเวลา
อันรวดเร็วและเป็นรูปธรรม
แหล่งข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ ที่มีอยู่รอบตัวผู้เรียนทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน แหล่งการเรียนรู้เป็นได้ทั้งสถานที่และ
บุคคล แหล่งการเรียนรู้ที่ดีควรตอบสนองความต้องการในการ
เรียนรู้ ความสนใจ ของผู้เรียนได้โดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและ
สถานที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ นิ สั ย ใฝุ เ รี ย นรู้ แ ละการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริม สนับสนุน ให้คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูล
สารสนเทศ ให้บริการทรัพยากรต่างๆ ที่สถานศึกษาจัดให้กับ
ผู้สอนและผู้เรียน เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้สอน และการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การให้
คาปรึกษาทางด้านวิชาการ การให้บริการสัญญาณ WiFi ภายใน
โรงเรียน เป็นต้น บริการสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี ควรตอบสนอง
ความต้องการในเชิงวิชาการของทั้งผู้สอนและผู้เรียนได้ดี มีความ
สะดวกรวดเร็ว กระบวนการขอรับและให้บริการมีความชัดเจน
อีกทัง้ บุคลากรผู้ให้บริการ มีจิตบริการ (service mind)
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ตาราง 11 คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(learner development
activity)

การแนะแนวผู้เรียน
(learner guidance)

การประเมินผล
(assessment /
evaluation)

คาอธิบายเชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันในด้านอายุ เพศ ระดับความสามารถ
ความต้องการ ความถนัด ความพร้อม และความสนใจ การจัด
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควรเปิ ด โอกาสให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน รู้จัก
และเห็ นคุ ณค่ าในตนเอง มี กระบวนการคิ ด ทัก ษะทางสั งคม
ทักษะการใช้ชีวิต บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เข้ากับวิถีชีวิต
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ภายใต้การโค้ชของผู้สอน
กระบวนการให้คาแนะนา ชี้แนวทาง และช่วยเหลือผู้เรียน ให้
รู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีแนวทางในการเรียน
การพั ฒ นาตนเอง การตั ด สิ น ใจ การแก้ ปั ญ หา การวางแผน
ศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ตลอดจนการปรับตัว ให้เ ข้ากั บ
สิ่งแวดล้อม สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
การแนะแนวที่มีประสิ ทธิภาพ ควรมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เน้นกระบวนการคิดและการ
ตัดสินใจด้วยตนเองของผู้เรียน บนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศของ
ผู้สอน ใช้วิธีก ารแนะแนวที่ สอดคล้องกับ ธรรมชาติและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้สอนทุกคนปฏิบัติหน้าที่แนะ
แนวผู้เรียนในประเด็นทั่วๆ ไป และมีระบบการส่งต่ อผู้เรียนไป
ยังผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญด้านแนะแนวเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียน
การรวบรวมข้ อ มู ล หลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ ต่ า งๆ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง
กระบวนการเรียนรู้ ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ และผลการ
เรียนรู้ นาไปสู่การตัดสินใจและลงสรุปเป็นสารสนเทศและนาไป
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยการใช้วิธีการอย่างหลากหลาย
เช่น การสังเกต การตรวจสอบผลงาน การรายงานตนเอง
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ตาราง 11 คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการเรียนรู้

คาอธิบายเชิงคุณภาพ

ใช้ ผู้ ป ระเมิ น จากบุ ค คลหลายฝุ าย เช่ น ผู้ ส อน เพื่ อ น ผู้ เ รี ย น
ผู้เกี่ยวข้อง ดาเนินการประเมินผลก่อนการเรียนรู้ เพื่อวินิจฉัย
ความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
สอบถาม การใช้แบบทดสอบ ดาเนินการประเมินผลระหว่างการ
เรียนรู้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เช่น การตรวจสอบผลงาน
การสังเกตพฤติ ก รรมผู้ เรี ย น ด าเนิ นการประเมิ น ผลหลังการ
เรียนรู้ เช่น การทดสอบ การปฏิบัติงาน การทารายงานทาง
วิชาการ ดาเนินการประเมินเพื่อตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้
ความก้ า วหน้ า ในการเรี ย นรู้ และผลผลิ ต ของการเรีย นรู้ ข อง
ผู้เรียนของผู้เ รียน ผู้เรียนมีส่ วนร่ วมในการกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินและมีการสะท้อนผลการประเมินสู่ผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่า งๆ เช่ น การที่ ผู้ ส อนน าผลการประเมิ น มาแจ้ งในชั้ นเรี ย น
การมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินตามสภาพจริง การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น
(authentic assessment) พฤติกรรมผู้เรีย นกระบวนการทางาน การแลกเปลี่ย นเรียนรู้
และผลงาน ในบริบทของการจัดการเรียนรู้ การประเมินตาม
สภาพจริง มีหลักการสาคัญ ได้แก่ 1) ใช้ผู้ประเมินหลายฝุาย
เช่น ผู้สอนประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน
เพื่อน ผู้ปกครองประเมินผู้เรียน ชุมชนประเมินผู้เรียน เป็นต้น
2) ใช้วิธีการประเมินหลายวิธี เช่น การสังเกต การตรวจผลงาน
การสอบถาม การให้ผู้เรียนรายงานตนเอง เป็นต้น 3) ประเมิน
หลายช่ ว งเวลา ได้ แ ก่ การประเมิ น ก่ อ นเรี ย น การประเมิ น
ระหว่างเรียน การประเมินหลังเรียน และการประเมินติดตามผล
และ 4) สะท้อนผลสู่การพัฒนาผู้เรียน โดยการให้ผลย้อนกลับ
อย่างสร้างสรรค์
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ตาราง 11 คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
คาอธิบายเชิงคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนรู้
การประเมินขณะเรียนรู้
การรวบรวมหลั ก ฐานข้ อ มู ล เชิ งประจั ก ษ์ เ กี่ ย วกั บ การเรี ย นรู้
(assessment as learning) ของผู้เรียนขณะเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในการเรียนรู้
ของตน วางแผนการเรียนรู้ กากับการเรียนรู้ วินิจฉัย ประเมิน
และปรับปรุงการเรียนรู้ของตน การให้ผู้เรียนออกแบบแผนการ
เรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนคิดทบทวนเกี่ยวกับการเรียนรู้และกลยุทธ์
ในการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง การประเมินลักษณะนี้ มีจุดเน้นคือการให้ผู้เรียนได้ใช้
การประเมิ นตนเองและการประเมิ นเพื่อ น เป็ นกระบวนการ
เรียนรู้ชนิดหนึ่ง การประเมินที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ ในระหว่างการ
ทากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ประเมินตนเองและแสวงหา
แนวทางพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี โ อกาสการ
ประเมินเพื่อนร่วมชั้นเรียนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ สาหรับการประเมินตนเองโดยผู้เรียนนั้น ผู้เรียนควรตั้ง
คาถามตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองดังต่อไปนี้ 1) จุดมุ่งหมาย
ของการเรียนรู้ของเราคืออะไร 2) เราได้ความรู้อะไรบ้างจากการ
เรียนรู้ในครั้งนี้ 3) มีวิธีการเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างไร 4) มีความ
เข้าใจสาระสาคัญที่เรียนนี้ว่าอย่างไร 5) มีเกณฑ์การประเมินผล
การเรียนรู้ของเราอย่างไร และประสบความสาเร็จตามเกณฑ์นั้น
หรือไม่ 6) จะมีวิธีการยกระดับผลการเรียนรู้ของเราในการเรียน
ครั้งต่อไปอย่างไร
การประเมินเพื่อเรียนรู้
การรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ตามสภาพจริง
(assessment for
เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อระบุและวินิจฉัยปัญหาการ
learning)
เรียนรู้ และให้ข้อติชม ที่มีคุณภาพ แก่ผู้เรียน เพื่อปรับปรุงการ
เรียนรู้ให้ดีขึ้น โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และเพื่อให้
เข้าใจการเรียนรู้ของผู้เรียนในแง่มุมต่างๆ อย่างรอบด้าน อันจะ
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ตาราง 11 คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการเรียนรู้

คาอธิบายเชิงคุณภาพ

นาไปสู่การปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนใช้
ข้อมูลสารสนเทศทางการประเมินเป็นข้อมูลปูอนกลับ เพื่อการ
วินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน การปรับปรุงวิธีการเรียนรู้
หรือวิธีการทางานของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่
ควบคุมกากับและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ วางแผนการเรียนใน
ขั้นตอนต่อไปให้บรรลุผลสาเร็จ และค้นหาการปรับปรุง วิธีการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ ไปสู่ เ ปู า หมายการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง ผู้ ส อนท า
หน้าที่ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ประกอบด้วย
การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ(feed back)และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด
(feed - forward)
การประเมินผลการเรียนรู้ การรวบรวมหลั ก ฐานข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ต่ า งๆ เมื่ อ สิ้ น สุ ด
(assessment of learning) กระบวนการเรียนรู้ เพื่อตัดสินคุณค่าในการบรรลุวัตถุประสงค์
หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ซึ่ ง แสดงถึ ง มาตรฐานทางวิ ช าการในเชิ ง สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สารสนเทศดั งกล่าวนาไปใช้ในการ
ก าหนดระดั บ คะแนนให้ ผู้ เ รี ย น รวมทั้ ง ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรและการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ เพื่ อ ตั ด สิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น โดย
ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการประเมิน โดยการประเมินจะมี
ลักษณะเป็นการประเมินรวบยอดที่ใช้วัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์
การเรียนรู้เป็นมาตรฐานการประเมิน ตลอดจนใช้วิธีการและ
เครื่ อ งมื อ ประเมิ น ที่มี คุ ณ ภาพเชื่ อ ถื อ ได้ มี ค วามเป็ น ทางการ
มากกว่าการประเมินเพื่อการเรียนรู้และการประเมินขณะเรียนรู้
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หลักสูตรและการเรียนรู้
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิจั ย ที่ ดาเนิ นการควบคู่กั บ การจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อพั ฒ นา
(classroom research) คุณภาพของผู้เรียน มีการนาผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดาเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัย
ตามลาดับ ได้แก่ 1) การวางแผน 2) การปฏิบัติ 3) การ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ และ 4) การสะท้อนผลสู่การปรับปรุง
การพัฒนาผู้สอน
การเสริ ม สร้ า งความรู้ ความสามารถ และเจตคติ ข องผู้ ส อน
(teacher development) เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล การพัฒนาผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางสาคัญ
คือ 1) การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ 2) การเสริม
พลัง 3) การดาเนินการอย่างเป็นระบบ 4) การพัฒนาที่ต่อเนื่อง
5) การมีจุดเน้น6) การเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริง 7) การ
สะท้ อ นผล นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นาผู้ ส อนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี
ลักษณะสาคัญ คือ1) สอดคล้อง กับเนื้อสาระที่ผู้สอนจะต้อง
ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ในโรงเรียน 2) มีช่วงระยะเวลาที่
เหมาะสมและเพีย งพอที่ ผู้ส อนจะน าความรู้ ไปใช้ใ นโรงเรี ย น
3) ผู้สอนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ 4) กิจกรรมการพัฒนาผู้สอนมีความเชื่อมโยง
กับการปฏิบัติงานในโรงเรียน 5) กิจกรรมการพัฒนามีความ
ต่อเนื่อง และจัดลาดับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 6) บูรณาการ
ความรู้ ทั ก ษะและเจตคติ ไ ปในกิ จ กรรมการพั ฒ นาอย่ า ง
เหมาะสม 7) ส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กระบวนการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 8) กระตุ้นให้ ผู้สอนสะท้อนคิดตนเอง (self reflection) อย่างต่อเนื่อง 9) ให้ข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียน
ที่เกิดขึ้นจากการทางานของผู้สอน 10) เปิดโอกาสให้ผู้สอนได้
ประเมินตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
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หลักสูตรและการเรียนรู้
การเสริมพลังผู้สอน
การเสริมสร้างและสนับสนุนให้บุคคลสามารถพัฒนาศักยภาพ
(teacher empowerment) และขี ด ความสามารถของตนเองในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง
ต่อ เนื่ อ งโดยการมี เ สรี ภ าพในการคิ ด การตั ด สิ น ใจ การลงมื อ
ปฏิบัติ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 2) ความสามารถหรือเสรีภาพใน
การเลือก 3) การมีส่วนร่วมในการคิดและการตัดสินใจ 4) ความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ ผลลั พ ธ์ร่ ว มกั น โดยการเสริ ม พลั ง ผู้ส อนมี แ นว
ปฏิบัติที่สาคัญคือ 1) เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและความคิดเห็นตลอดจนการตัดสินใจและ
การมีส่วนร่วมต่างๆ ในการดาเนินงานขององค์กร 2) เสริมสร้าง
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง
และระหว่ า งผู้ บ ริห ารกั บบุ ค ลากร 3) ให้ ค วามรู้ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ และทรั พ ยากรต่ า งๆ ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต่ อ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนอย่างเหมาะสม 4) เสริมสร้าง
และสนับสนุนให้บุคลากรมีทักษะและกระบวนการในการทางาน
เป็นกลุ่มที่สามารถควบคุมและตรวจสอบการทางานด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และสารสนเทศที่จาเป็นต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็ว 6) ให้ข้อมูลย้อนกลับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเพื่อเป็น
ข้ อ มู ล ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการท างานให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 7) สร้างบรรยากาศความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน 8) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีโอกาสในการเลือกและกาหนด
วิธีการปฏิบัติงานภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองโดย
อิสระ 9) ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 10) เสริมสร้างและ
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ
(Professional
Learning
Community)

คาอธิบายเชิงคุณภาพ
สนับสนุนบุคลากรให้มีความกล้าในการคิดและตัดสินใจอย่าง
มี เ หตุ ผ ลและกล้ า เผชิ ญ ปั ญ หาที่ ท้ า ทายความคิ ด และ
ความสามารถ
การรวมกลุ่มกันของบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และคุณภาพของผู้เรียนร่วมกัน
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ การเรียนรู้ประสบการณ์
การปฏิบัติงานในพื้นที่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 1) การแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีคุณค่าและวิสัยทัศน์การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ตลอดจนการมี พั น ธะสั ญ ญาร่ ว มกั น
ระหว่ า งผู้ ส อนและผู้ บ ริ ห ารในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา 2) การมีวัฒนธรรมความร่วมมือร่วมใจของผู้สอนทุก
คน รวมทั้งผู้บริหาร สาหรับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
แห่ ง การเรี ย นรู้ เ ชิ ง วิ ช าชี พ โดยมี เ ปู า หมายเดี ย วกั น มี ค วาม
รับผิดชอบร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) การมุ่งเน้น
การตรวจสอบและปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมินผล
การเรียนรู้และนาข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินมาวางแผน
และดาเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 4) การสนับสนุนและ
แลกเปลี่ ย นภาวะผู้ น า การให้ ผู้ ส อนทุ ก คน เป็ น ผู้ น าในการ
ตัดสินใจ บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน 5) การแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์การปฏิบัติส่วนบุคคล นาความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน จากการประเมิน
ตนเอง การสังเกตการจัดการเรียนการสอนของเพื่อน และผล
การประเมินต่างๆ เช่น ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน มา

446 บทที่ 11 การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตรที่นาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ตาราง 11 คาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ (ต่อ)
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและการเรียนรู้

คาอธิบายเชิงคุณภาพ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ซึ่งการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติส่วนบุคคลนี้จะช่วยทาให้
เกิดการปรับปรุงและพัฒนาความเป็นมืออาชีพ (professional)
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สรุป
จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 11 เรื่อง การเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตร
ที่นาไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ได้กล่าวถึงสาระสาคัญ คือ การปรับเปลี่ยน
ความคิ ด และมุ ม มองที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต รและการเรี ย นรู้ จากการที่ มี ก ระบวนการทาง
ความคิ ดแบบเดิ มไปสู่ แ บบใหม่ ที่ ดีก ว่ า ส่ ง ผลท าให้ ก ารปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลง
หลักสูตรดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสบความสาเร็จตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
และสอดคล้ อ งกับ ผลการประเมิน หลั กสู ตร กระบวนการทางความคิดแบบใหม่
มี ลั ก ษณะเป็ น แบบเปิ ด มองไปข้ า งหน้ า ไม่ ยึ ด ติ ด กั บ วิ ธี ก ารเดิ ม ๆ พร้ อ มที่ จ ะ
เปลี่ ย นแปลงไปสู่ สิ่ งที่ ดี กว่ า กระบวนการทางความคิ ด แบบใหม่ ให้ ความส าคัญ กั บ
กระบวนการเรียนรู้ ใช้วิธีการโค้ช และการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา วิธีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด หรือ mindset ของบุคลากรทาได้ตามขั้นตอน
ดังนี้ 1) กระตุ้นความตระหนัก 2) ให้ข้อมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) ลงมือปฏิบัติร่วมกัน 4) การชื่นชมความสาเร็จของการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน
เครื่องมือสาหรับการเรียนรู้ผลการประเมินหลักสูตรมีหลายประการ คือ
การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ประสบการณ์ตรง นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา คาว่า “บทเรียน” หมายถึง
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ความรู้ ที่ ได้ รั บ จากการลงมื อปฏิบั ติง านจริ งจนเกิด ประสบการณ์ ส่ ว นบุ คคล อีก ทั้ ง
สุนทรียสนทนาที่เป็นการสนทนาที่นาไปสู่การเรียนรู้ใหม่ๆ การคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ ปริ สิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ง าน อี ก ทั้ ง ยั ง ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงจากภายในโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดของ
ตนเองให้กับเพื่อนร่วมงานด้วยความรับผิดชอบและซื่อสั ตย์ต่อสิ่งที่ได้นามาแลกเปลี่ยน
กับเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนการทบทวนหลังการปฏิบัติเป็นการตรวจสอบประเด็นสาคัญ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติ เพื่อทาให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
การสังเคราะห์ความรู้จากการถอดบทเรียน อาศัยกระบวนการสร้างข้อสรุป
แบบอุ ป นั ย เป็ น ส าคั ญ โดยมี ส ารสนเทศจากการถอดบทเรี ย นที่ เ ป็ น ความรู้ ต่ า งๆ
อย่างเพียงพอ ภายหลังดาเนินการจัดทาข้อสรุปความรู้จากการถอดบทเรียนเกี่ยวกับ
ผลการประเมินหลักสูตรแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายจึงร่วมกันวางแผนและดาเนินการ
พัฒ นา ปรั บ ปรุ ง หรื อเปลี่ ย นแปลงหลั กสู ตรในประเด็นต่ างๆ ให้ มีคุ ณภาพมากขึ้ น
ส่วนคาอธิบายเชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ สามารถ
น าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการก าหนดเปู า หมายความส าเร็ จ ของการปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้
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คาอธิบายเชิงคุณภาพ
ในประเด็นที่เกีย่ วข้องกับ
หลักสูตรและการเรียนรู้
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทาง

ในการกาหนดเป้าหมาย
ความสาเร็จของการปรับปรุง

และเปลีย่ นแปลงหลักสูตรได้
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การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
ซึ่งเป็นหน้าที่ของผูเ้ กี่ยวข้องกับหลักสูตรทุกฝ่าย
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บทที่ 12
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ภายหลังการประเมินหลักสูตร
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การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

อย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อมี

กระบวนการทางความคิดแบบเปิด

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่

สิ่งที่ดีกว่า
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12.1 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
แบบครบวงจร
12.2 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
12.3 ปัจจัยสนับสนุนการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
12.4 กระบวนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

12. การปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ภายหลังการประเมินหลักสูตร

12.5 การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้
ภายหลังการประเมินหลักสูตร
12.6 ลักษณะการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา
12.7 การปรับปรุงรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้
โดยผู้สอนภายหลังการประเมินหลักสูตร
12.8 การพัฒนารายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ใหม่
ภายหลังการประเมินหลักสูตร
12.9 การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพ
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
12.10 การดารงคุณภาพของหลักสูตรระหว่างการใช้
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การปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ที่ถูกต้อง มีประโยชน์ และเชื่อถือได้
จาเป็นต้องมีสารสนเทศ
จากการประเมินมาสนับสนุน
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สาระสาคัญ
สาหรับในบทที่ 12 เรื่อง การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรภายหลัง
การประเมินหลักสูตร มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. เมื่อหลักสูตรมีการประเมินอย่างครบวงจรแล้วจะทาให้มีข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้ สามารถนาไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่าง
ครบวงจรเพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รมี คุ ณ ภาพมากขึ้น ทั้ ง ด้ า นเอกสารหลั ก สู ต ร ด้ า นการน า
หลักสูตรไปปฏิบัติ และด้านการพัฒนาบุคลากรให้ใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การประเมิ น หลั ก สู ต รเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่อง เป็นการประเมินที่มุ่งแสวงหาจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของหลักสูตรใดๆ
ที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในการเลิกใช้หลักสูตร เพื่อนาสารสนเทศจากการประเมินมาปรับปรุง
และพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพและยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ สู ง ขึ้ น
ซึ่งสถานศึกษาสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง
3. ภายหลังการประเมิน หลักสูตรแล้ว ภารกิจลาดับถัด ไปคือการ
พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาที่มีความยั่งยืนคือการ
ปรับปรุงและพัฒนาบนฐานการวิจัยที่มีลักษณะเป็นการวิจัยที่เป็นวงจรของการพัฒนา
ดังเช่นการวิจัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4. การปรั บปรุ งและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่สืบเนื่องมาจากการ
ประเมินหลักสูตรมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการสร้างความตระหนัก 2) ขั้นการวาง
แผนการเปลี่ย นแปลง 3) ขั้น ดาเนิน การเปลี่ ยนแปลง 4) ขั้นตรวจสอบผลการ
เปลี่ยนแปลง
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5. การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น หลั ก การที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามวงจร PDCA ซึ่งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลั ก สู ต ร เป็ น งานที่ส าคั ญ และไม่ ห ยุ ด นิ่ งจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้
สอดคล้องกับบริบททางสังคม และมีมาตรฐานตามที่กาหนด
6. ภายหลั ง การประเมิ น หลั ก สู ต รแล้ ว อาจมี ส ารสนเทศบาง
ประการ ที่ ท าให้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารทบทวนมาตรฐานการเรี ย นรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี ค วาม
เหมาะสมมากขึ้น เพื่อนาไปใช้เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทางการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
7. ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา เป็นการเรียนรู้ยุคใหม่ที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ผู้ เรี ย นมีส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ ทั้งการกาหนดจุ ดประสงค์ การเรียนรู้ การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
การประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริง
8. การปรับปรุงและเปลี่ ยนแปลงหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตร
เป็นสิ่งที่สาคัญที่ทาให้การใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ใช้แนวคิด
ของหลักสูตรแฝง (hidden curriculum) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่กาลังเป็นประเด็น
ความสนใจในแวดวงวิชาชีพให้ผู้เรียนได้ศึกษา
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12.1 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างครบวงจร
เมื่อหลักสูตรมีการประเมินอย่างครบวงจรแล้วจะทาให้มีข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้องเชื่อถือได้สามารถนาไปปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างครบวงจร
เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพมากขึ้นในประเด็นต่อไปนี้
1. ด้านการปรับปรุงเอกสารหลักสูตร ได้แก่
- การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
- การปรับปรุงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตร
- การปรับปรุงแนวการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
- การปรับปรุงสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ของหลักสูตร
- การปรับปรุงแนวการวัดและประเมินผลของหลักสูตร
2. ด้านการปรับปรุงการนาหลักสูตรไปปฏิบัติ ได้แก่
- การปรับปรุงการวางแผนวิชาการ
- การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
- การปรับปรุงการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
- การปรับปรุงการวัดและประเมินผล
- การปรับปรุงบรรยากาศการเรียนรู้
- การปรับปรุงแผนการใช้งบประมาณ
3. ด้านการพัฒนาบุคลากรให้ใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
- การพัฒนาศักยภาพผู้สอน
- การพัฒนาระบบการโค้ชและพี่เลี้ยง
- การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
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การปรับปรุง
เอกสารหลักสูตร

การปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรอย่างครบวงจร
การพัฒนาบุคลากร
ให้ใช้หลักสูตร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุง
การนาหลักสูตร
ไปปฏิบัติ

แผนภาพ 64 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างครบวงจร
ในการดาเนิ นการปรับ ปรุ งและเปลี่ ยนแปลงหลักสู ตรอย่างครบวงจรนั้น
จาเป็นต้องมีแผนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
หรือองค์กร ตลอดจนกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เช่น จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ดูแล
รับผิดชอบการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัย
และพัฒนาหลักสูตร ผู้เขียนจะต้องทาแผนการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรและการ
ค านวณต้ น ทุ น ของหลั ก สู ต รเสนอต่ อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด คื อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนี้
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แผนการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

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

กาหนดการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
วันที่อนุมัติ
1. กาหนด
2. กาหนด
3. กาหนด
4. กาหนด
หลักสูตร
การประชุม
การประชุม
การประชุม
การเสนอ
ครั้งสุดท้าย คณะกรรมการ และส่งหลักสูตร คณะกรรมการ
ทีป่ ระชุม
บริหารหลักสูตร เพื่อการวิพากษ์ บริหารหลักสูตร คณะกรรม
เพื่อกาหนดแนว
หลักสูตร
เพื่อสรุปและ
การประจา
พ.ศ.2530 ทางการปรับปรุง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นชอบการ
บัณฑิต
หลักสูตร
ภายนอก
ปรับปรุงหลักสูตร วิทยาลัย
ดาเนินการแล้ว
5. กาหนด
การเสนอ
ที่ประชุม
สภาวิชาการ
ธันวาคม
2552

ดาเนินการแล้ว

ตุลาคม
พฤศจิกายน
2552
2552
6. กาหนด 7. เสนอสานักงาน
การเสนอ
คณะกรรมการ
ที่ประชุม
การอุดมศึกษา
สภามหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ
มกราคม
2553

กุมภาพันธ์
2553
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ต้นทุนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
หมวดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผูส้ อนภายนอก
259,200
(12 หน่วยกิต x 1,200 บาทต่อชั่วโมง x 216 ชั่วโมง)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
150,000
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องใช้สาหรับนิสติ หนึ่งกลุ่มตลอดหลักสูตร
70,000
ค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ ณ แหล่งการเรียนรู้ภายนอกมหาวิทยาลัย
500,000
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร
1,500,000
อื่นๆ (สาธารณูปโภค)
300,000
2,779,200
→ ค่าใช้จ่ายหมวดค่าการจัดการเรียนการสอนรวม
→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิต 15 คนต่อรุ่น คิดจาก 2779200  15)
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
10,293
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
10,293
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
20,000
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)
39,859
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 บาท x 2 ภาคการศึกษา)
10,900
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท x 2 ภาคการศึกษา)
6,000
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,300 บาท x 2 ภาคการศึกษา)
2,600
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท x 2 ภาคการศึกษา)
14,760
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตลอดหลักสูตร

* ใช้สูตรและวิธีการคานวณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552

ยอดสะสม
(บาท
ต่อหัว)

185,280

205,866
225,866
265,725

299,985
299,985
300,000
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12.2 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน
แนวคิ ด การประเมิ น หลั ก สู ต รเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
อย่างต่อเนื่อง
การประเมินหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
การประเมิ น ที่ มุ่ ง แสวงหาจุ ด แข็ ง และจุ ด ที่ ต้ อ งพั ฒ นาของหลั ก สู ต รใดๆ ที่ ไ ม่ มี
จุดมุ่งหมายในการเลิกใช้หลักสูตร เพื่อนาสารสนเทศจากการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ซึ่งสถานศึกษา
สามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง
แนวคิดของการประเมินหลักสูตรเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษานี้ได้
ผสมผสานแนวคิด 3 ประการเข้าด้วยกัน คือ 1) การประเมินหลักสูตร 2) การถอด
บทเรียน และ 3) วงจรการพัฒนา
แนวคิดการประเมินหลักสูตร ให้ความสาคัญกับการประเมินแบบเป็น
ทางการที่มีความเป็นระบบ ได้แก่ 1) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 2) การ
ออกแบบการประเมิน 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการประเมิน 4) การวิเคราะห์
ข้อมูลสาหรับการประเมิน และ 5) การสรุปผลการประเมิน
แนวคิดการถอดบทเรียน ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ผลการประเมิน
ในประเด็นต่างๆ ด้วยใจเป็นกลาง วิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยที่ทาให้การใช้หลักสูตรประสบ
ความสาเร็จหรือล้มเหลวและถอดบทเรียนออกมาเป็นองค์ความรู้ นาไปสู่การพัฒนา
แนวคิดวงจรการพัฒนา เป็นการนาผลการประเมินและสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากการถอดบทเรียนมาวางแผนการพัฒนา ดาเนินการพัฒนา ตรวจสอบผลการพัฒนา
และสะท้อนผลการพัฒนา ตามวงจร Plan Do Check Reflection ทาให้เกิดการ
พัฒนาหลักสูตรตามจุดเน้นที่มาจากผลการประเมินส่งผลทาให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

466 บทที่ 12 การปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงหลักสูตรภายหลังการประเมินหลักสูตร
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง การประเมิ น ประเมิ น หลั ก สู ต รเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถแสดงแผนภาพช่วยการทาความเข้าใจได้ดังนี้

กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ออกแบบการประเมิน
เก็บข้อมูลสาหรับการประเมิน
วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการประเมิน
สรุปผลการประเมิน
ถอดบทเรียนผลการประเมิน

ดาเนินการพัฒนา

วางแผนการพัฒนา

ตรวจสอบผลการพัฒนา

สะท้อนผลการพัฒนา

แผนภาพ 65 การประเมินประเมินหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
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การทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว กั บ การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน
ภายหลังการประเมินหลักสูตรแล้ว ภารกิจลาดับถัดไป คือ การพิจารณา
ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น ปรับปรุง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงการประเมินผล หรือปรับปรุงการวางแผน
วิ ช าการและการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
ในประเด็นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาที่มีความยั่งยืนคือการปรับปรุง
และพัฒนาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (research–based improvement and
development) ที่มีลักษณะเป็นการวิจัยที่เป็นวงจรของการพัฒนา ดัง การวิจัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้การวิจัยเป็นกระบวนการหลักในการ
ทรงงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พระองค์ทรงนาหลักอริยสัจ
สี่มาประยุกต์ใช้ในการทรงงานดังนี้
1) ทุกข์
2) สมุทัย
3) นิโรธ
4) มรรค

(ปัญหาของประชาชนคืออะไรจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร)
(เหตุปัจจัยของปัญหาคืออะไร เหตุปัจจัยของความสาเร็จคืออะไร)
(ตั้งเป้าประสงค์)
(วิเคราะห์ทางเลือก และดาเนินการด้วยกระบวนการ
Plan Do Check Evaluation Reflection)
โครงการพระราชด าริ ต่า งๆ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ประสบ
ความสาเร็จเป็นอย่างดีเพราะแต่ละโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์
เช่ น ดิ น น้ า ป่ า เป็ น ต้ น และสภาพทางสั ง คมศาสตร์ เช่ น คน ครอบครั ว ชุ ม ชน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม และการทรงงานของ
พระองค์ ท รงใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เป็ น วงจรการพั ฒ นา ท าให้ ก ารพั ฒ นาต่ า งๆ
ดาเนินการไปบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ซึ่งวงจรการวิจัยในการทรง
งานของพระองค์แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

468 บทที่ 12 การปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงหลักสูตรภายหลังการประเมินหลักสูตร

วางแผน
ปฏิบัติ

ประเมินผล

สะท้อนผล

ตรวจสอบ

ปรับปรุงแผน
ปฏิบัติ

ประเมินผ
ล

สะท้อนผล

ตรวจสอบ

แผนภาพ 66 วงจรการวิจัยในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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การประยุ ก ต์ ใ ช้ ว งจรการวิ จั ย ในการทรงงานของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็ น ที่ ต้ อ งการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
หลั กสู ตร แล้ ว วิเ คราะห์ ผ ลลั พธ์ที่ ต้องการให้ เกิดขึ้ น ซึ่งอาจศึกษาได้จากค าอธิบาย
เชิงคุณภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการเรียนรู้ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้
สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภูมิสังคม) ของสถานศึกษา ตลอดจน
ข้อเท็จ จริ งจากผลการประเมิน หลั กสู ตร โดยใช้กระบวนการมีส่ ว นร่วมของผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ขั้นตอนที่ 3 ลงมือปฏิ บัติ การตามแผนอย่างเป็นระบบขั้นตอน
บนพื้นฐานของหลักวิชาการ องค์ความรู้ ทฤษฎี ผลการวิจัย และภูมิปัญญา
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบผลการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ และใช้ผู้ให้
ข้อมูลหลายฝ่าย
ขั้นตอนที่ 5 ประเมิ น ผลการด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
หลั กสู ตร โดยพิจ ารณาจากผลการตรวจสอบอย่างมีเหตุผ ล มีมาตรฐานหรือเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจน
ขั้นตอนที่ 6 สะท้ อ นผลเพื่ อ ท าความเข้ า ใจถึ ง การเหตุ ปั จ จั ย
สนับสนุน ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อผลการดาเนินการซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงแผน
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในรอบต่อไป

470 บทที่ 12 การปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงหลักสูตรภายหลังการประเมินหลักสูตร

12.3 ปัจจัยสนับสนุนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นหลักการที่สาคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน Deming ได้นาเสนอวงจรคุณภาพที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ วงจร
PDCA (Plan Do Check Action) ที่นาไปใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ
ทาให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ การปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นงานที่สาคัญและไม่หยุดนิ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม และมีมาตรฐานตามที่กาหนด ซึ่งมาตรฐาน
ต่างๆ จะมีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพมากขึ้น แนวคิดของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดังกล่าว แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
Check
Do
Check
Do
Check
Do

Action
Plan

Action
Plan

Action
Plan

แผนภาพ 67 แนวคิดของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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การปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(continuously curriculum improvement and change) เป็นหัวใจของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและวัฒนธรรม
ปัจจัยที่ทาให้การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ประสบความส าเร็ จ คือ กระบวนการทางความคิ ด (mindset) ของบุคลากรการ
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น และความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ ของบุ ค ลากรและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ภายใต้
กระบวนการ Plan Do Check Action
ความประสบผลสาเร็ จของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องมีปัจจัยสนับสนุนที่สาคั ญคือ 1) กระบวนการทางความคิด 2) การเรียนรู้
ร่วมกัน 3) ความร่วมมือร่วมใจ 4) กระบวนการ PDCA

1) กระบวนการทางความคิด
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า กระบวนการทางความคิด เป็นความคิด
ความเชื่อ ที่มีผลต่อมุมมองและพฤติกรรมของบุคคล กระบวนการทางความคิดของ
ผู้บริหารและผู้สอนมีอิทธิพลและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรเป็น
อย่ า งมาก กระบวนการทางความคิ ด ของคนเราโดยทั่ว ไปมี อ ยู่ 2 ประเภท คื อ
กระบวนการทางความคิดแบบปิด (fixed mindset) และกระบวนการทางความคิด
แบบเปิด (growth mindset)
ผู้ที่มกี ระบวนการทางความคิดแบบปิด หรือบางครั้งเรียกว่าแบบ
ตายตัวจะไม่ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงปัญหาที่ท้าทาย
ความสามารถ ส่วนผู้ที่มี กระบวนการทางความคิดแบบเปิด จะชอบเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆ
ชอบการเปลี่ ย นแปลงที่ดีขึ้น ชอบทางานที่ท้าทายความสามารถพร้อมเผชิญปัญหา
และอุปสรรค

472 บทที่ 12 การปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงหลักสูตรภายหลังการประเมินหลักสูตร
จากประสบการณ์การพัฒนาผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของผู้เขียน พบว่า โรงเรียนที่ผู้บริหารและผู้สอนมีกระบวนการทางความคิดแบบเปิด
จะสามารถพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการได้ง่ายและเร็วกว่าโรงเรียนที่ผู้บริหาร
และผู้สอนมีกระบวนการทางความคิดแบบปิด เพราะชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่กลัว
งานยาก กล้าเปลี่ยนแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบพัฒนาตนเอง มองประโยชน์ที่จะ
เกิดกับผู้เรียน
ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ระบวนการทางความคิ ด แบบเปิ ด จึ ง เป็ น ปั จ จั ย
สนับสนุนให้การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบความสาเร็จ นั่นคือกระบวนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องปรับกระบวนการทางความคิดของบุคลากรจากแบบปิดให้เป็นแบบ
เปิดให้ได้ ซึ่งจะทาให้การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรประสบความสาเร็จอย่าง
ยั่งยืน

2) การเรียนรู้ร่วมกัน
การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น กระบวนการสื บ เสาะแสวงหาความรู้
วิเคราะห์ สั งเคราะห์ วางแผน สร้างสรรค์นวัตกรรม ตัดสินใจ ปฏิบัติงาน ให้ความ
เคารพ ให้เกียรติ ให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ
บุคลากรทั้งผู้บริหาร ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรและ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง ช่ ว ยท าให้ ก ารปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รด าเนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดย Peter Sange ได้นาเสนอไว้ในหนังสือ The Fifth Discipline: The
art and practice of the learning organization ของเขาว่าการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม (team learning) นั้ น จะทาให้ องค์กรมีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาที่บุค ลากรมีการเรี ยนรู้ ร่วมกัน จะสามารถปรั บปรุ งและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรและการจัด การเรี ยนรู้ไ ด้ อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากการได้ระดมพลั งความรู้
ความคิด และประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นจนทาให้
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บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ได้เรียนรู้มากขึ้นทั้งสิ่งที่ผิดพลาดและสิ่งที่
ประสบความส าเร็ จ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด นวั ต กรรมการปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ส าหรั บ รู ป แ บบการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ของสถานศึ ก ษา นั้ น
จากประสบการณ์ข องผู้ เ ขีย นที่ไ ด้ท าวิ จัย เกี่ ยวกับ การพัฒ นาผู้ ส อน พบว่ า มีห ลาย
เทคนิควิธีการ เช่น 1) การสัมมนาบุคลากรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) การใช้สุนทรีย
สนทนา 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันของ
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 4) การประชุมสั้นๆ ร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการทากิจกรรม
หน้าเสาธงก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวัน 5) การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After
Action Review) 6) การใช้ระบบการโค้ช (coaching) และพี่เลี้ยง (mentoring)
การเรี ยนรู้ ร่ วมกัน จะประสบความส าเร็ จได้จ าเป็ น ต้องอาศั ย
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น หลายประการ ได้ แ ก่ 1) ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการ (academic
leadership) ของผู้บริหาร 2) ความสนใจในงานวิชาการของผู้สอน 3) การได้รับการ
สนับสนุนจากนักวิชาการ และ 4) การได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง และชุมชน
อย่างไรก็ตามปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญมากที่สุด คือ ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหาร
ที่ ส ามารถน าผู้ ส อน ผู้ ป กครอง และชุ ม ชน มาร่ ว มเรี ย นรู้ เ พื่ อ การปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ความร่วมมือร่วมใจ
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ของความส าเร็ จ ในการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เนื่องจากการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ที่แท้จริงนั้นไม่สามารถจะทาให้สาเร็จได้ด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ ความร่วมมือร่วมใจ
เป็นการดาเนินการงานทางหลักสูตรและการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีจิตใจเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน เริ่มต้นจากใจที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ส่งเสริม สนับสนุน
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วางแผน แก้ไขปัญหา และให้กาลังใจซึ่งกันและกัน ทาให้การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรมีพลังขับเคลื่อนจนประสบความสาเร็จ
ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจในองค์ ก รจะเกิ ด ขึ้ น ได้ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งมี ปั จ จั ย
สนับสนุน ดังนี้
1. มี ค วามยุ ติ ธ รรมภายในองค์ ก ร เนื่ อ งจากความยุ ติ ธ รรมเป็ น
พื้นฐานของคุณธรรมทั้งหลายและจากประสบการณ์เข้าพื้นที่วิจัยในโรงเรียนที่ผ่านมา
ของผู้เขียนทาให้เห็นว่า หากผู้บริหารสถานศึกษาให้ความยุติธรรมแก่บุคลากรอย่าง
เท่าเทียมกันแล้ว มักจะได้รับความร่วมมือร่วมใจในการทางานจากบุคลากรอยู่เสมอ
บุคลากรที่เป็ น คนรุ่ น ใหม่ในปัจจุบัน มักเปลี่ ยนงานหรือเปลี่ ยน
องค์กรบ่อยๆ มีสาเหตุประการหนึ่งมาจากการไม่ได้รับความยุติธรรมจากหัวหน้างาน
ทาให้องค์กรประสบปัญหาการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
อย่างต่อเนื่อง จนบางครั้งบางองค์กรต้องเสียงบประมาณจานวนมากในการรับบุคลากร
ใหม่ การฝึกบุคลากรใหม่ อยู่เป็นประจา แทนที่จะนาทรัพยากรขององค์กรไปใช้ในการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร
2. สัมพันธภาพที่ดีของบุคลากร เนื่องจากการมีสัมพันธภาพที่ดีทา
ให้มีการฟังกัน การโอนอ่อนผ่อนปรน ประนีประนอม เห็นอกเห็นใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการทางานอย่ างต่อเนื่อง และทุ่มเททางานร่วมกันด้วยความเสี ยสละและเต็มใจ
ซึ่งในบริบทของสังคมไทยเป็นสังคมเครือญาติ การมีสัมพันธภาพที่ดีสามารถเป็นปัจจัย
พัฒนางานได้อย่างดี มีความคล่องตัว รวดเร็ว และเรียบง่าย
3. ภาวะผู้ น าของผู้บ ริ ห าร คือ ความสามารถนาบุค ลากรให้ มี แรง
บั น ดาลใจในการท างานร่ ว มกั น จนประสบความส าเร็ จ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ สุ ด ของ
ผู้บริหารทุกคนจาเป็นต้องมี และนามาใช้สร้างความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในองค์กร
หากองค์กรใดที่ผู้ บ ริ ห ารมีภ าวะผู้ น าทางวิช าการแล้ ว องค์กรนั้นจะสามารถพัฒ นา
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง และทันสมัย
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จากที่ได้กล่าวถึงการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องที่มี
กระบวนการ ทางความคิดของบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกัน และความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้กระบวนการ Plan Do Check Action นั้น
สามารถสังเคราะห์ได้เป็นรูปแบบการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

Plan

Action

Do

Check

กระบวนทางความคิดแบบเปิด

แผนภาพ 68 รูปแบบการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: การถอดบทเรียนจากประสบการณ์พัฒนาผู้สอนทางด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2558 โดยมารุต พัฒผล
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12.4 กระบวนการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รที่ สื บ เนื่ อ งมาจากการประเมิ น
หลักสูตรมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการสร้างความตระหนัก 2) ขั้นการวางแผนการ
เปลี่ยนแปลง 3) ขั้นดาเนินการเปลี่ยนแปลง 4) ขั้นประเมินผลการเปลี่ยนแปลง โดย
แต่ละขั้นตอนมีขอบข่ายการดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความตระหนัก
- กระตุ้นให้เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
- สร้างแรงบันดาลใจและแรงปรารถนาในการเปลี่ยนแปลง
- สร้างความสนใจและความต้องการเปลี่ยนแปลง
- แสวงหาความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง
- แสวงหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงจากผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ
- พัฒนาแผนการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับผลการประเมิน
- ประเมินความเหมาะสมและความเป็นได้
ของแผนการเปลี่ยนแปลง
- สร้างฉันทามติในการดาเนินการเปลี่ยนแปลง
- ทดลองนาร่องการเปลี่ยนแปลงตามแผนที่กาหนด
และประเมินผลเพื่อขยายขอบเขตการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินการเปลี่ยนแปลง
- ปฏิ บั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงตามแนวทางและแผนที่ ก าหนดไว้
- ประเมินติดตามผลการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงระเวลา
- ปรับปรุงการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐาน
ของผลการประเมิน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
- ตรวจสอบความสาเร็จของปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง
- ถอดบทเรียนความสาเร็จของปฏิบัติการเปลี่ยนแปลง
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดารงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

12.5 การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้ภายหลังการประเมินหลักสูตร
ภายหลังการประเมินหลักสูตรแล้ว อาจมีสารสนเทศบางประการที่ทาให้
จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารทบทวนมาตรฐานการเรี ย นรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสมมากขึ้ น
เพื่ อ น าไปใช้ เ ป็ น ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ เป้ า หมายและแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ มี
คุณภาพมากขึ้น ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้ที่ดีมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ระบุสิ่งที่คาดหวังว่าผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้
2. มี อ งค์ ค วามรู้ เ ชิ ง ทฤษฎี โครงสร้ า งความรู้ ห รื อ ผลการวิ จั ย
สนับสนุน
3. เป็นสิ่งที่ต่อยอดความสาเร็จจากเดิมไปสู่สิ่งที่ท้าทาย
4. ยื ด หยุ่ น ส าหรั บ การเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล
5. มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน
6. สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียน
7. มาจากการวิเคราะห์ และการใช้วิจารณญาณจากผู้ เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
8. มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ขณะน าไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง
และเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษา
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คุณภาพของผู้เรียนในสังคมอนาคต
คุณภาพของผู้เรียนในสังคมอนาคตที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ จาแนกตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาด้านการรู้คิด ด้านทักษะ และด้านเจต
คติ ที่ควรสะท้อนอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ มีดังต่อไปนี้
1. ด้านการรู้คิด
- การคิดวิเคราะห์
- การคิดสังเคราะห์
- การคิดประเมินค่า
- การคิดสร้างสรรค์
- การคิดอย่างเป็นระบบ
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- การคิดแก้ปัญหา
- การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
2. ด้านทักษะกระบวนการ
- ทักษะภาวะผู้นา
- ทักษะการใช้ชีวิต
- ทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่
- ทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม
- ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
- ทักษะการทางานร่วมกับบุคคลอื่น
- ทักษะการสร้างความร่วมมือในการทางาน
- ทักษะการสืบเสาะแสวงหาความรู้และการวิจัย
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ทักษะการทางานท่ามกลางความแตกต่างทางสังคม
และวัฒนธรรม
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3. ด้านเจตคติ
- รักการเรียนรู้
- มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
- ซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
- เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของบุคคลอื่น
- รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทุกระดับ
- รักและภาคภูมิใจในรากเหง้าบรรพบุรุษของตนเอง

12.6 ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา
ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา เป็นการเรียนรู้ยุคใหม่ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ทั้งการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การประเมินที่เสริม
พลังตามสภาพจริงที่ผู้เรียนประเมินตนเองและเรียนรู้ผลการประเมินนั้นไปสู่การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญกับการประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามากกว่า
การประเมินเพื่อตัดสิน ระดับผลการเรียนเท่านั้น ตลอดจนมีการสะท้อนผลเพื่อการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านกระบวนการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ที่กาหนดไว้ มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 12 ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา
ประเด็น

การเรียนรู้ที่พึงปรารถนา

ภาพรวมของการเรียนรู้

- บูรณาการความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้
- ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าผลผลิตของการ
เรียนรู้
- ให้ความสาคัญกับผู้เรียนในด้านความต้องการ
และระดับความสามารถ
- ผู้เรียนได้เรียนรูร้ ่วมกับบุคคลอืน่ ที่มีความหลากหลายทางความคิด
ความเชื่อ
- บูรณาการความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้
- สามารถปรับเปลีย่ นได้โดยยืดหยุ่นไปตามระดับความสามารถ
ของผู้เรียนแต่ละคน
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดให้สอดคล้องกับศักยภาพของตน
- สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
- สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตนเองต้องการ
ตามความสนใจ
- ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองและสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ
- ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการรู้คิด ทักษะ
และคุณลักษณะต่างๆ
- ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น และถอดบทเรียน
เป็นการเรียนรู้ของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
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ตาราง 12 ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา (ต่อ)
ประเด็น

การเรียนรู้ที่พึงปรารถนา

แหล่งการเรียนรู้

- ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้
- หนังสือแบบเรียน เอกสารทางวิชาการในสาขาวิชาชีพต่างๆ
งานวิจัย
- พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ
เกษตรกร
- ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สถานทีส่ าคัญ แหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา
วัด โบสถ์ มัสยิด
- แหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อาชีพ
ท้องถิ่น
- ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแบบอื่นๆ
- แหล่งการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ต่อยอด
สู่การประกอบอาชีพ

- แหล่งการเรียนรู้ช่วยสร้างเจตคติและค่านิยมอันดีงามให้กับผู้เรียน
การประเมินผลการเรียนรู้ - มุ่งเน้นประเมินเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา มากกว่าการประเมิน
เพื่อการพิสูจน์
- ใช้วิธีการประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับบริบท
ของการเรียนรู้
- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเองและเรียนรูผ้ ลการประเมิน
เพื่อนาไปพัฒนาตนเอง
- ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการประเมินและการประเมิน
การเรียนรู้
- ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
และบริบทต่างๆ
- ประเมินหลายช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง ก่อนเรียน ระหว่างเรียน
หลังเรียน
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ตาราง 12 ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา (ต่อ)
ประเด็น

การเรียนรู้ที่พึงปรารถนา

- ประเมินวินิจฉัยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน
แล้วดาเนินการช่วยเหลือ
การสะท้อนผลการเรียนรู้ - สะท้อนการใช้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เช่น
กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้ เป็นต้น
- สะท้อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่เป็นจุดเด่น
และจุดที่ควรพัฒนา
- สะท้อนระดับการบรรลุจดุ ประสงค์การเรียนรู้ในด้านความรู้
ทักษะ และคุณลักษณะ
- สะท้อนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดให้กับผู้เรียน
โดยใช้วิธีการกระตุ้นแรงจูงใจภายใน (inner motivation)

12.7 การปรับปรุงรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้โดยผู้สอน
ภายหลังการประเมินหลักสูตร
ภายหลังการประเมินหลักสูตรแล้ว อาจมีสารสนเทศบางประการที่ทาให้
จาเป็นต้องมีการปรับปรุงรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้โดยผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ หรือคุณลักษณะต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้สอนสามารถดาเนินการปรับปรุงได้ด้วยตนเองเนื่องจากรายวิชา
หรือหน่วยการเรีย นรู้ได้มีการดาเนิน การจัดการเรียนการสอนมาแล้ว โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
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1. วิเคราะห์ ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนในรายวิช าหรือหน่วยการ
เรี ย นรู้ ที่ ต้ อ งการปรั บ ปรุ ง โดยวิ เ คราะห์ ใ ห้ เ ห็ น จุ ด อ่ อ นหรื อ ประเด็ น ที่ จ าเป็ น ต้ อ ง
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล สื่อ เป็นต้น
2. วิเคราะห์ ความต้องการของผู้ เรียนว่าผู้ เรียนชอบการเรียนรู้
ในลักษณะใด มีรูปแบบการรู้คิด (cognitive style) เป็นอย่างไร
3. วิเคราะห์ระดับความสามารถของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีศักยภาพ
ในการเรียนรู้อยู่ในระดับใด จุดแข็งของผู้เรียนคืออะไร จุดที่เป็นข้อจากัดในการเรียนรู้
ของผู้เรียนคืออะไร
4. วิเคราะห์ คุณภาพของกระบวนการเรียนรู้ ว่ าที่ผ่ านมาผู้ ส อน
ได้ใช้กระบวนการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิภ าพเพียงพอหรือไม่ ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมเพียงใด และกระบวนการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับประเภทของ
สาระสาคัญต่างๆ เพียงใด
5. วิเคราะห์คุณภาพของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
ว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู้ และความต้องการของผู้เรียน
เพียงใด
6. วิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพของการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ว่ า
สามารถให้ ข้อมูล สารสนเทศที่มีคุณ ภาพและเพี ยงพอต่อการนาไปใช้พั ฒ นาผู้ เรีย น
ได้เพียงใด เครื่องมือการวัดมีคุณภาพหรือไม่ กระบวนการวัดและการสะท้อนผลทาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้ดีเพียงใด
7. วิเคราะห์ บ ริ บ ททางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ มีอิ ทธิ พลต่อ การ
เรี ย นรู้ ว่า การเรี ย นรู้ นั้ น สอดคล้ องกับ บริบ ทหรื อไม่เพี ยงใด ส่ ว นใดที่ต้ องปรับ ปรุ ง
ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้น
8. ปรับปรุงรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ต่างๆ และตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการที่เหมาะสม
9. นารายวิช าหรื อหน่ว ยการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ ว ไปใช้ จัดการ
เรียนการสอนโดยทาการประเมินและปรับปรุงไปพร้อมๆ กันอย่างต่อเนื่อง
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วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน

วิเคราะห์ระดับความสามารถของผู้เรียน
วิเคราะห์คุณภาพของกระบวนการเรียนรู้
วิเคราะห์คุณภาพของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
วิเคราะห์คุณภาพของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิเคราะห์บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ปรับปรุงรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้
นาไปใช้ควบคู่กับการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แผนภาพ 69 ขั้นตอนการปรับปรุงรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้โดยผู้สอน
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12.8 การพัฒนารายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ใหม่
ภายหลังการประเมินหลักสูตร
ภายหลังการประเมินหลักสูตรแล้ว อาจมีสารสนเทศบางประการที่ทาให้
จาเป็นต้องมีการพัฒนารายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ หรือคุณลักษณะต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป นักพัฒนาหลักสูตรจึงดาเนินการพัฒนารายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้
ใหม่ขึ้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ความส าคัญจาเป็นและประโยชน์ของรายวิชาหรือ
หน่วยการเรียนรู้ที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ที่มีต่อผู้เรียน หากเป็นรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้
ที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนให้ดาเนินการในขั้นตอนที่ 2 ต่อไป
2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชาหรือ
หน่วยการเรียนรู้ที่จะพัฒนาขึ้นนั้นว่าควรมีลักษณะเป็นอย่างไร มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในด้านใด ผู้เรียนเรียนแล้วจะมีความรู้ความสามารถอย่างไร แนวการจัดการเรียน
การสอนควรเป็นอย่างไรที่จะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ดี
3. กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้
4. ออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด ประสงค์
การเรียนรู้ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ควรตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน ตลอดจนรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. คัดเลือกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
6. ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการ
ประเมินที่เสริมพลังตามสภาพจริง และให้ความสาคัญกับการประเมินเพื่อพัฒนา
7. จัดทาแนวทางหรือคู่มือการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากร
ที่ต้องนารายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ไปดาเนินการในลักษณะที่ง่ายต่อการนาไปใช้
8. ตรวจสอบคุณภาพรายวิชาหรือหน่ว ยการเรียนรู้ ที่พัฒ นาขึ้น
โดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เช่นการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
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วิเคราะห์ความสาคัญจาเป็นและประโยชน์
วิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
คัดเลือกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้
ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

จัดทาแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
นาไปใช้ควบคู่กับการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แผนภาพ 70 ขั้นตอนการพัฒนารายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ขึ้นใหม่จากที่มีอยู่
ในหลักสูตรเดิม
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12.9 การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่น มีขั้นตอน
การดาเนินการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาและชุมชน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสารวจความต้องการ
ของผู้เรียน การสัมภาษณ์ผู้เรียน เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การจั ด ท ารายวิ ช าอาชี พ ท้ อ งถิ่ น ที่ ต อบสนองความ
ต้ อ งการของผู้ เ รี ย น โดยอาศั ย หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ส อน ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
ประกอบด้วย ชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต เวลาเรียน คาอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
รายวิชา ผลการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมิ นผล สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ เกณฑ์การผ่านรายวิชา และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของรายวิชา
โดยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในอาชีพที่จัดทารายวิชา
ขั้นตอนที่ 3 การบรรจุรายวิชาไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งทาได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) การบูรณาการเข้ากับสาระ
การเรียนรู้พื้นฐาน และ 2) การกาหนดให้เป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ (lesson plans) ที่
สอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา และมีองค์ประกอบสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ครบถ้วน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผล พร้อมทั้งเครื่องมือสาหรับการประเมินผลที่มีความสมบูรณ์
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ขั้นตอนที่ 5 การดาเนินการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง มากกว่าการเรียนรู้จากหนังสือหรือเอกสาร เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและ
ความสามารถในอาชีพที่เรียนให้ความสาคัญกับการสร้างสรรค์ (create) มากกว่าการ
ลอกเลียนแบบ (copy) มีการประเมินผลการเรียนรู้แบบก้าวหน้ารวมทั้งการประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง และนาผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน
นอกจากนี้ ผู้ ส อนยั ง ต้ อ งท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
ในลักษณะการวิจัยในงานประจา (R to R : Routine to Research) อีกด้วย ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านอาชี พอย่างแท้จริง ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้นี้
สถานศึ ก ษาควรมี ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตาม โดยใช้ ร ะบบพี่ เ ลี้ ย ง (mentoring) การโค้ ช
(coaching) การจัดการความรู้ พัฒนาก้าวหน้าไปเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ที่มีภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 6 การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ร วบยอด (summative
evaluation) และตัดสินผลการเรียน โดยให้ความสาคัญกับผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
และความสามารถในอาชีพ รวมทั้งนิ สั ย รั กการทางาน (work habits) ตลอดจน
จริยธรรมในการทางาน (work ethics) ของผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาต่อ
ฝ่ายวิชาการของสถานศึกษา พร้อมกับการรายงานผลการเรียนรายวิชาอื่น โดยผลการ
เรียนรายวิชาอาชีพท้องถิ่นที่ผู้เรียนได้รับ จะถูกนาไปคานวณเป็นจานวนหน่วยกิต และ
ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของการศึกษาในหลักสูตร
ขั้นตอนการขับเคลื่อนกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็น
เลิศด้านอาชีพท้องถิ่นดังที่กล่าวมาแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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ขั้นตอนที่ 1
การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 2
การจัดทารายวิชาด้านอาชีพท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ขั้นตอนที่ 3
การบรรจุรายวิชาไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา 2 วิธี
ได้แก่ 1) การบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
และ 2) การกาหนดให้เป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 4
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ (lesson plan)
ขั้นตอนที่ 5
การดาเนินการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
การประเมินแบบก้าวหน้า การประเมินตามสภาพจริง
ทาวิจัยในงานประจาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ขั้นตอนที่ 6
การประเมินผลการเรียนรู้รวบยอด และตัดสินผลการเรียน
ขั้นตอนที่ 7
การรายงานผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาต่อฝ่ายวิชาการ
แผนภาพ 71 ขั้นตอนการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมด้านอาชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
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12.10 การดารงคุณภาพของหลักสูตรระหว่างการใช้
การดารงคุณภาพของหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตร เป็นสิ่ง
ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารใช้ ห ลั ก สู ต รมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ใช้ แ นวคิ ด ของ
หลักสูตรแฝง (hidden curriculum) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่กาลังเป็นประเด็นความ
สนใจในแวดวงวิชาชีพให้ผู้เรียนได้ศึกษา โดยที่เนื้อหานั้นไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในเอกสาร
หลักสูตร
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการดารงคุณภาพของหลักสูตรระหว่างการ
ใช้อย่างต่อเนื่อง (continuous curriculum improvement) มีดังต่อไปนี้
1. การใช้หลักสูตร
- ปรับปรุงเนื้อหาสาระให้เป็นปัจจุบัน
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
- ตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
- สารวจตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ ให้เพียงพอและพร้อมใช้
- ติดตามพัฒนาการของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
- แสวงหาทุนทางสังคม (social capital) สนับสนุนการจัด
การศึกษา
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
- ให้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน
- แสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับบริบท
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2. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
- ร่วมพัฒนาคุณภาพของงานที่รับผิดชอบ
- ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้หลักสูตร
- ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของหลักสูตร
- ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ต้องการข้อสรุปร่วมกัน
- ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ
- ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับบริบท
การใช้หลักสูตร
3. การประเมินผลและนาไปสู่การพัฒนา
- ประเมินความต้องการพัฒนาบุคลากร
- ประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากร
- ประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
- ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานวิชาการ
- ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานงบประมาณ
- ประเมินความต้องการด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนรู้
- ประเมินคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
- ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านการรู้คิด ทักษะ
และคุณลักษณะ
- ถอดบทเรียนจากผลการประเมินและนาไปปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร
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สรุป
จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 12 เรื่อง การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ภายหลังการประเมินหลักสูตร ได้กล่าวถึงสาระสาคัญ คือ เมื่อหลักสูตรมีการประเมิน
อย่างครบวงจรแล้วจะทาให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้สามารถนาไปปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่างครบวงจรเพื่อให้ หลักสู ตรมีคุณภาพมากขึ้น ทั้งด้าน
เอกสารหลั กสูตร ด้านการน าหลั กสู ตรไปปฏิบัติ และด้านการพัฒ นาบุคลากรให้ ใช้
หลั ก สู ต รได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง การประเมิ น หลั ก สู ต รเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการประเมินที่มุ่งแสวงหาจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาของ
หลั ก สู ต รใดๆ ที่ ไม่มี จุ ด มุ่ง หมายในการเลิ กใช้ห ลั กสู ตร เพื่อ นาสารสนเทศจากการ
ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเอง และภายหลังการประเมิน
หลักสูตรแล้ว ภารกิจลาดับถัดไป คือ การพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาที่ มีค วามยั่ ง ยื น คื อการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาบนฐานการวิจั ย ที่ มี
ลักษณะเป็ น การวิจั ย ที่เป็ น วงจรของการพัฒ นาดัง เช่น การวิจัยของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สาหรับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่สืบเนื่องมาจากการ
ประเมินหลักสูตรมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการสร้างความตระหนัก 2) ขั้นการวาง
แผนการเปลี่ย นแปลง 3) ขั้น ดาเนิน การเปลี่ ยนแปลง 4) ขั้นตรวจสอบผลการ
เปลี่ยนแปลง โดยใช้หลักการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นหลักการที่สาคัญที่สุดของการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ตามวงจร PDCA ซึ่งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลั ก สู ต รเป็ น งานที่ ส าคั ญ และไม่ ห ยุ ด นิ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและมีมาตรฐานตามที่กาหนด โดยที่ภายหลังการ
ประเมินหลักสูตรแล้ว อาจมีสารสนเทศบางประการที่ทาให้จาเป็นต้องมีการทบทวน
มาตรฐานการเรี ย นรู้ ที่มี อยู่ ใ ห้ มี ความเหมาะสมมากขึ้ น เพื่ อน าไปใช้ เป็ นข้ อก าหนด
เกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
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ลักษณะของการเรียนรู้ที่พึงปรารถนา เป็นการเรียนรู้ยุคใหม่ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ทั้งการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การประเมินที่เสริม
พลังตามสภาพจริง และที่สาคัญคือการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรระหว่างการ
ใช้หลักสูตร เป็นสิ่งที่สาคัญที่ทาให้การใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น
ใช้แนวคิดของหลั กสูตรแฝง (hidden curriculum) เพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่กาลังเป็น
ประเด็นความสนใจในแวดวงวิชาชีพให้ผู้เรียนได้ศึกษา
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การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

คุณภาพผู้เรียนมากที่สุด

ที่ส่งผลต่อ

คือ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
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หลักสูตรควรมีการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
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บทที่ 13
บทบาทของบุคลากรต่อการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
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บุคลากรเป็นกลไกสาคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
เป็นปัจจัยเอื้อต่อการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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13.1 ภาวะผู้นาทางหลักสูตร

13.2 บทบาทของผู้นาทางหลักสูตร
13. บทบาทของ
บุคลากรที่มีต่อการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลง

13.3 บทบาทของผู้ปฏิบัติการหลักสูตร

13.4 บทบาทของโค้ช

13.5 บทบาทการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ของผู้สอนในปัจจุบัน
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ภาวะผู้นาทางหลักสูตร
เป็นความสามารถในการนา
ให้บุคลากรคนอื่นๆ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ด้วยความเต็มใจ
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สาระสาคัญ
สาหรับในบทที่ 13 เรื่อง บทบาทของบุคลากรที่มีต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. ภาวะผู้นาทางหลักสูตรเป็นคุณลักษณะที่สาคัญและจาเป็นต่อ
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น มีคุณลักษณะที่สาคัญ
ได้แก่ 1) มีจิตใจสร้างสรรค์ 2) มีทักษะการสื่อสาร 3) มีความเคารพ 4) การคิดอย่าง
เป็นระบบและการตัดสินใจ 5) มีทักษะการประนีประนอม
2. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจึงเป็นภารกิจที่สาคัญที่
สืบเนื่องมาจากการประเมิน หลักสูต ร โดยผู้ ที่มีบทบาทหน้าที่นาการเปลี่ ยนแปลง
หลักสูตรจาเป็นต้องมีความสามารถหลายประการ ได้แก่ 1) โค้ช 2) พี่เลี้ยง 3) ผู้
เอื้ออานวยความสะดวก 4) ผู้กากับติดตาม 5) ผู้ประสานงาน 6) นักนวัตกรรม
7) ตัวแทน 8) ผู้ผลิต และ 9) ผู้อานวยการ
3. ผู้ปฏิบัติการหลักสูตร หมายถึง บุคลากรทุกฝ่ายที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กั บ หลั ก สู ต รและท างานร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร น าหลั ก สู ต รไปปฏิ บั ติ
และประเมินหลักสูตร มีบทบาทสาคัญหลายประการ ได้แก่ 1) วิเคราะห์จุดแข็งและจุด
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 2) ระดมพลังสมอง 3) วางแผนการนาหลั กสู ตรไปปฏิบัติ
4) แสวงหาแนวทาง วิธีการพัฒนาคุณภาพ 5) ศึกษาค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม
6) สร้างหรือปรับปรุงรายวิชา / หน่วยการเรียนรู้ 7) พัฒนาความรู้ความสามารถที่เอื้อ
ต่อการใช้หลักสูตร 8) สร้างเครือข่ายทางวิชาการ 9) ติดตามความก้าวหน้าและนามาใช้
10) ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ
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4. การโค้ช เป็นการที่ผู้สอนงานให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ตลอดจนฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับการโค้ชด้วยวิธีการที่หลากหลาย
สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุป ระสงค์ ข องการโค้ ช โดยมี จุ ดมุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การโค้ ช
มีความรู้ ทักษะ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน
5. การโค้ชเพื่อการรู้คิด เป็นบทบาทของผู้สอนในปัจจุบันที่ ช่วยให้
ผู้เรี ย นปฏิบั ติกิจกรรมการเรี ยนรู้ ได้บรรลุ เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิผ ล และมีความ
ผู ก พั น อยู่ กั บ การเรี ย นรู้ สร้ า งโอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ค วามคิ ด และแสวงหาค าตอบ
และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
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13.1 ภาวะผู้นาทางหลักสูตร
ภาวะผู้นาทางหลักสูตร (curriculum leadership) เป็นคุณลักษณะ
ที่สาคัญและจาเป็นต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น
โดยบุ ค ลากรทุ ก คนสามารถมี ภ าวะผู้ น าทางหลั ก สู ต รได้ โ ดยไม่ จ ากั ด อยู่ แ ต่ เ ฉพาะ
ผู้บริหารหรือบุคลากรฝ่ายวิชาการเท่านั้น
ภาวะผู้นาทางหลักสูตรเป็นความสามารถในการนาให้บุคลากรคนอื่นๆ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้วยความเต็มใจ เช่น การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง เป็นต้น
ผู้ที่มีภาวะผู้นาทางหลักสูตรจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนหลักสูตรไปสู่การ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการ
ที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ผู้ที่มีภาวะผู้นาทางหลักสูตรนอกจากจะมีความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังมี
คุณลักษณะดังนี้
1. มีจิตใจสร้างสรรค์ (creative mind) ที่รักการสร้างสรรค์สิ่ ง
ใหม่ๆ ทางด้ านหลั ก สู ต รและการจั ดการเรีย นรู้ โดยจิต ใจนวัต กรรมจะน าไปสู่ ก าร
ประดิษฐ์ คิดค้น ทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างบารมี
ทางวิชาการให้กับตนเองเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมวิชาชีพ ผู้นาหลักสูตรที่มีจิตใจ
สร้างสรรค์จะพยายามแสวงหานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรอย่างสอดคล้อง
กับบริบทขององค์กร ริเริ่มงานที่ท้าทายและเกิดประโยชน์
2. มีทักษะการสื่อสาร (communication skill) เป็นทักษะสาคัญ
ของผู้นาทางหลักสูตรที่สามารถสื่อสารความรู้ ความคิด และความรู้สึกของตนเองไปยัง
บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร
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ข้อจากัดประการหนึ่งของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
คือ ทั ก ษะการสื่ อสารของผู้ น าที่ ไม่ ส ามารถท าให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ เกิ ด ความเข้ า ใจที่ ชั ด เจน
เห็นแนวทางในการนาไปสู่การปฏิบัติจริง บางครั้งยังทาให้เกิดความสับสนและความ
วิตกกังวลอีกด้วย
ดังนั้นทักษะการสื่ อสารจึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่สาคัญและจาเป็น
สาหรับผู้นาทางหลักสูตรทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ผู้ที่มีทักษะการ
สื่อสารที่ดีจะสามารถสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรได้เป็นอย่างดี
3. มีจิตเคารพ (respectful) เป็นการให้ความเคารพนับถือให้เกียรติ
บุ ค คลอื่ น ที่ มี ค วามคิ ด ความเชื่ อ ทั ศ นคติ ค่ า นิ ย ม วั ฒ นธรรม แตกต่ า งกั บ ตนเอง
การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเคารพไม่ได้หมายความว่า “ยอมทา
ตาม” แต่ ห มายถึ ง การเปิ ด ใจกว้ า งรั บ ฟั ง ด้ ว ยใจเป็ น กลางแล้ ว น ามาคิ ด ใคร่ ค รวญ
ตรวจสอบ ไตร่ตรองตามเหตุและผล และนาสิ่งที่เป็นสาระสาคัญมาพิจารณาทบทวน
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
4. มี ก ารคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบและการตั ด สิ น ใจ ( systematic
thinking and decision making) การคิดอย่างเป็นระบบเป็นการคิดแบบองค์รวม
ที่เชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกันทั้งระบบเล็กและระบบใหญ่ วิเคราะห์สาเหตุปัจจัย
ที่สัมพันธ์กัน การคิดอย่างเป็นระบบช่วยทาให้การตัดสินใจมีคุณภาพ นอกจากนี้การคิด
อย่ า งเป็ น ระบบยั ง ท าให้ ก ารท างานต่ า งๆ มี ขั้ น ตอนที่ ชั ด เจนไม่ ว กไปวนมา ผู้ น า
ทางหลักสูตรจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพ
5. ทั ก ษะการประนี ป ระนอม (compromise) เป็ น ทั ก ษะการ
ประสานความต้องการของบุคลากรได้อย่างลงตัว เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต ร โดยทั่ ว ไปแล้ ว ผลจากการประเมิ น หลั ก สู ต รจะน าไปสู่ ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ เช่น การเปลี่ยนแปลงรายวิชา การปรับเปลี่ยนผู้สอน เป็นต้น
ซึ่งการปรั บ เปลี่ ย นดังกล่ าวอาจทาให้ บุคลากรไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ
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ในทุกๆ เรื่อง ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่นาไปสู่ความล้มเหลวในการใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
ดังนั้ น ผู้ น าหลั กสู ต รจึ งต้อ งประนี ป ระนอมความต้อ งการต่า งๆ ให้ บุคลากรเกิด การ
ยอมรับได้ในการเปลี่ยนแปลง

13.2 บทบาทของผู้นาทางหลักสูตร
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยทั่วไปมักมีความเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรในหลักสูตรทั้งผู้บริหาร ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งแต่ละคนมีโลก
ทัศน์ วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมที่แตกต่างกัน
ผู้นาทางหลักสูตร หรือ curriculum leader หมายถึงผู้ที่ความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านหลักสูตรที่นา (lead) บุคลากรคนอื่นๆ ให้ปฏิบัติงานต่างๆ แล้ ว
ส่ ง ผลดี ต่ อ การใช้ ห ลั ก สู ต รและคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น โดยจะเป็ น ใครก็ ไ ด้ ใ นองค์ ก ร
ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ บังคับบัญชาเสมอไป ผู้นาทางหลักสูตร นับว่าเป็นกลไกสาคัญของ
การปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รทุ ก ๆ หลั ก สู ต ร หากหลั ก สู ต รใดขาดผู้ น า
ทางหลักสู ตรแล้ ว หลักสู ตรนั้น จะขาดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การใช้
หลักสูตรมีลักษณะเป็นงานประจา (routine) มากกว่างานสร้างสรรค์ (creative)
การปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ยนแปลงหลั ก สู ต รโดยส่ ว นมมาก มั ก ประสบกั บ
ปัญหาความร่ว มมือและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้การ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจึงเป็นภารกิจที่สาคัญที่สืบเนื่องมาจากการประเมิน
หลั ก สู ต ร โดยผู้ ที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ น าการเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต ร จ าเป็ น ต้ อ งมี
ความสามารถหลายประการ บทบาทต่างๆ ของผู้นาทางหลักสูตร ดังนี้
1. โค้ช (coach)
2. พี่เลี้ยง (mentor)
3. ผู้เอื้ออานวยความสะดวก (facilitator)
4. ผู้กากับติดตาม (monitor)
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5. ผู้ประสานงาน (coordinator)
6. นักนวัตกรรม (innovator)
7. ตัวแทน (broker)
8. ผู้ผลิต (producer)
9. ผู้อานวยการ (director)
การแสดงบทบาทในการน าการปรั บปรุง และเปลี่ ยนแปลงหลั กสู ตรมี 4
รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบเน้นสัมพันธภาพของบุคลากร
2. รูปแบบเน้นกระบวนการภายในองค์กร
3. รูปแบบเน้นการเปิดรับสิ่งใหม่
4. รูปแบบเน้นการบรรลุมาตรฐาน
โดยแต่ล ะรูปแบบมีจุดเน้ นที่แตกต่างกันไปตามจุดเน้น 4 ประการ คือ
ความยืดหยุ่น (flexibility) การควบคุม (control) การเปลี่ยนแปลงจากภายใน
(internal) การเปลี่ ย นแปลงจากภายนอก (external) ดั ง แผนภาพต่ อ ไปนี้
(ปรับปรุงจาก Lattuca and Stark. 2009: 276)

บทที่ 13 บทบาทของบุคลากรต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 509

รูปแบบเน้นสัมพันธภาพของบุคลากร
พี่เลี้ยง
เสริมสร้าง
การพัฒนา
บนพื้นฐานของ
การเคารพ
และเอาใจใส่

โค้ช
เสริมสร้างศักยภาพ
โดยการสอนงาน
เฉพาะด้านด้วย
เทคนิควิธีการต่างๆ

ยืดหยุ่น

ผู้เอื้ออานวย
ความสะดวก
ส่งเสริมสนับสนุน
การทางานร่วมกัน
ชี้แนะแนวทาง
และให้ข้อเสนอแนะ

รูปแบบเน้นการเปิดรับสิ่งใหม่

ตัวแทนนายหน้า
รักษามาตรฐาน
จากภายนอก
และจัดหาทรัพยากร
ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน

นักนวัตกรรม
กระตุ้นให้เกิด
การปรับปรุง
การพัฒนา
การเปลี่ยนแปลง
สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

เน้นการ
เปลี่ยนแปลง
โดยใช้
ปัจจัยภายนอก

เน้นการ
เปลี่ยนแปลง
จากด้านใน
ผู้กากับติดตาม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดต่างๆ
และวิเคราะห์
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ผู้ประสานงาน
เชื่อมโยงภารกิจ
ของงานต่างๆ
และขับเคลื่อนงาน
ให้เป็นไปตามระบบ
ขั้นตอนที่กาหนด

รูปแบบเน้นกระบวนการภายในองค์กร

ผู้ผลิต
สร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากร
ปฏิบัติงานในหน้าที่
และรักษาระดับ
มาตรฐานคุณภาพ

ผู้กากับ
แจ้งจุดมุ่งหมาย
และควบคุม
มาตรฐาน
ของการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง

รูปแบบเน้นการบรรลุมาตรฐาน
ควบคุม

แผนภาพ 72 บทบาทของผู้นาการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
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กรณีศึกษา ภาวะผู้นาทางหลักสูตรของ ผู้อานวยการอานาจ ทัดสวน
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ที่พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้รองรับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนทางด้านการประกอบ
อาชีพ โดยนาแนวความคิดของหลักสูตรที่เน้นอาชีพเป็นฐาน (occupational –
based curriculum) มาเป็ น แนวทางการพัฒ นาหลัก สู ตร จนทาให้ ได้ หลั กสู ตร
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะ
ด้านอาชีพ การมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุ จริต นิสัยรักการทางาน (work
habits) จริยธรรมในการทางาน (work ethics) สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ
ได้ตามศักยภาพของตนเอง
โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายที่ ส าคั ญ คื อ การพั ฒ นาทั ก ษะและสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยบูรณาการอาชีพที่มีอยู่
ในชุมชน ท้องถิ่นเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษา แล้วจัดทาเป็นหลักสูตรที่เน้นอาชีพ
เป็นฐาน
โดยออกแบบให้ผู้ เรียนระดับ ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกผักและการแปรรูปอาหาร ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้เกี่ยวกับการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ การตลาด โดยประสานความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเจียไต๋ อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี ในการฝึกทักษะงานอาชีพให้กับผู้เรียน จนทาให้ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดเป็น
อาชีพของตนเองได้เป็นจานวนมาก
จะเห็ น ได้ ว่ า หากผู้ บ ริ ห ารมี ภ าวะผู้ น าทางหลั ก สู ต รแล้ ว จะสามารถ
ผลักดันและร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ตรงตามความต้องการ ความถนัด และ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่ และสามารถสร้าง
ความร่ ว มมือ จากบุ คลากรตลอดจนหน่ ว ยงานภายนอกเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จนเกิ ด เป็ น นวั ต กรรมหลั ก สู ต รที่ มี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
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13.3 บทบาทของผู้ปฏิบัติการหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติการหลักสูตร (curriculum workers) หมายถึง บุคลากรทุกฝ่าย
ที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและทางานร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร นาหลักสูตร
ไปปฏิบัติและประเมินหลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน มีบทบาท
เกี่ยวกับหลักสูตรดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการ
เรียนการสอนบนพื้นฐานของผลการประเมิน
2. ระดมพลังสมองปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. วางแผนการน าหลั ก สู ต รไปปฏิ บั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพ
บริบทของสถานศึกษา วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมของชุมชน
4. แสวงหาแนวทาง วิธีการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
5. ศึกษาค้ น คว้า วิจั ยสร้ า งสรรค์ น วั ตกรรมที่เ กี่ย วข้ องกับ การ
ปฏิบัติงาน เช่น นวัตกรรมการวางแผนวิชาการ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
นวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น
6. สร้ า งหรื อปรั บปรุ งรายวิชา / หน่วยการเรี ยนรู้ ให้ มีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และความต้องการของผู้เรียน
7. พัฒนาความรู้ ความสามารถที่เอื้อต่อการใช้หลักสูตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น ความรู้ความสามารถด้านการวางแผนวิชาการ ด้ านการจัดการ
เรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล
8. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ทุนทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

512 บทที่ 13 บทบาทของบุคลากรต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
9. ติดตามความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี การเปลี่ ยนแปลงของ
สังคม และนามาพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ
10. ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รต่ า งๆ เพื่ อ การ
ขับเคลื่อนหลักสูตรให้ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสาเร็จ

กรณีศึกษา การประสานงานกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยผู้เขียน เพื่อขอชี้แจงเหตุผลของการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากหลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร เพื่อขอให้ทบทวนการรับทราบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิ จั ย และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ภายหลั ง จากที่ มี ก ารส่ ง คื น หลั ก สู ต รกลั บ มายั ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้เขียนได้ทาบันทึกข้อความตามลาดับขั้น และได้เดินทางไปชี้แจงและให้
ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคาแนะนาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การรับทราบหลักสูตรในที่สุด
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บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ

โครงการปริ ญญาเอกสาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร

ที่ ศธ.0519.12 / .................

วันที่ 4 พฤษภาคม 2554

เรื่ อง

ขอความอนุเคราะห์ส่งคาชี้แจงประกอบการพิจารณาขอทบทวน
การปรับชื่อปริ ญญา หลักสูตรปริ ญญาเอก สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เรียน

เลขานุการสานักงานคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย

ตามที่ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษาได้มีหนังสื อที่ ศธ 0506(4)/2621
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554 เรื่ องส่ งคืนหลักสู ตรปริ ญญาเอก สาขาการวิจยั และพัฒนา
หลักสู ตร นั้น คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรได้ดาเนิ นการเขียนคาชี้แจงฯ เพื่อขอให้
ทบทวนผลการพิจารณาหลักสูตรอีกครั้ง
ในการนี้ จึ งขอความอนุ เคราะห์ ท่ า น เสนอเรื่ องไปยั ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ตามลาดับต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์ ดร.มารุ ต พัฒผล)
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
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คาชี้แจงประกอบการพิจารณาขอทบทวนการปรับชื่ อปริญญา
หลักสู ตรปริญญาเอก สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร
เรื่ องเดิม
หลักสู ตรปริ ญญาเอก สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร ได้เปิ ดสอนมา
ตั้ง แต่ ปี การศึ ก ษา 2517 โดยในระยะเริ่ มต้น ที่ ด าเนิ น การพัฒ นาหลัก สู ต ร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้เสนอให้เป็ นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด)
โดยมีลกั ษณะเป็ นหลักสูตรสหวิทยาการ ที่บูรณาการองค์ความรู ้จากศาสตร์ 3 สาขา
คือ องค์ความรู ้ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับระเบี ยบวิธีวิทยาการวิจยั องค์ความรู ้ดา้ นการ
พัฒนาหลักสู ตร และองค์ความรู ้ ด้านพฤติ กรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ แต่เมื่ อ
เสนอหลักสูตรได้มีการปรับชื่อปริ ญญาเป็ นการศึกษาดุ ษฎีบณ
ั ฑิต (กศ.ด.) เนื่ องจาก
ในขณะนั้น มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พึ่งดาเนินการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ น
มหาวิ ท ยาลัย และในขณะนั้น ยัง ไม่ ส ถาบัน ใดเปิ ดสอนถึ ง ระดับ ปริ ญญาเอก
ในประเทศไทย
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ว่ า หลัก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ อนุ ม ัติ จ ะมี ชื่ อ ปริ ญญาเป็ น
“การศึ กษาดุ ษฎี บัณฑิ ต ” แต่ในการจัดการเรี ยนการสอนในทุ กรายวิชาที่ ผ่านมามี
กระบวนการสอนเน้นการสร้างองค์ความรู ้ที่ใช้การวิจยั เป็ นฐาน (Research based)
มาโดยตลอด เมื่อมีการปรับปรุ งหลักสูตร คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจึงได้มีการ
เปลี่ยนชื่อปริ ญญาเป็ น ปร.ด.ตามเจตนารมณ์ในการเริ่ มเปิ ดหลักสู ตรนี้ มาตั้งแต่ตน้
ดังนั้น การเปลี่ยนชื่อปริ ญญาในครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญต่อกระบวนการดาเนินงานของหลักสูตร
สภามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้อนุ มตั ิ การปรับหลักสู ตรนี้ ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม 2553 และมหาวิทยาลัย ได้มีหนังสื อ
ที่ ศธ 0519.1.06/1613 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553 แจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึ กษารับทราบ ต่อมา สานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษาได้มีหนังสื อที่ ศธ
0506(4)/2621 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554 เรื่ องส่งคืนหลักสูตร ฯ
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ข้ อพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สานัก งานคณะกรรมการอุด มศึ ก ษาได้มีห นัง สื อ แจ้ง ส่ ง คืน หลัก สู ต ร
สาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร โดยมีขอ้ สังเกตในประเด็นความพร้อมของอาจารย์
สื บเนื่ องกับการเปลี่ ยนชื่ อปริ ญญาการศึ กษาดุ ษฎี บัณฑิ ต เป็ นปรั ชญาดุ ษฎี บัณฑิ ต
ซึ่งโครงการปริ ญญาเอกสาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสูตรขอชี้แจงดังนี้
1. การตรวจสอบความสอดคล้ องของมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผลการตรวจสอบความพร้อมของหลักสู ตร กับเอกสารมาตรฐานการ
อุดมศึ กษาฯ (สานักมาตรฐานและประเมิ น ผลอุดมศึ กษา 2553) โดยใช้เ กณฑ์ตาม
เอกสารดังกล่าวปรากฏว่าการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ ไม่มีประเด็นใดที่ไม่สอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง (ดังตารางที่แนบมาพร้อมกันนี้)
2. ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ผลงานวิจั ย ของอาจารย์ ป ระจ าหลัก สู ต ร
ทีไ่ ม่ สัมพันธ์ กบั สาขาวิชาของหลักสู ตร
เนื่ องจากหลักสู ตรสาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสู ตร เป็ นหลักสู ตร
สหวิทยาการ ซึ่งวางทิศทางการพัฒนาหลักสูตรบนฐานการวิจยั ในบริ บทที่สอดคล้อง
กับสังคมและวัฒ นธรรม โดยมี องค์ความรู ้ ทางด้า นสังคมศาสตร์ เป็ นฐานที่ ส าคัญ
การพิจารณาความเกี่ ยวข้องของงานวิจัยของอาจารย์ ในสาขาในลักษณะแยกส่ วน
โดยปราศจากความเข้าใจลักษณะธรรมชาติของหลักสูตรสหวิทยาการ หรื อองค์ความรู ้
พื้นฐานในการพัฒนาหลักสู ตรในลักษณะที่เป็ นองค์รวม จึงไม่เห็นความสัมพันธ์ของ
ผลงานวิจยั เหล่านั้นกับสาขาวิชา
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3. ผลงานวิจยั ในฐานะทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
อ าจ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร ทุ ก ค น มี คุ ณสม บั ติ ต า มป ร ะ กา ศ
กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2548
กล่าวคื อ มี วุฒิปริ ญญาเอกและมี ประสบการณ์ ในการทาวิจัยที่ ไม่ใ ช่ ส่วนหนึ่ งของ
การศึกษาเพื่อรับปริ ญญา (ข้อ 9.1.1 และ ข้อ 9.2.2) การแสดงผลงานวิจยั ของอาจารย์
บางท่ า นที่ เ ป็ นผลงานวิ จัย ของนัก ศึ ก ษาที่ เ ป็ นที่ ป รึ ก ษา มี เ จตนาเพื่ อ สะท้อ นถึ ง
ประสบการณ์ในการทาหน้าที่ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์เพิ่มเติมจากประสบการณ์วิจยั ของ
ตน จึ ง ไม่ น่ า จะเป็ นสาเหตุ ใ นการพิ จ ารณาไม่ รั บ รองหลัก สู ต ร หากส านั ก งาน
คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา จะได้มี เ กณฑ์อื่ น ใดเพิ่ ม เติ มขึ้ น มาก็ ค วรที่ จ ะจัด ท าเป็ น
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้รับทราบทัว่ กัน
ข้ อเสนอพิจารณา
การพิ จารณาชื่ อ ปริ ญ ญาของหลักสู ต ร ควรพิ จ ารณาจากธรรมชาติ ของ
หลักสูตรเป็ นหลัก ส่วนประเด็นความพร้อมในด้านคณาจารย์ ควรพิจารณาวัฒนธรรม
การทางานขององค์กรของหน่ วยงานประกอบด้วย คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ มีการบริ หารหลักสู ตรในรู ปของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
(ดั ง แนบ) ซึ่ งบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย แต่ ง ตั้ง จากผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท้ ัง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
รวมถึงอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มาเป็ นกรรมการบริ หารหลักสู ตรด้วย ดังนั้นจึงกล่าว
ได้ว่า โครงการปริ ญ ญาเอกสาขาการวิจัย และพัฒ นาหลัก สู ต ร มี ค วามพร้ อ มด้า น
คณาจารย์ที่ทาหน้าที่สอนและให้คาปรึ กษาวิทยานิพนธ์
หลักสู ตรสาขาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร ฉบับปรับปรุ งนี้ เกิ ดขึ้ นจาก
ความตั้ง ใจและร่ ว มมื อ ในการท างานของคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร โดย
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร ได้ระดมสรรพกาลังมาร่ วมกันทางานและสร้างความ
เข้ม แข็ ง ให้ กับ สาขาวิ ช า ท าให้ ม ั่น ใจในคุ ณ ภาพหลัก สู ต รจากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมา
สาขาวิชาการวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร ใคร่ ขอให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษา
ได้พิจารณาทบทวนประเด็นการขอปรับชื่อปริ ญญาของหลักสูตรปริ ญญาเอกสาขาการ
วิจยั และพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้โดยพิจารณาถึงเหตุผลตามที่ได้ช้ ีแจงมาแล้วข้างต้น
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา (หน้า 1-4)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริ ญญา พ.ศ. 2548 (หน้า 5-10)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2548 (หน้า 11-19)
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (หน้า 20-31)
- จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน) ข้อ 9
- อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ (ไม่น้อยกว่า 3 คน) คุณวุฒิตามเกณฑ์ ข้อ 9.2.1
- อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก (มีประสบการณ์วิจยั ) ข้อ 9.2.2
- อาจารย์ผสู้ อน (เป็ นอาจารย์ประจา) คุณวุฒิตามเกณฑ์ ข้อ 9.2.4
- ชื่อปริ ญญา (ใช้พระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย) ข้อ 14.3
- การปฏิบตั ิหน้าที่ของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ข้อ 10.3
แนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
- จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ (เป็ นอาจารย์ประจาหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้) ข้อ 7.2
แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริ ญญาโท 2 ปริ ญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548
หลักเกณฑ์การขอเปิ ดและดาเนินการหลักสูตรระดับปริ ญญา
ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
แนวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การขอเปิ ดและดาเนินการ
หลักสูตรระดับปริ ญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
หลักเกณฑ์การกาหนดชื่ อปริ ญญา พ.ศ. 2549
- ชื่อปริ ญญา (ใช้พระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย) ข้อ 3
หลักเกณฑ์การกาหนดชื่ อปริ ญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
หลักเกณฑ์การกาหนดชื่ อปริ ญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แบบก้าวหน้า
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริ ญญาตรี 2
ปริ ญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552

ความสอดคล้ อง
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้ อง


ไม่
เกีย่ วข้ อง
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ดีในการเทียบโอนผลการเรี ยน
ระดับปริ ญญา
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรี ยนระดับปริ ญญาเข้าสู่ การศึกษา
ในระบบ พ.ศ. 2545
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
- คุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ 5 ด้าน ข้อ 4.2
แนวทางการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2552
- การเสนอหลักสู ตรต่อสภาสถาบันก่อนเปิ ดสอน ข้อ 5
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาพยาบาล พ.ศ. 2552
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาโลจีสติกส์ พ.ศ. 2552
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม พ.ศ. 2553
แนวทางความตกลงร่ วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย
กับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ งั ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551
หลักเกณฑ์การกาหนดชื่ อปริ ญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์การกาหนดชื่ อปริ ญญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี (ต่อเนื่ อง)
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
แนวปฏิบตั ิในการนาเสนอหลักสู ตรระดับอุดมศึกษาต่อสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาบัณฑิต สภาวิชาการ
ข้อ 2.1.1
- ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ข้อ 2.1.2
- โครงสร้างของหลักสูตรปรับปรุ ง ข้อ 2.1.3
- การเสนอหลักสู ตรต่อ สกอ. ภายใน 30 วัน ข้อ 2.1.4

ความสอดคล้ อง
ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้ อง

ไม่
เกีย่ วข้ อง
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จากกรณี ศึ ก ษาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร
มีบ ทบาทหน้ าที่ ในการติ ดต่ อประสานงานกั บผู้ ที่เ กี่ย วข้ องกับ หลั กสู ตรทั้ง บุค ลากร
ในหลักสูตรเองและบุคลากรภายนอกเพื่อดาเนินการต่างๆ ให้หลักสูตรสามารถดาเนิน
ไปได้ด้ว ยความเรี ย บร้ อยและบรรลุ เป้ าหมาย ซึ่งบางครั้งก็มีความสะดวกราบรื่น
บางครั้งก็มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ผู้ปฏิบัติการหลักสูตรใช้ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น การประนีประนอม
การเจรจาต่อรอง การมีมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนความอดทน และที่สาคัญคือจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของตนเอง ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่จะทาให้สามารถอธิบายให้ เหตุผลของการดาเนินการทางหลักสูตรต่อบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเข้าใจ

13.4 บทบาทของโค้ช
การโค้ ช (coaching) หมายถึ ง การที่ ผู้ ส อนงานให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับการโค้ชด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการโค้ช
โดยมีจุ ดมุ่งหมายเพื่อให้ ผู้ ที่ได้รับการโค้ช มีความรู้ ทักษะ ความช านาญ
ความเชี่ย วชาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน การโค้ช
มีความสาคัญมากในการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและคุณลั กษณะเป็นไปตามที่
องค์กรต้องการ เพราะทาให้บุ คลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
คุณลักษณะของโค้ช (รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือ “การโค้ชเพื่อ
การรู้คิด (Cognitive Coaching)” ของผู้เขียน)
1. สร้างสัมพันธภาพที่ดี (interpersonal) เป็นคุณลักษณะที่สาคัญ
อย่างแรกของผู้ที่จะเป็นโค้ช เพราะการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจะเป็นปัจจัยให้เกิดการ
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รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น
2. มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ (academic excellence) เป็น
ปัจจัยที่ทาให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่างๆ ของโค้ช มีความหนักแน่น เชื่อถือได้ว่า
เป็นสิ่งที่ถูกต้อง พี่เลี้ยงที่มีบารมีทางวิชาการเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์สูง จะทา
ให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
3. การให้การยอมรั บและยิน ดีกับความสาเร็ จในการทางานของ
ผู้อื่น (recognized other’s accomplishment) การแสดงความยินดี การชื่นชม
การให้ กาลังใจในการพัฒ นาต่อยอด สิ่ งนี้ จะทาให้ ผู้ ที่รับการโค้ช เกิดกาลังใจในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. การมีทักษะของการกากับดูแลที่ดี (supervisory skills) เป็น
ทักษะที่สาคัญที่ โค้ช จะคอยกระตุ้น และชักจู งใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการ
ประคับประคองให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
5. มีความรู้และประสบการณ์ สูงในสายวิชาชีพหรื อสายงานของ
ตนเอง (technical knowledge) ซึ่งส่งผลทาให้การให้ข้อเสนอแนะ คาแนะนาต่างๆ
ของโค้ช ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการและประสบการณ์ตรงที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้จริง
หลักการโค้ช รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือ “การโค้ช
เพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching)” โดย วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558)
1. การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละความไว้ ว างใจ (trust and
rapport) การโค้ชที่ราบรื่นต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้โค้ชและผู้รับการโค้ชเป็น
ปัจจัยสนับสนุน ด้วยเหตุนี้ความเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้รับการโค้ชที่มีต่อผู้โค้ช
จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารโค้ ช ด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสบความสาเร็จ
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2. การเสริมพลัง (empowerment) เป็นกระบวนการที่ทาให้ผู้สอน
ค้นพบความสามารถของตนเอง ผู้สอนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
สามารถกากับตนเองได้ ซึ่งในระยะแรกผู้ โค้ชจะให้การช่วยเหลือ ชี้แนะอย่างใกล้ชิด
จนกระทั่งผู้รับการโค้ชค้นพบความสามารถของตนเอง
3. การทางานอย่างเป็นระบบ (systematic approach) สาหรับ
การดาเนินการโค้ชมีขั้นตอนการดาเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการ
โค้ช มีการวางแผนการโค้ชการดาเนินการโค้ช และการประเมินผลการโค้ช รวมทั้งการ
นาผลการโค้ชมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการโค้ช
4. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ongoing development) การโค้ช
เน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ
ความสามารถ ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น
หั ว ใจส าคั ญ ของเป้ า หมายการโค้ ช ที่ โ ค้ ช จะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงกระบวนการคิ ด ของ
บุคลากรให้ เข้าใจว่า การทางานนั้น จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒ นาอยู่ตลอดเวลา
ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในงานนั้นคือโจทย์ที่จะต้องแก้ไข ซึ่งนามาสู่การประสบ
ความสาเร็จในที่สุด
5. การมีจุดเน้น (focusing) การโค้ชที่ดีจะต้องมีวัตถุประสงค์และ
จุดเน้นในสิ่งที่ต้องการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ เทคนิค
วิธีการที่จะทาให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ จุดเน้นในการโค้ชมีความสอดคล้อง
กั บ เป้ า หมายของการโค้ ช ซึ่ ง การโค้ ช ไม่ เ หมื อ นกั บ การสอน การโค้ ช มี เ ป้ า หมาย
ที่เฉพาะเจาะจง ใช้เวลาไม่ยาวนาน โดยอาจใช้แค่พลังคาถามเพียง 1 คาถามเท่านั้น
เพื่อที่จ ะเปลี่ย นแปลงความคิดของผู้รั บการโค้ช เมื่อความคิดเปลี่ ยนพฤติกรรมก็จะ
เปลี่ยนตามเอง
6. การเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริ ง (onsite coaching) การ
โค้ชที่ดีจะต้องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริงของผู้สอน ผู้ โค้ชควรให้คาชี้แนะอย่างเป็น
รูปธรรม เชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีกับบริบทการปฏิบัติงานจริงจนผู้รับการโค้ชเกิด
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ความเข้าใจที่ชัดเจนจนสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการโค้ช ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. การทบทวนและสะท้อนผลการโค้ช (after action review
and reflection) เป็ น การประเมิ น ผลและทบทวนการดาเนิ นการโค้ช ว่ าบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการโค้ชอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการคิดสะท้อน (reflective thinking) และการคิดขั้นสูงอื่นๆ
เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
กระบวนการโค้ช
การโค้ ช เป็ น การด าเนิ น การที่ เ ป็ น ขั้ น ตอนและมี ค วามเป็ น ระบบ
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การเตรี ยมการโค้ช เป็นการสั งเกตสังเกตพฤติกรรมเพื่อ
ค้นหาจุดอ่อน และ จุดแข็งของบุคลากรที่จะได้รับการโค้ช ซึ่งผู้บริหารสามารถนาผล
ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น มาใช้ ป ระกอบร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการ
ปฏิบั ติงานของผู้ ส อน เพื่อให้ มั่น ใจว่าอะไรเป็ นจุดอ่อนที่ ผู้ สอนควรได้รับการพัฒ นา
อะไรคือจุดแข็งที่ควรส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น
2. การกาหนดแผนการโค้ชร่วมกันระหว่างผู้โค้ชและผู้รับการ
โค้ชที่มีลักษณะเป็นแผนการพัฒนาส่วนบุคคล โดยระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การโค้ช ซึ่งผู้โค้ชต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับการโค้ชให้เห็นความสาคัญของการ
พัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพหรืองานที่ท้าทายมากขึ้น ขั้นตอนนี้
มุ่งเน้นการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรต้องการพัฒนาและเปลี่ ยนแปลง
ตนเอง
3. การด าเนิ น การโค้ ช เป็ น การปฏิ บั ติ ก ารโค้ ช ตามแผน
ที่ ก าหนดไว้ โดยผู้ โ ค้ ช จะท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค วามรู้ ค าชี้ แ นะ ค าแนะน า และการให้ ผ ล
ย้อนกลับ (feedback) ทั้งในด้านพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านที่ดีและด้าน
ที่ควรปรับปรุง เพื่อนาไปปรับปรุงตนเอง
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4. การติ ดตามและประเมิน ผลการโค้ช เป็นการตรวจสอบ
และประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของการโค้ชเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสมซึ่งการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลท าได้ ห ลายวิ ธี เช่ น การสั ง เกตพฤติ ก รรมการท างาน
การสัมภาษณ์ การพูดคุย เป็นต้น

13.5 บทบาทการโค้ชเพื่อการรู้คิดของผู้สอนในปัจจุบัน
บทบาทของผู้สอนมีลาดับพัฒนาการ 3 ช่วงพัฒนาการ ได้แก่ บทบาท
การเป็นถ่ายทอดความรู้จากตนเองไปสู่ผู้เรียนหรือ การสอน (teaching) บทบาทการ
เป็นผู้เอื้ออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ (facilitator) และบทบาทการโค้ชเพื่อ
การรู้คิด (cognitive coaching) ซึ่งเป็นบทบาทของผู้สอนในปัจจุบัน การโค้ชเพื่อ
การรู้ คิด เป็น การช่ว ยให้ ผู้ เรีย นปฏิบั ติกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุ เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิผล และมีความผูกพันอยู่กับการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด
และแสวงหาคาตอบและพัฒนาตนเอง (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. 2558)
การโค้ ชเพื่อ การรู้ คิ ด เป็ น สมรรถนะใหม่ของผู้ ส อนในการพัฒ นาผู้ เรีย น
ในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการอย่างหลากหลาย ดังต่อไปนี้
1. สร้ า งแรงบันดาลใจในการเรี ยนรู้ ให้ผู้ เรียนเกิดความกระหาย
ใคร่รู้ อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ อยากประสบความสาเร็จ มองการเรียนรู้ว่าเป็นสิ่งที่สาคัญ
และมีความท้าทาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ ตั้งคาถามในสิ่งที่อยากรู้ (learning to
ask) แสวงหาคาตอบด้วยตนเอง (learning to search) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับบุคคลอื่น (learning to share)
2. กระตุ้นการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียน
สั งเกตสิ่ ง รอบตั ว และเปรี ย บเที ย บความแตกต่า ง หรือ จัด กลุ่ มลั กษณะที่ เหมือ นกั น
เพื่อป้องกันความเข้าใจที่ค ลาดเคลื่อน (misconceptions) เช่น ให้ ผู้ เรียนสังเกต
ความแตกต่างระหว่างตัวอักษร “ถ” กับ “ภ” หรือ “พ” กับ “ผ” หรือ “ฝ” กับ “ฟ”
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หรือการวิเคราะห์จาแนกแยกแยะจัดกลุ่มสิ่งที่อยู่รอบตัว เป็นต้น ซึ่งการที่ผู้เรียนมีการ
รับรู้ที่ดี จะเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
3. ชี้แนะการรู้คิด (cognitive guided) โดยการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบจากสิ่ ง ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นไปสู่ สิ่ ง ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
ตามลาดับขั้นของกระบวนการรู้คิด (ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์
การประเมินค่า และการสร้างสรรค์) นอกจากนี้ยังต้องใช้วิธีการกระตุ้นการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ (transfer of learning) จากสาระสาคัญหนึ่งไปยังอีกสาระสาคัญหนึ่ง หรือ
ไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันช่วยทาให้การเรียนรู้ดาเนินไปอย่างมีความหมาย
(meaningful of learning) มากขึ้น เมื่อการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความหมายจะทาให้
การเรียนรู้นั้นมีความยั่งยืน
4. ใช้พลังคาถาม (power questions) เป็นคาถามที่กระตุ้นการคิด
และการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ 1) คาถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
จุดมุ่งหมายในการคิด 2) คาถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งปรารถนาในการเรียนรู้
3) คาถามที่เสริมสร้างพลังเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 4) คาถามที่ใช้กระตุ้นแรงบันดาล
ใจของผู้เรียน 5) คาถามเชิงลึกที่มุ่ง กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้การคิดขั้นสูง โดยการใช้พลัง
คาถามแต่ละประเภทสามารถบูรณาการเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา
5. ประเมินและสะท้อนผล (assessment and reflection) เพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนใช้ข้อมูล
สารสนเทศทางการประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การปรับปรุงวิธีการเรีย นรู้หรือวิธีการทางานของผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลที่ควบคุมกากับและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ วางแผน การเรียนในขั้นตอนต่อไป
ให้บรรลุผลสาเร็จ และค้นหาการปรับปรุง วิธีการเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งผู้สอนทาหน้าที่ให้ข้อมูลที่มีคุ ณค่าต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ประกอบด้วย
การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feed back)
และการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward)
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การให้ข้อมูลกระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) เป็นการให้ข้อมูล
พื้นฐานของการเรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
ภาระงาน (job and task) ตลอดจนวิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล สร้างแรงจูงใจ
ภายใน (inner motivation) ในการเรียนรู้
การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feed back) เป็นการให้ข้อมูลในระหว่าง
และภายหลังที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการทางานต่างๆ เกี่ยวกับผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward) เป็นการ
ให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (self - learning) เพิ่มเติม ภายหลังการจัดการ
เรี ย นการสอน มุ่ ง เน้ น การชี้ แ นะแนวทางและวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย น
รายบุคคล เพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ให้กาลังใจผู้เรียน และเสริมพลังของการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้ทบทวนตนเองและสามารถนาไปพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป

สรุป
จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 13 เรื่อง บทบาทของบุคลากรต่อการปรับปรุง
และเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต ร ได้ ก ล่ า วถึ ง สาระส าคั ญ คื อ ภาวะผู้ น าทางหลั ก สู ต ร
เป็ น คุณลั กษณะที่ส าคัญและจ าเป็ น ต่อการปรับปรุงและเปลี่ ยนแปลงหลั กสู ตรให้ มี
คุณภาพมากขึ้น มีคุณลักษณะที่สาคัญ ได้แก่ 1) มีจิตใจสร้างสรรค์ 2) มีทักษะการ
สื่อสาร 3) มีความเคารพ 4) การคิดอย่างเป็นระบบและการตัดสินใจ 5) มีทักษะการ
ประนีประนอม สาหรับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจึงเป็นภารกิจที่สาคัญ
ที่สื บ เนื่ องมาจากการประเมิน หลั กสู ตรโดยผู้ ที่มีบทบาทหน้าที่น าการเปลี่ ยนแปลง
หลักสูตรจาเป็นต้องมีความสามารถหลายประการ ส่วนผู้ปฏิบัติการหลักสูตร หมายถึง
บุคลากรทุกฝ่ายที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและทางานร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตร
นาหลั กสู ตรไปปฏิบัติ และประเมิน หลักสู ตร มีบทบาทส าคัญหลายประการเช่นกัน
สาหรับการโค้ช เป็นการที่ผู้สอนงานให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจน
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ฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้กับผู้ที่ได้รับการโค้ชด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการโค้ช โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ ผู้ที่ได้รับการโค้ชมีความรู้ ทักษะ
ความชานาญ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
และการโค้ช เพื่ อการรู้ คิด เป็ น บทบาทของผู้ ส อนในปั จ จุบั นที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ยนปฏิ บั ติ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล และมีความผูกพันอยู่กับการ
เรี ย นรู้ สร้ า งโอกาสให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ ค วามคิ ด แสวงหาค าตอบและพั ฒ นาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ
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การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรทุกฝ่ายมาทางานร่วมกันในลักษณะ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
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บทที่ 14
การพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
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การพัฒนาผู้สอน
ให้มีศักยภาพทางวิชาการ
เป็นปัจจัยความสาเร็จ
ของการใช้หลักสูตรทุกระดับ
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14.1 การพัฒนาผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

14.2 การพัฒนาผู้สอนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ
14. การพัฒนาผู้สอน
ให้พร้อมต่อการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

14.3 การพัฒนาผู้สอนโดยใช้การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมในงานประจา

14.4 แนวทางการพัฒนาผู้สอนให้พร้อม
ต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร:
ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การวิจัย
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การพัฒนาผู้สอน
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
เป็นวิธีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
หลักการทรงงาน

“ระเบิดจากข้างใน”
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สาระสาคัญ
สาหรับในบทที่ 14 เรื่องการพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. การพั ฒ น าผู้ ส อนมี เ ป้ า หมายคื อ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณ ลั กษณะ การพัฒ นาผู้ ส อนเป็น ภารกิจที่
สาคัญสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกประเทศทั่วโลก และเมื่อผู้สอนได้รับ
การพัฒนาแล้วทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงขึ้น
2. การพัฒนาผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกระบวนการพัฒนา
ผู้สอนตามสภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ผู้สอน ชุมชน ท้องถิ่ น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
3. ชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ เชิ ง วิ ช าชี พ เป็ น การผสมผสานแนวคิ ด
2 ประการ ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึงการรวมกลุ่ม
กันของบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒ นาสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพและคุณภาพของผู้เรียนร่วมกัน
4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานประจา เป็นการผสมผสาน
กันระหว่างการวิจัยและพัฒนา การวิจัยในงานประจา และนวัตกรรมมีลักษณะเป็นการ
วิ จั ย ที่ เป็ น เนื้ อ เดี ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านประจ า ช่ ว ยท าให้ มี น วั ต กรรมส าหรั บ การ
ปฏิบัติงานประจามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
5. การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ส อนให้ พ ร้ อ ม ต่ อ การปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นภารกิจสาคัญของผู้บริหารตลอดจนผู้สอนเองในการพัฒนา
ความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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ผู้สอนเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญที่สุด
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในการ

จาเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ด้านวิชาการ

อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมองค์กร
และวัฒนธรรมการทางาน
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14.1 การพัฒนาผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การพัฒ นาผู้ส อน (teachers professional development) มีเป้าหมาย
คื อ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ สมรรถนะ และคุ ณ ลั ก ษณะ
การพัฒนาผู้สอนเป็นภารกิจที่สาคัญสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกประเทศ
ทั่วโลก เมื่อผู้สอนได้รับการพัฒนาแล้วทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงขึ้น

การพั ฒ นาผู้ ส อนโดยใช้ โ รงเรี ย นเป็ น ฐานให้ พ ร้ อ มต่ อ การ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
การพัฒ นาผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็น ฐานเป็นกระบวนการพัฒ นา
ผู้ ส อนตามสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของสถานศึ ก ษา ผู้ ส อน ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีการ
พัฒนาเน้นการปฏิบัติจริงตามบริบทของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาตลอดจน
พัฒ นาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา (ศศิธร เขียวกอ. 2548,
สุวิมล ว่องวานิช. 2546)
ภายใต้บริบทของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ การเรียนรู้
ประสบการณ์ การปฏิบัติงานในพื้น ที่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องการ
ทางานร่ วมกัน และความรั บผิ ด ชอบต่ อตนเอง ท าให้ ผู้ ส อนมีความรู้ในเนื้อ หาและ
เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน ส่งผลทาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิผล เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยได้รับ การโค้ชเพื่อการรู้คิด ให้มีความรู้ ความสามารถ การตรวจสอบ
ประเมินตนเอง กาหนดทิศทางการพัฒนาตนเองได้ โดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เช่น การ
ตั้งคาถาม การให้ ข้อมูล ย้ อนกลับ การให้ คาแนะนา การแนะแนวการคิด วิธีการคิด
วิธีการเรียนรู้ที่ทาให้เกิดแรงบันดาลใจนาไปสู่การแสวงหาความรู้ การฝึกฝนทักษะ
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จากประสบการณ์การทาวิจัยพัฒนาผู้สอนของผู้เขียน ได้แก่ 1) การพัฒนา
ความสามารถในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้องกับท้องถิ่นของผู้ สอน
ระดับ การศึกษาขั้น พื้น ฐาน (พ.ศ. 2553) 2) การพัฒ นาหลั กสูตรฝึกอบรมผู้สอนเพื่อ
เสริ ม สร้ า งความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ วิ จั ย เป็ น ฐาน (พ.ศ. 2555)
3) รูปแบบการพัฒนาผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา (พ.ศ. 2556) และ 4) รูปแบบการเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (พ.ศ. 2557) ทาให้
พบว่า การพัฒนาผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีข้อดีดงั ต่อไปนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาบูรณาการกับงานประจาของผู้สอนได้ดี
2. ผู้สอนไม่ต้องทิ้งชั้นเรียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา
3. ประหยัดทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น เวลาการเดินทาง งบประมาณ
4. ผู้สอนสามารถนาความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชั้นเรียนได้ทันที
5. สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ง่าย
ภาพถ่ า ยการร่ ว มกั น ออกแบบ
ก ารเรี ย น รู้ แ บ บ บู รณ าก าร
ในโครงการพัฒ นาผู้สอนโดยใช้
โร ง เรี ย น เป็ น ฐ า น หั ว ข้ อ
“การจั ดการเรีย นรู้แ บบบู ร ณา
การ” ของผู้ เขี ย น ที่ โ รงเรี ย น
ศรี ส วั ส ดิ์ พิ ท ยาคม อ.ศรี ส วั ส ดิ์
จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 – 11
พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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ภาพถ่ายจากการสังเกตพฤติกรรม
การโค้ ช ของผู้ ส อน ในโครงการ
พั ฒ น าผู้ ส อน โด ยใช้ โรงเรี ย น
เป็ น ฐาน หั ว ข้ อ “การการโค้ ช
เพื่ อ ก า ร รู้ คิ ด ” ข อ ง ผู้ เขี ย น
ที่ โ รงเรี ย นวั ด ดอนเจดี ย์ ร าษฎร
บู ร ณ 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

14.2 การพัฒนาผู้สอนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community:
PLC) เป็ น การผ สม ผ สาน แน วคิ ด ส องป ระก ารได้ แก่ ค วาม เป็ น มื ออ าชี พ
(professional) และ ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ (learning community) หมายถึ ง
การรวมกลุ่มกันของบุค คลผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และคุณภาพของผู้เรียนร่วมกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ร่วมมือร่วมใจ การเรีย นรู้ป ระสบการณ์ การปฏิบัติงานในพื้นที่ และการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
จุ ด เน้ น ของชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ เชิ ง วิ ช าชี พ คื อ การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
การท างานแบบร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ (work collaborative) และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ตนเอง (self - accountable) บุคลากรเกิด ความผูกพันกับองค์กร โดยมีการพัฒ นา
บุ คลากรที่ส อดคล้องกัน ตามลาดับ ความส าคัญของภารกิจ การพัฒ นาภาวะผู้ นากับ
ผู้บริหาร การทุ่มเทการสื่อสารค่านิยมขององค์กรกับพันธกิจให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน
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องค์ความรู้ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของผู้สอนแต่ละคนจะ
ถูกน ามาจั ดการความรู้อย่างเป็น ระบบและน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู้ ช่วยทาให้ ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหา
และเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ส่งผลทาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อการ
ขับเคลื่อนกรอบแผนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพท้องถิ่น
มีองค์ประกอบ 5 ประการดังต่อไปนี้
1. การแลกเปลี่ ย นคุ ณ ค่ า และวิ สั ย ทั ศ น์ (shared values and
vision) หมายถึง การแลกเปลี่ย นแบ่ งปั น และกาหนดวิสั ยทัศน์การพัฒ นาคุณ ภาพ
ผู้ เรี ย น ตลอดจนการมี พั น ธสั ญ ญาร่ ว มกัน ระหว่างครูแ ละผู้ บ ริห ารในการยกระดั บ
คุณภาพการจัดการศึกษา
2. วั ฒ นธรรมความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ (collaborative culture)
หมายถึง พันธสัญญาเกี่ยวกับ ความร่วมมือร่วมใจของครูทุกคน รวมทั้งผู้บริหาร สาหรับ
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโดยมีเป้าหมายเดียวกัน
มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. มุ่ งเน้ น การตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง ผลการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น
(focus on examining outcomes to improve student learning) หมายถึ ง
การให้ความสาคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการประเมินผลการเรียนรู้และ
นาข้อมูลสารสนเทศจากการประเมิน มาวางแผนและดาเนินการพั ฒ นาคุณ ภาพของ
ผู้เรีย นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งครูและผู้ บ ริห ารต้องมีความรับผิ ดชอบต่อผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
4. การสนั บ สนุ น และแลกเปลี่ ย นภาวะผู้ น า (supportive and
shared leadership) หมายถึง การให้ การสนับสนุนการดาเนินการของชุมชนแห่ ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ รวมทั้งการให้ ครู ทุกๆ คน เป็นผู้นาในการตัดสินใจบนพื้นฐาน
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ความเท่าเทียมกัน และข้อมูลสารสนเทศ บทบาทภาวะผู้นา มีจุดเน้นที่การกระตุ้นให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้มากที่สุดเพื่อคุณภาพของผู้เรียน
5. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปฏิ บัติส่วนบุค คล (shared
personal practice) หมายถึง การนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน จากการประเมิน ตนเอง การสังเกตการจัดการเรียนรู้ของเพื่อนครู
และผลการประเมินต่างๆ เช่น ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อนครูในชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ซึ่งการแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติส่วน
บุ คคลนี้ จ ะช่ ว ยท าให้ เกิ ดการปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาความเป็ น มื ออาชีพ อย่ างต่ อเนื่ อ ง
และยั่งยืน
วัฒนธรรม
ความร่วมมือร่วมใจ

การแลกเปลี่ยนคุณค่า
และวิสยั ทัศน์

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การปฏิบัตสิ ่วนบุคคล

มุ่งเน้นการตรวจสอบ
และปรับปรุง
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

การสนับสนุน
และแลกเปลีย่ นภาวะผู้นา

แผนภาพ 73 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
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การใช้ชุ มชนแห่งการเรี ยนรู้เชิงวิชาชีพ สามารถพั ฒ นาศักยภาพของ
ผู้สอนให้มีความพร้อมต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้ ในแง่ของการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่างๆ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทการ
จัดการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ดังเช่นงานวิจัย ของปองทิพย์ เทพอารีย์ นิสิตปริญญาเอก
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ได้ทาปริญญานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชน
แห่ ง การเรี ย นรู้ เชิ ง วิ ช าชี พ ครู ป ระถมศึ ก ษา โดยผู้ เขี ย นท าหน้ า ที่ เป็ น ประธาน
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ ผลจากการวิจัยทาให้พบว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพสามารถพั ฒ นาผู้สอนให้มีสมรรถนะวิชาชีพ 4 ด้าน คือ การพัฒนาตนเอง
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และ
การทางานเป็นทีม นอกจากนี้จากการที่ผู้สอนได้นาความรู้และประสบการณ์จากการ
ทากิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ยังทาให้ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสูงขึ้น
นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ทาวิจัยการพัฒนาผู้สอนโดยนาแนวคิดหลักการ
ของชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้ เชิ งวิ ช าชี พ มาใช้ ในการวิ จั ย เช่ น การวิ จั ย เสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เมื่อ พ.ศ. 2557
เป็ น ต้น ซึ่งหากสถานศึกษาสามารถน าแนวคิดหลักการชุมชนแห่ งการเรียนรู้เชิง
วิ ช าชี พ ไปใช้ พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ส อนให้ มี ค วามพร้ อ มต่ อ การปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี นับได้ว่าเป็นวิธีการที่ควร
น าไปปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ต่ อ ไป ซึ่ ง นอกจากผู้ ส อนจะได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถต่างๆ แล้ว ยังนับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิ ช า ชี พ ค รู โ ร ง เรี ย น
ตารวจตระเวนชายแดน
บ้านต้นมะม่วง รวมกลุ่ม
กั น เรี ย นรู้ เรื่ อ งการวิ จั ย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ใน
โครงการวิจัย เสริมสร้าง
ศั ก ย ภ าพ ก ารจั ด ก าร
เรี ย นรู้ ข องครู โ รงเรี ย น
ตารวจตระเวนชายแดน
ในงานวิจัยของผู้เขียน

ชุมชนแห่ งการเรีย นรู้ เชิงวิช าชีพ ครู โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนวัด สุ ธ าสิ นี
รวมกลุ่มกันเรียนรู้ เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ ในโครงการวิจัยเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในงานวิจัยของ
ผู้เขียน
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14.3 การพัฒนาผู้สอนโดยใช้การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ในงานประจา
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานประจา เป็นการผสมผสานกันระหว่าง
การวิ จั ย และพั ฒ นา (research and development) การวิ จั ย ในงานประจ า
(routine to research) และนวัตกรรม (innovation) มีลักษณะเป็นการวิจัยที่ เป็น
เนื้อเดียวกับการปฏิบัติงานประจา ช่วยทาให้มีนวัตกรรมสาหรับการปฏิบัติงานประจามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยที่มีกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ การวิจัย
(Research: R) และการพัฒ นา (Development: D) เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ต้องการ
โดยทั่วไปเรียกสั้นๆ ว่า R & D
อย่างไรก็ตามในแง่ของการปฏิบัตินั้นการวิจัยและพัฒนาสามารถเริ่มต้นจาก
การวิจัยตามด้วยการพัฒนา (R D) หรือจะเริ่มต้นจากการพัฒนาแล้วตามด้วยการ
วิจัย (D R) ก็ได้ นอกจากนี้ยังดาเนินการได้หลายวงรอบโดยไม่มีขีดจากัด จนกว่าจะ
ได้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นวงจรการวิจัย (R D) จึงอาจขยายเป็น

R1 D1
กกหรือ
D1 R 1
กกหรือ

R2

D2

R3

D3

D2

R2

D3

R3

การวิจัยในงานประจาเป็นการวิจัยที่มุ่งพัฒนางานประจาให้มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยอาจใช้วิธีการวิจัยประเภทต่างๆ เช่น การวิจัยเชิงสารวจ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็น ต้น โดยผู้ที่ทาหน้าที่เป็นนักวิจัยคือผู้ปฏิบัติงานนั้น เอง
ทาได้รวดเร็ว ไม่ต้องใช้งบประมาณสูง มุ่งเน้นการพัฒนางานประจาให้ดีขึ้น โดยการวิจัย
จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาของการปฏิบัติงานแล้วแสวงหาวิธีการแก้ปัญหานั้น
ด้วยวิธีการต่างๆ แล้วนามาทดลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน โดยมีการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบว่าการปฏิบัติง านด้วยวิธีการใหม่นั้นมีประสิทธิภาพดีกว่า
เดิมหรือไม่อย่างไร หากพบว่าวิธีการใหม่ดีกว่าวิธีการเดิมก็จะใช้วิธีการใหม่นั้นแทน
วิธีการเดิม
นวัตกรรม เป็นความชานาญหรือความสามารถในการใช้กระบวนการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้จิน ตนาการและการถ่ายทอด ใช้ทักษะในการสร้างสิ่ งที่มี
เอกลักษณ์ของตนจนทาให้เกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมที่ทาขึ้นใหม่หรือพัฒนาขึ้น
นวั ต กรรมสามารถอยู่ ในรู ป แบบของความคิ ด วิ ธี ก าร การกระท าหรื อ
สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ต่ างๆ โดยอาจเป็ น สิ่ งใหม่ ทั้ งหมดหรือ ใหม่ เพี ยงบางส่ ว น และอาจใหม่
ในบริบทใดบริบทหนึ่งหรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
จากที่ ก ล่ าวมาข้ างต้ น นั้ น สามารถแสดงแผนภาพแนวคิ ด ของการวิ จั ย
และพัฒนานวัตกรรมในงานประจา ได้ดังต่อไปนี้

Routine

R1

D1

R2

D2

Routine

ปัญหา
ในงาน
ประจา

วิจัยศึกษา
ข้อมูลสาคัญ
สาหรับ
การ
ออกแบบ
นวัตกรรม

ออกแบบ
นวัตกรรม
ที่สอดคล้อง
กับสภาพ
ปัญหา

วิจัย
ดาเนินการ
ทดลองใช้
นวัตกรรม
ควบคู่กับ
การปฏิบัติ
งานประจา

ปรับปรุง
นวัตกรรม
และนามา
ใช้อย่าง
ต่อเนื่อง

งานประจา
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
มากขึ้น

แผนภาพ 74 แนวคิดของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในงานประจา
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14.4 แนวทางการพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์
การวิจัย
การพั ฒ นาศั กยภาพผู้สอนให้พ ร้อมต่ อการปรั บ ปรุ งและเปลี่ยนแปลง
หลั ก สู ต ร เป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ ของผู้ บ ริ ห ารตลอดจนผู้ ส อนเองในการพั ฒ นาความรู้
และทั ก ษะต่ า งๆ ให้ พ ร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ เช่ น ในปี พ.ศ. 2544
กระทรวงศึกษาธิการได้ป ระกาศใช้ห ลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
และสถานศึกษาต้องดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพบริบท
ของสถานศึ ก ษา และมี ก ารพั ฒ นาผู้ ส อนในด้ า นการจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
ทั่วประเทศ เป็นต้น ประกอบกั บ ด้ ว ยความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี แ ละการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม ท าให้ ผู้ ส อนต้ อ งพั ฒ นาตนเองอยู่ ต ลอดเวลาเพื่ อ ให้ มี
ความสามารถจัดการเรียนรู้ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากประสบการณ์การวิจัยของผู้เขียน ได้แก่
1. การพัฒ นาความสามารถในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การที่สอดคล้องกับท้องถิ่นของผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2553)
2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้สอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (พ.ศ. 2555)
3. รูปแบบการพัฒนาผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการ
รู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา (พ.ศ. 2556)
4. รู ป แบบการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน (พ.ศ. 2557)
5. รูป แบบการพัฒ นาครูป ระถมศึกษาด้านการโค้ช เพื่อการรู้คิด
(พ.ศ. 2558)
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ทาให้เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนนั้นเป็นภารกิจที่สาคัญอย่างยิ่ง
ในการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาและการเตรียมความพร้อมต่อการปรับ ปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ซึ่งมีแนวทางที่สาคัญหลายประการ ซึ่งก่อนจะสังเคราะห์ให้เห็น
ว่าแนวทางดังกล่าวประกอบด้วยอะไรบ้าง ผู้เขียนขอนาเสนอผลการวิจัยทั้ง 5 เรื่อง
ดังกล่าวโดยสรุปสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
ผลการวิจัยเรื่องที่ 1
“การพัฒนาความสามารถในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นของผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาความสามารถในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การที่สอดคล้องกับท้องถิ่นของผู้สอนในบริบทโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นห้องเรียนสาขา
ของโรงเรี ย นหลั ก ซึ่ ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การเบ็ ด เสร็จ ในตั ว เอง (school in school)
ดาเนินการพัฒนาที่โรงเรียน โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (action learning)
และการเพิ่มพลังอานาจ (empowerment) มีสาระสาคัญดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2553)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่นของผู้สอน
กระบวนการพัฒนา 4 ขั้นตอน
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของผู้สอน
จากการสอบถามผู้ ส อนทั้ ง 6 คน เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการพั ฒ นา
ความสามารถของตนเองด้านการจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ พบว่า ผู้สอนทุกคน
มีความต้องการพัฒนาตนเองในด้านการจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่น โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร
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ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนกิจกรรมการพัฒนา
จากการดาเนิ น การประชุมสัมมนาผู้สอนทุกคนเพื่อร่วมแสดงความ
คิดเห็ น และวางแผนกิจ กรรมการพัฒ นาความสามารถในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ โดยให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนการสอนและ
เน้นการปฏิบัติจริง ผลการวางแผนกิจกรรมการพัฒนาปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ตารางแผนกิจกรรมการพัฒนา
ขั้นที่
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการ
2 เพื่อทราบความ
ต้องการของผู้เรียน
เกี่ยวกับสิ่งที่สนใจ
อยากเรียนรู้และ
กาหนดหัวเรื่อง
ของหน่วยบูรณาการ
3 เพื่อเชื่อมโยงความคิด
รวบยอดของแต่ละ
สาระการเรียนรู้
กับหัวเรื่องหน่วยการ
เรียนรู้และความ
ต้องการของผู้เรียน

กิจกรรม
การบรรยายหัวข้อ
หน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ
ศึกษาความต้องการ
ของผู้เรียนเกีย่ วกับ
สิ่งที่สนใจอยาก
เรียนรู้

ผลลัพธ์
ผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจการจัดทาหน่วย
การเรียนรู้บูรณการ
ทราบความต้องการ
ของผู้เรียนและหัว
เรื่องของหน่วยการ
เรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
ผู้วิจัย

ศึกษามาตรฐาน
การเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
แล้ววิเคราะห์
ความคิดรวบยอด
หลักกับหัวเรื่อง
หน่วยการเรียนรู้
และความต้องการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน

ได้ความคิดรวบยอด
ของแต่ละสาระ
การเรียนรู้ที่มีความ
เชื่อมโยงกับหัวเรื่อง
หน่วยการเรียนรู้

ผู้สอน
ทุกคน

ผู้สอน
ทุกคน
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ตารางแผนกิจกรรมการพัฒนา (ต่อ)
ขั้นที่

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

ผลลัพธ์

ผู้รับผิดชอบ

4

เพื่อเขียนแผนการจัด
การเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ
เพื่อดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการ
รวมทั้งการวัด
ประเมินผล

ผู้สอนร่วมกันเขียน
แผนการจัดการ
เรียนการสอนหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการ
ผู้สอนร่วมกันจัดการ
เรียนรูห้ น่วยการ
เรียนรู้บรู ณาการ
รวมทั้งการวัด
ประเมินผล

มีแผนการจัดการเรียน
การสอนหน่วยการ
เรียนรู้บรู ณาการ

ผู้สอน
ทุกคน

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้

ผู้สอน
ทุกคน

5

ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินกิจกรรมการพัฒนา
1. ประชุมสัมมนาเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาหน่วยการเรียนรู้
บูรณากาที่ผู้สอน ทุกคนทาความตกลงร่วมกันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน
2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จั ด ท าหน่ ว ยการเรี ย นรู้ บู ร ณาการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. ดาเนิ น การจั ด ท าหน่ ว ยการเรีย นรู้บู รณาการที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ อ ยู่ ในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และ
เชื่อมโยงกับสภาพของท้องถิ่น
5. ดาเนินการร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบสาคัญ
ได้แก่

550 บทที่ 14 การพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
1) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2) ผังมโนทัศน์สาระสาคัญของหน่วยการเรียนรู้
3) สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
5) จุดประสงค์การเรียนรู้
6) กิจกรรมการเรียนรู้
7) สื่อและแหล่งการเรียนรู้
8) การวัดและประเมินผล
9) การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
10) การถอดบทเรียน
6. ร่วมกัน ใช้ห น่ว ยการเรียนรู้บู รณาการที่จัดทาขึ้น โดยนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนกับผู้เรียนและมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทาหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการระหว่างผู้วิจัย ผู้สอน และผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการพัฒนา
ประเมิ น ความสามารถในการจั ด ท าหน่ ว ยการเรีย นรู้ บู รณาการที่
สอดคล้องกับท้องถิ่น โดยให้ผู้สอนประเมินตนเองและผู้วิจัยประเมินผู้สอนจากหลักฐาน
ร่องรอยต่างๆ ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการพัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
จากการดาเนินการพัฒนา พบว่า ผู้สอนสามารถจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณา
การที่ส อดคล้ องกับ ท้องถิ่น ได้ดีขึ้น โดยมีการศึกษาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์
มาตรฐานการเรี ย นรู้ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ได้ ทั้ ง 8 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
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เชื่ อมโยงกับ เอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่น ได้เป็ น อย่ างดี เช่ น หน่ ว ยการเรีย นรู้บู รณาการ
“อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ” ผู้สอนได้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต่างๆ
ในหลักสูตรและนามาเขียนผังมโนทัศน์ของหน่วยบูรณาการ ซึ่งนาไปสู่การจัดการเรียน
การสอน ดังแผนภาพต่อไปนี้
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
ความสามารถในการเรียนรู้และการสื่อสาร
มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ
วางแผนและดาเนินการเฝ้าระวัง
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
อภิปรายแนวทางในการป้องกัน
แก้ไข ปัญหา สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
เขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้า
ตามหลักการเขียน
เชิงวิชาการ

อุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ

การวิเคราะห์สภาพปัญหา
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
การเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสม
กับข้อมูลและวัตถุประสงค์

การสารวจความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แผนภาพผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ “อุทยานแห่งชาติเอราวัณ”
ผลการประเมินตนเองของผู้สอนและผู้วิจัยประเมินผู้สอน ก่อนและหลังการ
ดาเนินการพัฒนาความสามารถในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น พบว่าภายหลังการดาเนินการพัฒนา ผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นสูงขึ้น
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ผลการวิจัยเรื่องที่ 2
“การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้สอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน”
การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาความสามารถในการจัด การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐาน โดยมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดาเนินการฝึกอบรมที่โรงเรียน
ผู้สอนนาความรู้จากภาคทฤษฎี ไปฝึกปฏิบัติควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของ
ตนเอง มีสาระสาคัญดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2554)
หลักการของหลักสูตร
1. มุ่งเน้นการฝึกอบรมควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ปกติ โดยใช้โรงเรียน
เป็นสถานที่หลักในการฝึกอบรม ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้สอนและผู้เรียนอย่างยั่งยืน
2. กระบวนการฝึกอบรมมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง การถอดบทเรียน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกันทั้งผู้ให้การฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3. การประเมินผลมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงและนาผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนาผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หลักสูตรฝึกอบรมผู้สอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สอนมีความรู้และความสามารถด้านการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน
เนื้อหาสาระของหลักสูตร
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การคิดและการวิจัย
2. สมรรถนะของครูนักวิจัย
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 4 รูปแบบ
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3.1 ผู้สอนนาผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
3.2 ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าผลการวิจัยในการเรียนรู้
3.3 ผูส้ อนทาวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้
3.4 ผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้
4. การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้สุนทรียสนทนา
กิจกรรมการฝึกอบรม
กิจกรรมการฝึกอบรมมี 2 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การฝึกอบรมภาคทฤษฎี
เป็ นกระบวนการพัฒ นาผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน โดยการบรรยายแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การคิดและการวิจัย
2. สมรรถนะของครูนักวิจัย
3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 4 รูปแบบ
3.1 ผู้สอนนาผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
3.2 ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าผลการวิจัยในการเรียนรู้
3.3 ผูส้ อนทาวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้
3.4 ผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้
4. การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้สุนทรียสนทนา
ระยะที่ 2 การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
เป็ น กระบวนการพั ฒ นาให้ ผู้ ส อนที่ เข้ ารับ การฝึ ก อบรมน าความรู้
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมภาคทฤษฎีมาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับงานการจัดการเรียนรู้ปกติ
ของตนเองเป็ น จ านวน 3 วงรอบ โดยใช้ ก ระบวนการ วางแผน (Plan) ปฏิ บั ติ
(Do)ตรวจสอบ (Check)และสะท้อนผล (Reflection) หรือ PDCR ดังนี้
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2.1 การวางแผน (P) เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒ นาผู้สอน
ให้วิเคราะห์บริบทการจัดการเรียนรู้ของตนเองแล้ววางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็ น ฐานอย่างมีคุณ ภาพและสอดคล้ องกับ บริบท ซึ่งอาจเลื อกใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือผสมผสานกันหลายรูปแบบก็ได้
2.2 การปฏิบัติ (D) เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมที่มุ่งพัฒนาผู้สอนให้
นาแผนการจั ดการเรีย นรู้โดยใช้วิจัย เป็ น ฐานที่ได้วางแผนไว้ ไปใช้จัดการเรียนรู้จริง
ในชั้นเรียนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 การตรวจสอบ (C) เป็ น กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมที่ มุ่ ง พั ฒ นา
ผู้ ส อนให้ ส ามารถวั ด และประเมิ น ผลผู้ เ รี ย นเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ โ ดยใช้
กระบวนการวิจัยซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เป็นแกน อันเกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน ตลอดจนการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานของตนเอง
2.4 การสะท้ อ นผล (R) เป็ น กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมที่ มุ่ งพั ฒ นา
ผู้ ส อนให้ ส ามารถถอดบทเรี ย นและแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ โดยใช้ ก ระบวนการสุ น ทรี ย
สนทนา (Dialogue) กับเพื่อนผู้สอนที่เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกัน และนาความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งของตนเองและเพื่อ นผู้สอนไปปรับปรุงและพัฒ นาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัยเป็นฐานของตนเองต่อไป
สือ่ ประกอบการฝึกอบรม
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
สัปดาห์ที่

จุดประสงค์

1

เพื่อให้ผู้สอนมีความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิจัย เป็นฐาน
เพื่อให้ผู้สอนมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน

2

3

4

กิจกรรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม

นาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีมาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับ
งานการจัดการเรียนรู้ปกติของตนเอง
โดยใช้กระบวนการ PDCR รอบที่ 1
เพื่อให้ผู้สอนมีความสามารถ นาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ภาคทฤษฎีมาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับ
วิจัยเป็นฐาน
งานการจัดการเรียนรู้ปกติของตนเอง
โดยใช้กระบวนการ PDCR รอบที่ 2
เพื่อให้ผู้สอนมีความสามารถ นาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ภาคทฤษฎีมาปรับประยุกต์ใช้เข้ากับ
วิจัยเป็นฐาน
งานการจัดการเรียนรู้ปกติของตนเอง
โดยใช้กระบวนการ PDCR รอบที่ 3
การถอดบทเรียน
การใช้สุนทรียสนทนา
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ในภาพรวมทั้งหมด

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง

วัน – เวลา
ที่สอน
ตามปกติ
วัน – เวลา
ที่สอน
ตามปกติ
วัน – เวลา
ที่สอน
ตามปกติ
3 ชั่วโมง

สถานที่ฝึกอบรม
ใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอบรม
การประเมินผล
1. การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
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2. การประเมิ น ความสามารถในการจั ด การเรี ย นรู้โ ดยใช้ วิ จั ย เป็ น ฐาน
ก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยใช้แบบประเมิน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ครอบคลุ ม การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ การด าเนิ น การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละการ
ประเมินผลการเรียนรู้
3. การประเมิ น ทั ก ษะการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ของผู้ เรี ย น
ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย ได้แก่ การกาหนดปัญหาที่ต้องการ
ทราบ การก าหนดวิธีการศึก ษาค้น คว้า วิจั ย การประเมิน ความน่ าเชื่อถือของข้อมู ล
การวิเคราะห์และสรุป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการประเมินคุณลักษณะเคารพ
ในความคิดเห็นที่แตกต่าง
สรุปผลการวิจัย
จากการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น พบว่า
1. ครูที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ วิ จั ย เป็ น ฐานหลั งการฝึ ก อบรมสู งกว่า ครูที่ ไม่ ได้ เข้ ารั บ การฝึ ก อบรม อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ครูที่ได้รับการฝึกอบรมมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐานหลังการฝึกอบรมสูงกว่าครูที่ไม่ได้ เข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผู้เรียนที่เรียนกับครูที่เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย หลังการเรีย น สูงกว่าผู้เรียนที่เรียนกับครูที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ผลการวิจัยเรื่องที่ 3
“รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา”
การวิ จั ย นี้ เป็ น การพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาครู ด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้
ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้
แนวคิดชุมชนแห่ งการเรียนรู้เชิงวิช าชีพเป็นแนวคิดหลั กของการพัฒ นา ดาเนินการ
พัฒ นาโดยใช้โรงเรีย นเป็ นฐานบูรณาการกับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
มีสาระสาคัญดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2556)
หลักการของรูปแบบ
1. มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงอย่างสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
2. ยึดหลักการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ใช้กระบวนการพัฒนาไปพร้อมกับการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้
ขัน้ ตอนและกิจกรรมการพัฒนาครู
1. กระตุ้นความรัก เป็นขั้นตอนการกระตุ้นให้ครูเกิดความรักความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจนความรักที่มอบให้กับผู้เรียน โดยการทากิจกรรมสุนทรีย
สนทนา การถอดบทเรียน การสื่อสารเชิงบวก การฟังอย่างลึกซึ้ง และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลตัวอย่างในวิชาชีพครูในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
2. ตระหนักในความรู้ เป็นขั้นตอนการกระตุ้นความรู้เดิม และเสริม
ความรู้ใหม่ให้กับครู ในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการ
เรี ย นรู้ ในลั ก ษณะชุ ม ชนแห่ งการเรี ย นรู้เชิ งวิช าชี พ โดยการสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ป ระสบการณ์ การจัดการเรียนรู้ระหว่างครู การให้ ข้อมูล เพื่ อ
กระตุ้นการเรียนรู้ (feed - up) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (feed - forward)
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3. น าสู่ ป ฏิ บั ติ เป็ น ขั้ น ตอนการน าความรู้ ค วามเข้ า ใจจากการ
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารตลอดจนประสบการณ์ ที่ ไ ด้ จ ากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเองในโรงเรียน โดยมีผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร
และเพื่อนครู ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง (mentoring) และผู้ฝึกสอน (coaching) มีการเสริม
พลั ง (empower) การให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ กระตุ้ น การเรี ย นรู้ การให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ
(feedback) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในลักษณะ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
4. จัดให้แลกเปลี่ยน เป็นขั้นตอนการนาความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้
มาแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ร่ว มกัน ในลั กษณะชุมชนแห่ งการเรียนรู้เชิงวิช าชีพ โดยการใช้
สุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึ้ง การเสริมพลัง การให้ข้อมูลย้อนกลับ การให้ข้อมูล
เพื่อกระตุ้น การเรีย นรู้ต่อยอด แล้ว นาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
ต่อไป
5. เรียนรู้และพัฒนา เป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการ
ดาเนินการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของครู โดยใช้
การน าเสนอ การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ สุน ทรีย สนทนา การฟั งอย่างลึ กซึ้ง และการให้
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด
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การจัดการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างการรู้คิด
และความสุขในการเรียนรู้

5. เรียนรู้และพัฒนา
4. จัดให้แลกเปลีย่ น
3. นาสู่การปฏิบตั ิ
- พี่เลี้ยง (mentoring)
- ผู้ฝึกสอน (coaching)
- การสัมมนา
- การเสริมพลัง
1. กระตุ้นความรัก
เชิงปฏิบัตกิ าร
- การให้ขอ้ มูล
- สัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร - การแลกเปลีย่ น
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
- สุนทรียสนทนา
เรียนรู้ประสบการณ์ - การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
- ถอดบทเรียน
- การให้ข้อมูล
- การให้ขอ้ มูลเพื่อการ
- การสื่อสารเชิงบวก
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ เรียนรู้ต่อยอด
- การฟังอย่างลึกซึ้ง - การให้ข้อมูล
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การแลกเปลี่ยน
เพื่อการเรียนรู้ต่อยอด
เรียนรู้กับบุคคล
ตัวอย่างในวิชาชีพ
2. ตระหนักในความรู้

- สุนทรียสนทนา
- การฟังอย่างลึกซึ้ง
- การเสริมพลัง
- การให้ข้อมูล
ย้อนกลับ
- การให้ข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้ต่อยอด
- การสะท้อนคิด

- การนาเสนอ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- สุนทรียสนทนา
- การฟังอย่างลึกซึ้ง
- การให้ข้อมูล
เพื่อการเรียนรู้ต่อยอด

ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

แผนภาพ 75 รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิด
และความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา
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สรุปผลการวิจัย
ผลการตรวจสอบประสิ ท ธิผ ลของรูป แบบ พบว่า รูป แบบการพั ฒ นาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา มีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ ของผู้สอน หลั งการใช้รูปแบบสูงกว่า
ก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ค่าเฉลี่ ย ของคะแนนการจั ด การเรียนรู้ ที่เสริมสร้างการรู้คิดและ
ความสุขในการเรียนรู้ ของผู้สอน หลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนการรู้คิดของผู้เรียน หลังการใช้รูปแบบ สูงกว่า
ก่อนการใช้รูปแบบ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการใช้
รูปแบบอยู่ในระดับมาก
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ผลการวิจัยเรื่องที่ 4
“รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน”
การวิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้
ของผู้ ส อนโรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดน โดยใช้ แ นวคิ ด ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้
เชิงวิชาชีพเป็นแนวคิดหลักของการพัฒ นา ดาเนินการพัฒ นาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
บูรณาการกับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีสาระสาคัญดังนี้ (มารุต พัฒผล.
2557)
หลักการของรูปแบบ
1. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(school – based development) โดยการด าเนิ น การที่ โ รงเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมโรงเรียนและวัฒนธรรมการทางานของผู้สอน
2. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนโดยการใช้แนวคิดและ
หลั ก การชุ ม ชน แห่ งการเรี ย นรู้ เชิ งวิ ช าชีพ (Professional Learning Community:
PLC) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติง านจริงและความร่วมมือ
ร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
3. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการจั ด การเรี ย นรู้ ข องผู้ ส อนโดยใช้ ก ารโค้ ช
(coaching) การตั้งคาถามกระตุ้นให้ ผู้สอนคิด การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การให้
แนวคิด การให้ข้อเสนอแนะ การให้คาปรึกษาต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุน
ทางด้านวิชาการ
ขั้นตอนการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้
1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop seminar) เป็นการนาเสนอ
ความรู้ในลักษณะของสาระสาคัญประกอบกับการยกตัวอย่างที่สอดคล้องกับบริบทของ
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โรงเรียน ประมาณ 20 นาที จากนั้นให้ผู้สอนได้ร่วมกันลงมือฝึกปฏิบัติเพื่อทาให้เกิด
ความเข้าใจมากขึ้น ก่อนที่จะนาไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนการตอบคาถามข้อสงสัยต่างๆ
และแนวทางการนาไปประยุกต์ใช้ในชั้น เรียนอีกประมาณ 40 นาที โดยระหว่างการ
สัมมนาเชิงปฏิบั ติการ ผู้สอนจะใช้การจัดการชั้นเรียนในห้องเรียนของตนเองเพื่อให้
ผู้เรียนมีกิจกรรมปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
2. การประยุกต์ใช้ในชั้น เรียน (Applying) เป็นการให้ ผู้สอนได้นาองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปใช้จริงในชั้นเรียนที่ดาเนินการจัดการ
เรียนรู้โดยมีเอกสารที่จัดทาขึ้นเป็นแหล่งการเรียนรู้สาหรับ ผู้สอน โดยใช้กระบวนการ
โค้ชภายในโรงเรียน ได้แก่ การโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert coaching) การโค้ชโดย
ผู้บ ริห าร (administrator coaching) การโค้ชโดยเพื่อน (peer coaching) และการ
เสริมพลังให้ผู้สอนมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง การสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ ส อนเกิ ด แนวคิ ด ในการออกแบบกิ จ กรรม การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ
ความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาไปสู่การปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
3. การแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้ (Sharing) เป็ น การเปิ ดพื้ น ที่ ให้ ผู้ ส อนได้ น า
ความรู้และประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับจากการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
มาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน สร้างความมั่นใจให้ กับ ผู้ สอนทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อนและกับผู้บริหาร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญภายใต้
บรรยากาศการสื่ อสารที่ส ร้างสรรค์เกิดแนวคิดใหม่และนวัตกรรม กระตุ้นให้ ผู้ส อน
เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
4. การสะท้อนผล (Reflection) เป็นการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการ
พัฒ นาโดยเพื่อน ผู้ บ ริห ารและผู้ เชี่ย วชาญที่ทาให้ ผู้ส อนมีแนวทางในการนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับไปแล้วนั้นไปใช้ในชั้นเรียนของตนเองต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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บทบาทการโค้ชของผู้บริหาร
1. โค้ชผู้สอนในลักษณะของการโค้ชโดยผู้บริหารโรงเรียน(administrator
coaching) โดยการให้คาแนะนาการชี้แนะแนวทางการนาองค์ความรู้จากการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของผู้สอนแต่ละคน
2. แสดงภาวะผู้นาทางวิชาการด้วยการเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
รวมทั้ งร่ ว มท ากิ จ กรรมต่ างๆ ระหว่างการสั ม มนาเชิ งปฏิ บั ติ ท าให้ เป็ น ตั ว แบบทาง
วิชาการแก่ครูทาให้ครูมีความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง
บทบาทการโค้ชของครู
1. โค้ชเพื่อนผู้สอนและโค้ชการรู้คิดให้ผู้เรียน โดยการให้คาแนะนาเพื่อน
ผู้สอนในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน การให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน
2. แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั บ ผู้ เชี่ ย วชาญ ผู้ บ ริ ห ารและเพื่ อ นผู้ ส อน
ในประเด็น ของการสั มมนาเชิงปฏิบั ติการตลอดจนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒ นาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพของผู้เรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อาจกระทาอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
3. นาความรู้ไปปฏิบัติในชั้นเรียนตามสภาพจริงเพื่อให้มีความเข้าใจและ
ทักษะมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยแนวทางจากเอกสารคู่มือ แนวทางการปฏิบัติที่ใช้ในการ
สัมมนาเชิงปฏิบั ติการ ตลอดจนการสร้างสรรค์เทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
บทบาทการโค้ชของผู้เชี่ยวชาญภายนอกโรงเรียน
1. สร้างสัมพันธภาพที่ดี กับ ผู้บริหาร ผู้สอนและผู้เรียน โดยการพูดคุย
สนทนา การซักถามเกี่ยวกับสภาพบริบทของการจัดการศึกษา ความต้องการในด้าน
ต่างๆ การสร้างบรรยากาศเชิงบวก เปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ (creative commination)
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2. โค้ชผู้สอนในลักษณะการโค้ชโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert coaching)
โดยต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่โค้ชอย่างแท้จริง มีประสบการณ์ตรงในเรื่องที่
ท าการโค้ ช และใช้ พ ลั ง ค าถาม (power questions) ในการโค้ ช การให้ ค าแนะน า
การให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทโดยใช้ภาษาในการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์
3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สอนในลักษณะการเสริมพลังให้กับครูโดย
การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ กระตุ้นให้เห็นความสาคัญของการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสร้างความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง
ให้กับผู้สอน
ปัจจัยสนับสนุนด้านคุณลักษณะของผู้บริหาร
1. ภาวะผู้ น าทางวิ ช าการโดยมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้
แบบบูรณาการ การโค้ชเพื่อการรู้คิด การประเมินผลการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิด
และความสุขในการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีความสามารถในการ
สื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
2. ความรั กและปรารถนาดี ที่มีให้กับผู้เรียนโดยมีความต้องการพัฒ นา
ผู้เรีย นให้ มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดเลข
ตลอดจนมีทักษะการคิด ทักษะการใช้ชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรม
3. ความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้บริหารตระหนักใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ใ นฐานะที่ ท รงดู แ ลประชาชน
โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยไม่จากัดเชื้อชาติ ศาสนา ให้ได้รับ
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4. ความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยมี ค วามสามารถในการคิ ด ปรั บ ประยุ ก ต์
องค์ความรู้เชิงวิชาการไปสู่การปฏิบั ติ สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนาต่อครู
ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความสามารถและธรรมชาติ
ของผู้เรียน
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ปัจจัยสนับสนุนด้านคุณลักษณะของผู้สอน
1. ความสนใจในงานวิชาการ โดยมีความต้องการได้รับความรู้ใหม่ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการพัฒนาตนเองทางด้าน
วิชาการ สืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ชอบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลอื่น
2. ความรักและปรารถนาดีที่มีให้กับผู้เรีย นโดยมีความต้องการพัฒ นา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดเลข
ตลอดจนมีทักษะการใช้ชีวิต และมีคุณธรรมจริยธรรม
3. ความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้สอนตระหนักใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ใ นฐานะที่ ท รงดู แ ล ประชาชน
โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยไม่จากัดเชื้อชาติ ศาสนา ให้ได้รับ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4. ความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยมี ค วามสามารถในการคิ ด ปรั บ ประยุ ก ต์
องค์ความรู้เชิงวิชาการไปสู่การปฏิบัติ สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนาต่อครูใน
การจัดการเรียนรู้ที่มีป ระสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความสามารถและธรรมชาติ
ของผู้เรียน
ปัจจัยสนับสนุนด้านสื่อและทรัพยากร
1. การใช้สื่อประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เป็นสิ่งที่อยู่ในโรงเรียน
มาใช้ประกอบการอธิบาย การยกตัวอย่าง ทาให้ครูทาความเข้าใจเนื้อหาสาระของการ
สัมมนาได้ง่ายและชัดเจนมากขึ้น
2. การจัดทาหนังสือคู่มือในลักษณะที่นาไปปฏิบัติได้จริง ที่จัดให้ผู้สอน
สามารถศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมและนาไปใช้ในชั้นเรียนได้โดยตรง
3. การใช้ ทุ น ทางสังคมมาช่ว ยการด าเนิ น การเสริม สร้างศั กยภาพการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอน เช่น แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา และงบประมาณ เป็นต้น
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ปัจจัยสนับสนุนด้านการจัดการชั้นเรียนของผู้สอน
ครู จั ด การชั้ น เรี ย นของตนเองโดยให้ ผู้ เรี ย นปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ด้วยตนเองในระหว่างที่มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เช่น การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติการสืบค้น การฝึก
ทักษะด้วยตนเอง เป็นต้น
สรุปผลการวิจัย
ภายหลั ง การด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นการจั ด การเรี ย นรู้
แบบบูรณาการ การโค้ชการรู้คิด การประเมินผลการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างการรู้คิดและ
ความสุขในการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการคิดเป็น
ร้อ ยละ 86.27 ด้ า นการโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิ ด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 84.47 ด้ า นการประเมิ น
ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 89.60 และด้านการวิจัย
เพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ คิดเป็ นร้อยละ 81.13 และโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.40
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1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

4. การสะท้อน
ผลการปฏิบัติ

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

2. การประยุกต์
ใช้ในชั้นเรียน

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้
ของผู้สอนโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน

ทักษะการรู้คิด ทักษะชีวิต
และความสุขในการเรียนรู้
ของนักเรียนโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน

การจัดการชั้นเรียน
การเสริมพลัง
การโค้ช
ภาวะผู้นาทางวิชาการ
ความสนใจในงานวิชาการ
ความรักและปรารถนาดีกบั นักเรียน
ความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

แผนภาพ 76 รูปแบบเชิงทฤษฎีการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ผู้สอนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในเขตอาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
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ผลการวิจัยเรื่องที่ 5
“รูปแบบการพัฒนาครูประถมศึกษาด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิด”
การวิจัยนี้เป็นการพัฒ นารูปแบบการพัฒ นาครูประถมศึกษาด้านการโค้ช
เพื่อการรู้คิด (cognitive coaching) โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเป็น
แนวคิดหลักของการพัฒนา ดาเนินการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบูรณาการกับการ
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมีสาระสาคัญดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2558)
1. หลักการ
1. พัฒ นาครูต ามแนวคิด ชุมชนแห่ งการเรียนรู้เชิงวิช าชีพ การสอนงาน
การเสริมพลัง สุนทรียสนทนา การฟังอย่างลึกซึ้ง และการถอดบทเรียน
2. พัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการเพิ่มพูนความรู้ในสาระสาคัญ
และนาไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน โดยได้รับคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการโค้ ช เพื่ อ การรู้คิ ด ของครู ประกอบด้ ว ย
1) การให้ ข้อมู ล เพื่อกระตุ้น การเรีย นรู้ 2) การตรวจสอบความเข้าใจ 3) การใช้พลั ง
คาถาม 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด
3. เนื้อหาสาระ
เนื้ อ หาสาระส าหรั บ การพั ฒ นาความสามารถในการโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิ ด
ประกอบด้วย 1) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 2) การตรวจสอบความเข้าใจของ
ผู้เรียน 3) การใช้พลังคาถาม 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) การให้ข้อมูลเพื่อการ
เรียนรู้ต่อยอด มีสาระสาคัญดังนี้
1. การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของการ
เรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้ ภาระงาน วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผล
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2. การตรวจสอบความเข้ า ใจเป็ น กระบวนการประเมิ น ผู้ เรี ย นว่ า
มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาระสาคัญที่ถูกต้องหรือไม่ ในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ
3. การใช้ พ ลั ง ค าถาม เป็ น การใช้ ค าถามที่ ใ ช้ ก ระตุ้ น ผู้ เรี ย นให้ ใ ช้
กระบวนการคิ ด ต่ า งๆ เช่ น การคิ ด วิ เคราะห์ การคิ ด สั ง เคราะห์ การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด
4. การให้ ข้ อมูล ย้ อนกลั บ เป็ น การให้ ข้อ มูล ในระหว่างและภายหลั ง
ที่ ผู้ เรี ย นได้ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ห รือ การท างานต่ างๆ เกี่ ย วกั บ ผลการเรีย นรู้
ของผู้เรียน
5. การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด เป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้เรียน
เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
4. ขั้นตอนการพัฒนา
สาหรับขั้นตอนของการพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครู
ดาเนินการพัฒนาในลักษณะเป็นวงจรที่แต่ละวงจรมีขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอนโดย
แบ่งช่วงเวลาของแต่ละวงจรตามความเหมาะสมกับความต้องการของครู และบริบท
ของโรงเรียน โดยใน 1 วงจร ดาเนินการพัฒนาความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ของครู ครอบคลุมองค์ประกอบของการโค้ชเพื่อการรู้คิด 5 ด้าน ได้แก่ 1) การให้ข้อมูล
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ 2) การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 3) การใช้พลังคาถาม
4) การให้ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด ซึ่งแต่ละขั้น ตอน
มีดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ
เป็ น การสร้ า งแรงบั น ดาลใจในการพั ฒ นาตนเองของครู
การสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นครู การสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองและวิชาชีพ
การสร้างความเชื่อมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การสร้างความมุ่งมั่นปรารถนา
ในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ครูมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการโค้ช
เพื่อการรู้คิดในขั้นตอนต่อๆ ไป
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ขั้นที่ 2 ขยายการเรียนรู้
เป็นการให้ครูได้เรียนรู้สาระสาคัญของการโค้ชเพื่อการรู้คิด
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโค้ชเพื่อการรู้คิด 5 ด้าน ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้น
การเรียนรู้ 2) การตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 3) การใช้พลังคาถาม 4) การให้
ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด โดยการเรียนรู้การโค้ชเพื่อ
การรู้คิดจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือโค้ช การเรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดไป
พร้อมกับการปฏิบัติงาน การเรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดจากการโค้ชด้วยการปฏิบัติจริง
และพลังคาถาม การเรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดอย่างมีความสุข มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ขั้นที่ 3 นาสู่ปฏิบัติ
เป็นการเปิดโอกาสให้ครูนาความรู้เกี่ยวกับ การโค้ชเพื่อการรู้
คิดที่ได้รับจากขั้นตอนขยายการเรียนรู้ไปปฏิบัติจริงกับผู้เรียน ในบริบทของการจัดการ
เรียนรู้ โดยครูสามารถปรับใช้แนวคิดหลักการได้ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ โดยดาเนินการโค้ชอย่างต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกับการจัดการเรียนรู้ โดยไม่
จาเป็นต้องเรียงลาดับตามข้อ 1) ถึง 5) ที่ระบุไว้ในขั้นที่ 2 แต่สามารถนามาใช้ได้โดยไม่
มีข้อจากัดและเงื่อนไขใดๆ โดยการปฏิบัติการโค้ชเพื่อการรู้คิดควบคู่กับการปฏิบัติงาน
การปฏิ บั ติก ารโค้ ช เพื่ อ การรู้ คิด อย่ างสอดคล้ อ งกั บ บริบ ททางสั งคมและวัฒ นธรรม
การปฏิบัติการโค้ชเพื่อการรู้คิดอย่างต่อเนื่องตามวงจร Plan Do Check Reflection
การปฏิ บั ติ การถอดบทเรีย นประสบการณ์ ก ารโค้ช เพื่ อ การรู้คิ ดของตนเองและการ
ปฏิบัติการประเมินการโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ชั้นที่ 4 จัดให้แลกเปลี่ยน
เป็ น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การโค้ช เพื่อการรู้คิดของ
ตนเองกับเพื่อนและโค้ช การแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีคุณค่าซึ่งได้จากการปฏิบัติการโค้ช
เพื่ อ การรู้ คิ ด การแลกเปลี่ ย นนวัต กรรมการโค้ช เพื่ อการรู้คิด ที่ เหมาะสมกั บ ผู้ เรีย น
การแลกเปลี่ยนความคิดที่นาไปสู่การปรับปรุงการโค้ชเพื่อการรู้คิด และการแลกเปลี่ยน
ความรู้สึกที่ดีและความประทับใจจากการโค้ชเพื่อการรู้คิด ซึ่ งอาจเป็นการแลกเปลี่ยน

บทที่ 14 การพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 571

เรียนรู้ในลักษณะที่เป็นทางการ กึ่งทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้ ตามความเหมาะสม
กับสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยมีเป้าหมายที่สาคัญคือ การแบ่งปันประสบการณ์
การโค้ชซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการโค้ช
เพื่อการรู้คิดของครู
ขั้นที่ 5 เรียนรู้และพัฒนา
เป็ น การให้ ครูได้นาสิ่ งที่ต นเองได้เรียนจากการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ไปพัฒนาการโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเองให้มีป ระสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุม
องค์ป ระกอบของการโค้ชเพื่ อการรู้คิด ทั้ง 5 ด้าน โดยการเรียนรู้สู่ การเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิด การเรียนรู้คุณค่าของการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่มีต่อการ
พัฒ นาผู้เรียน การพัฒ นาความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดร่วมกับเพื่อนร่ว มงาน
การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การโค้ช เพื่ อการรู้ คิ ด ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้น และการพั ฒ นา
นวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบท
5. การประเมินผล
การประเมิ น ผลความสามารถในการโค้ ช เพื่ อ การรู้คิ ด ของครู มีแ นวทาง
ต่อไปนี้
1. การสั งเกตพฤติ ก รรมการโค้ ช เพื่ อ การรู้คิ ดของครูในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้การสังเกตในลักษณะไม่เป็นทางการ
2. การถอดบทเรียนที่ได้รับจากการโค้ชเพื่ อการรู้คิดโดยครูที่สะท้อน
การปฏิบัติการโค้ชเพื่อการรู้คิด
3. การทดสอบความรู้ ความเข้าใจของครู เรื่อ งการโค้ช เพื่ อ การรู้คิ ด
ก่อนและหลังการดาเนินการพัฒนา
4. การประเมินความสามารถด้านการโค้ชเพื่อการรู้คิดของครู ก่อนและ
หลังการดาเนินการพัฒนา
5. การทดสอบทักษะการรู้คิดของผู้เรียน ก่อนและหลังการดาเนินการ
พัฒนา

572 บทที่ 14 การพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
6. สะท้ อ นผลการสั งเกตพฤติ ก รรมผลการถอดบทเรี ย นและผลการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจของครู เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ปัจจัยสนับสนุน
1. การมี ภ าวะผู้ น าทางวิช าการของผู้ บ ริห ารในการเข้ามามีส่ ว นร่ว ม
ในกระบวนการพัฒนาทาให้ครูมีขวัญกาลังใจ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการโค้ช
2. การมีความศรัทธาในวิชาชีพของครูที่เข้าร่วมกระบวนการพัฒ นา
ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ครูใช้ความพยายามในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการ
โค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเอง
การพั ฒ นาครูป ระถมศึกษาด้านการโค้ช เพื่อการรู้คิดดังที่ กล่ าวมาแสดง
แผนภาพได้ดังต่อไปนี้
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1. สร้างแรงบันดาลใจ

5. เรียนรู้และพัฒนา

- ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
- การโค้ช
- การเสริมพลัง
- สุนทรียสนทนาและการฟังอย่างลึกซึ้ง
- การถอดบทเรียน

2. ขยายการเรียนรู้

3.1 วางแผน

3.4 สะท้อนผล

4. จัดให้แลกเปลี่ยน

3.2 ปฏิบัติ

3. นาสู่ปฏิบัติ
3.3 ตรวจสอบ

การให้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
1. กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้
2. กระตุ้นแรงบันดาลใจเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. แจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้
4. ทบทวนความรู้เดิม
5. สร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เรียน

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

การใช้พลังคาถาม
1. ตั้งคาถามกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์
2. ใช้คาถามอย่างหลากหลายสอดคล้องกับของผู้เรียน
3. ใช้เทคนิควิธีการต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหาคาตอบที่ถูกต้อง
4. ให้แนวคิดใหม่ๆ ในกรณีที่ผู้เรียนตอบไม่ถูกต้อง
5. ชื่นชมคาตอบของผู้เรียน ให้กาลังใจผู้เรียนที่ตอบคาถาม

การให้ข้อมูลย้อนกลับ
1. ชื่นชมผลงานของผู้เรียน
2. บอกจุดดีและจุดที่ต้องปรับปรุงผลงานให้กับผู้เรียน
3. เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้กับผู้เรียน
4. สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้กับผู้เรียน
5. ให้กาลังใจผู้เรียนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

การให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด
1. แนะนาแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้เรียน 2. เสนอแนะแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับผู้เรียน
3. แนะนาเทคนิควิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. กระตุ้นแรงจูงใจภายในให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด 5. เสนอแนะให้ผู้เรียนประเมินตนเอง
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สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองของครู

สร้างแรงบันดาลใจ
(Inspire)

สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นครู
สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองและวิชาชีพ
สร้างความเชื่อมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
สร้างความมุ่งมั่นปรารถนาในการพัฒนาผู้เรียน
เรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญหรือโค้ช
เรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดไปพร้อมกับการปฏิบัติงาน

ขยายการเรียนรู้
(Extend Learning)

เรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดจากโค้ชด้วยการปฏิบัตจิ ริงและพลังคาถาม
เรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดอย่างมีความสุข มีเกียรติ และศักดิ์ศรี
เรียนรู้การโค้ชเพื่อการรู้คิดเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติการโค้ชเพื่อการรู้คิดควบคู่กับการปฏิบัติงาน

วางแผน

ปฏิบัติการโค้ชเพื่อการรู้คิดสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
สะท้อนผล นาสู่ปฏิบัติ
(Practice)
ตรวจสอบ

ปฏิบัติ

ปฏิบัติการโค้ชเพื่อการรู้คิดอย่างต่อเนื่องตามวงจร Plan Do Check Reflection
ปฏิบัติการถอดบทเรียนประสบการณ์การโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเอง
ปฏิบัติการประเมินการโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์การโค้ชเพื่อการรู้คิดของตนกับเพื่อนและโค้ช
แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีคณ
ุ ค่าซึ่งได้จากการปฏิบัติการโค้ชเพื่อการรู้คิด

จัดให้แลกเปลี่ยน
(Sharing)

แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรูค้ ิดที่เหมาะสมกับผู้เรียน
แลกเปลี่ยนความคิดที่นาไปสูก่ ารปรับปรุงการโค้ชเพื่อการรู้คิด
แลกเปลี่ยนความรู้สกึ ที่ดีและความประทับใจจากการโค้ชเพื่อการรู้คิด
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิด

เรียนรู้และ
พัฒนา
(Learning &
Development)

เรียนรู้คุณค่าของการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน
พัฒนาความสามารถในการโค้ชเพื่อการรู้คิดร่วมกันกับเพื่อร่วมงาน
พัฒนาเครื่องมือการโค้ชเพื่อการรู้คิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
พัฒนานวัตกรรมการโค้ชเพื่อการรู้คิดที่สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบท
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ผลการวิจัยเรื่องที่ 6
“รูปแบบการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา”
การวิจั ย นี้ เป็ น การพั ฒ นารูป แบบการประเมินเพื่อพั ฒ นาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสามารถนาผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาอาจารย์ผู้สอนได้ถ้าหาก
ผลการประเมิ น หลั ก สู ต รพบว่ ามี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการจั ด การเรีย นรู้
ซึ่งผลการวิจัยมีสาระสาคัญดังนี้ (มารุต พัฒผล. 2561)
แนวคิดรากฐานของรูปแบบ
รูป แบบการประเมินเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณ ฑิตศึกษา
มีรากฐานความเชื่อที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒ นาได้ โดยมีจุดมุ่งหมาย
สู ง สุ ด ของการประเมิ น คื อ การเปลี่ ย นแปลงกระบวนการทางความคิ ด (growth
mindset) ของผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองในด้าน
ต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผ่ า นการสะท้ อ นผลการประเมิ น จากผู้ ส อน (teacher reflection) และการสะท้ อ นคิ ด ของผู้ เรี ย น (learner - reflection) กระบวนการ
ประเมินไม่ว่าจะเป็นผู้สอนประเมินผู้เรียน เพื่อนประเมิน และผู้เรียนประเมินตนเองนั้น
จ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งมี ส ติ แ ละปั ญ ญา ประเมิ น ด้ ว ยความเป็ น กั ล ยาณมิ ต ร
ประเมินตามสภาพจริงที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ การประเมินจะมีประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียนก็ต่อเมื่อมีการสะท้อนผลการประเมิน อย่างสร้างสรรค์ เสริมพลังความ
เชื่อมั่นและศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน
หลักการของรูปแบบ
1. มุ่งเน้น การประเมิน ที่เสริมพลั งตามสภาพจริง ผู้เรียนได้ รับประโยชน์
สูงสุดจากการประเมิน
2. มุ่ ง เน้ น การประเมิ น ตามแนวทางการประเมิ น เพื่ อ การเรี ย นรู้
(assessment for learning) ก ารป ระเมิ น เสมื อน การเรี ย น รู้ (assessment as
learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning)
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3. สะท้ อ นผลการประเมิ น อย่ า งสร้ า งสรรค์ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
กระบวนการทางความคิด (mindset) และพฤติกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
1. เพื่อพั ฒ นาผลลัพ ธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนระดับ บัณ ฑิ ตศึกษาผ่ านการ
บูรณาการการประเมินเข้ากับการจัดการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิดแบบก้าวหน้า (growth mindset)
ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาผ่านการถอดบทเรียนและการสะท้อนคิด
ขั้นตอนการประเมิน
1. กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นการที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ซึ่งได้กาหนดไว้รายละเอียดของรายวิชา และนามากาหนดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องทาการจัดการเรียนรู้และประเมินผล ซึ่งอาจเป็นด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม ความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ระหว่างบุ ค คลและความ
รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านผสมผสานกัน และตรวจสอบคุณประโยชน์
ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนดนั้น
2. วิเคราะห์ระดับความสามารถ เป็นการที่ผู้เรียนวิเคราะห์ความสามารถ
ของตนและกาหนดระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตนเองต้องการบรรลุในการประเมิน บน
พื้นฐานความเชื่อว่า “ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้แต่ใช้เวลาไม่เท่ากัน ” พร้อม
ทั้งให้เหตุผลสนับสนุน โดยผู้สอนพิจารณาความสมเหตุสมผล ความเหมาะสม และปรับ
(adjust) ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนจาเป็นต้องบรรลุ ไม่ต่าหรือสูงเกินไป แต่ยังคง
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้
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3. กาหนดวิธีการประเมิน ผู้ป ระเมิน และแหล่ งข้อมูล เป็ นการที่ผู้ ส อน
และผู้เรียนร่วมกันกาหนดวิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เช่น
การตรวจสอบผลงาน การรายงานตนเอง การทดสอบ เป็นต้น กาหนดผู้ประเมินอย่าง
เหมาะสม เช่น ผู้ ส อนประเมิ น เพื่ อ นประเมิ น ผู้ เรีย นประเมิ น ตนเอง เป็ น ต้ น และ
กาหนดแหล่ งข้อมูล ส าหรั บ การประเมิ น ที่ มีความถูกต้อ งเชื่อถือได้ เช่น ผลงานของ
ผู้ เรี ย น เพื่ อน ผู้ เกี่ ย วข้อ ง เป็ น ต้ น โดยการก าหนดวิธี การประเมิ น ผู้ ป ระเมิ น และ
แหล่งข้อมูลนี้ จะต้องนาไปสู่การประเมินที่มีประสิ ทธิภาพสูง คือ มีสารสนเทศที่ถูกต้อง
มาพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
4. สร้างเครื่องมือวัดและเกณฑ์การประเมิน เป็นการที่ผู้สอนและผู้เรียน
ร่ ว มกั น สร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด และเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ มี คุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ ระดั บ
ความสามารถของผู้เรียน และจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้สอนนาเครื่ องมือวัดและเกณฑ์
การประเมินนั้นมาสร้างแรงจูงใจภายในของผู้เรียนในการที่จะใช้ศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ ตลอดจนชี้แนะกระบวนการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาตนเองให้บรรลุ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้ จากนั้นผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้
ตามความถนัดของตนเองเพื่อการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
5. ประเมิ น และให้ ข้อ มู ล ย้ อ นกลั บ เป็ น การที่ ผู้ ส อนและผู้ เรีย นร่ว มกั น
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือวัดและเกณฑ์การประเมินที่ได้ร่วมกันสร้าง
ขึ้น ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (creative feedback) ชี้แนะแนวทางการ
พั ฒ นาตนเองไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ สู ง ขึ้ น ผู้ เรี ย นสะท้ อ นคิ ด ตนเอง (self reflection) เกี่ ย วกั บ การบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ การใช้ ก ระบวนการเรีย นรู้ และ
กาหนดวิธีการพัฒนาตนเองตลอดจนกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของตนเองที่สูงขึ้นต่อไป
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การประเมินผลของรูปแบบ
1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ส ะท้อนถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้ ทักษะทางปัญญาหรือการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่ างมีวิจ ารณญาณ การคิดประเมิน ค่า การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิ ด
สร้างสรรค์ ทักษะความสัมพั น ธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การตรวจสอบผลงานของผู้เรียนที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้ ทักษะทางปัญญาหรือการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิ ดอย่ างมีวิจ ารณญาณ การคิดประเมิน ค่า การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิ ด
สร้างสรรค์ ทักษะความสัมพั น ธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การถอดบทเรียนที่กระทาโดยผู้เรียนที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่เกิด ขึ้นจาก
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ และสิ่งที่นาไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง
ปัจจัยสนับสนุนการใช้รูปแบบ
ปัจจัยด้านผู้สอน
1. เปิดใจ หมายถึง การปรับกระบวนการทางความคิดของผู้สอนว่าผู้เรียน
แต่ละคนมีพื้นฐานความรู้ ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนระดับความสามารถที่แตกต่างกัน
อันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเรียนรู้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
แต่ทุกคนก็ยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ หากได้รับการประเมิน
และสะท้อนผลการประเมินอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์
2. ใส่ ใ จ หมายถึ ง ผู้ ส อนประเมิ น ผู้ เรี ย นอย่ า งเป็ น ธรรมชาติ ภายใต้
บรรยากาศของความปลอดภัย ความเป็นกัลยาณมิตร โดยใช้แนวทางการประเมินตาม
สภาพจริง ได้แก่ การประเมินเพื่อการเรียนรู้ (assessment for learning) การประเมิน
เสมื อ นการเรี ย นรู้ (assessment as learning) และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้
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(assessment of learning) ที่ ด าเนิ น การไปพร้อ มๆ กั บ การจั ด การเรีย นรู้ เลื อ กใช้
วิธีการและเครื่องมือประเมินที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของสิ่งที่ต้องการประเมิน
ตลอดจนใช้ผู้ประเมินที่สามารถให้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
3. ห่วงใย หมายถึง ผู้ส อนสะท้อนผลการประเมินไปสู่ผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่สร้างสรรค์ สื่อสารความรู้สึกปรารถนาดีและความห่วงใย ชี้ให้เห็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งและ
จุดที่ควรปรับปรุงและพัฒ นาและภาพความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ความมุ่งมั่น
พยายาม มุ่งเน้นการเสริมพลังความเชื่อมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมาย
ของการเรียนรู้
ปัจจัยด้านบรรยากาศการประเมิน
1. ความร่วมมือร่วมใจ หมายถึง การประเมินภายใต้บรรยากาศของความ
ร่วมมือร่วมใจ (collaborative assessment) ที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินโดย
ให้เกียรติและเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน รวมพลังความคิดที่มีต่อสารสนเทศจากการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น
2. ความไว้ว างใจ (trust) หมายถึง การประเมิ น ภายใต้ บ รรยากาศของ
ความไว้เนื้อเชื่อใจที่ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามอบให้กับผู้ส อน ว่าผู้สอนจะนาผลการ
ประเมิ น มาใช้ พั ฒ นาผู้ เรี ย นอย่ างเต็ ม ความสามารถ และเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ที่ ผู้ เรีย น
ไม่ต้องการเผยแพร่ไว้เป็นความลับ
รูป แบบการประเมินเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณ ฑิตศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น สามารถแสดงเป็นแผนภาพ “รูปแบบเชิงทฤษฎีของการประเมิ นเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา” และ “รูปแบบเชิงกระบวนการของ
การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา” ดังต่อไปนี้
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แผนภาพ 79 รูปแบบเชิงทฤษฎีของการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา

582 บทที่ 14 การพัฒนาผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
1. การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ในจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้
1.3 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบคุณประโยชน์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนด
2. การวิเคราะห์ระดับความสามารถของผู้เรียน
2.1 ผู้เรียนวิเคราะห์ระดับความสามารถของตน
2.2 ผู้เรียนกาหนดระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตนเองต้องการบรรลุ และให้เหตุผล
สนั
น จารณาความสมเหตุสมผล และปรับให้เหมาะกับความสามารถของ
2.3บผูสนุ
้สอนพิ

ผู้เรียน
3. การกาหนดวิธีการประเมิน ผู้ประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
3.1 ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดวิธกี ารประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
3.2 ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดเครื่องมือวัดสาหรับประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
3.3 ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดแหล่งข้อมูลสาหรับประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

4. การพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน
4.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสร้างเครื่องมือวัดและเกณฑ์การประเมินที่มีคุณภาพ
4.2 ผู้สอนนาเครื่องมือวัดและเกณฑ์การประเมินมาสร้างแรงจูงใจภายในของผู้เรียน
4.3 ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดเพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้
5. การประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ
5.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
5.2 ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ และชี้แนะแนวทางการพัฒนาตนเอง
5.3 ผู้เรียนสะท้อนคิด และกาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สูงขึ้น

แผนภาพ 80 รูปแบบเชิงกระบวนการของการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
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สรุปผลการวิจัยทั้ง 6 เรื่อง ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้เขียนได้ ถอดบทเรียน
และสั ง เคราะห์ ไ ด้ ว่ า การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ส อนให้ พ ร้ อ มต่ อ การปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรสามารถดาเนินการได้หลายลักษณะโดยมีหลักการดังต่อไปนี้
1. ใช้โรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนา โดยการพัฒนาศักยภาพครู
ไปพร้อมๆ กับ การปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ สิ่งที่ดาเนินการพัฒ นาเป็นสิ่งที่อยู่ใน
ความต้องการของครู และใช้วิธีการพัฒนาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรม
การทางานของครู
2. ใช้แนวคิดและหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยมี
การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ป ระสบการณ์ จากการปฏิบัติงานจริง และความร่ว มมือร่ว มใจ
จากบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
3. ใช้ การโค้ ช ด้ว ยการตั้งคาถามกระตุ้น ให้ ค รูคิด การสร้างความ
เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเอง การให้แนวคิด การให้ข้อเสนอแนะ การให้
คาปรึกษาต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ
4. ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นวงจร Plan Do Check
Reflection และนาผลการดาเนินการมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นหากสถานศึกษาได้ดาเนินการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนตามหลักการ
ดังกล่าวทั้ง 4 ประการก็จะเป็นที่มั่นใจได้ว่า ผู้สอนมีความพร้อมต่อการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา และหากมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
เมื่อใด ผู้สอนก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่ได้ทันที
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สรุป
จากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 14 เรื่อง การพั ฒ นาศักยภาพผู้สอนให้พ ร้อม
ต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูต ร ได้กล่ าวถึงสาระสาคัญ คือ การพัฒ นา
ผู้ ส อนมี เป้ าหมายคื อ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะ การพัฒนาผู้สอนเป็นภารกิจที่สาคัญสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในทุกประเทศทั่วโลก และเมื่อผู้สอนได้รับการพัฒนาแล้วทาให้ผู้เรียนมี คุณภาพสูงขึ้น
การพัฒนาผู้สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นกระบวนการพัฒนาผู้สอนตามสภาพปัญหา
และความต้องการของสถานศึกษา ผู้ส อน ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ที่เป็นการผสมผสานแนวคิด 2 ประการ ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพ และชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ หมายถึ งการรวมกลุ่ ม กั น ของบุ ค คลผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพและคุณภาพของผู้เรียนร่วมกัน นอกจากนี้
ยังสามารถใช้ การวิจั ย และพั ฒ นานวัตกรรมในงานประจ า ที่ เป็ น การผสมผสานกั น
ระหว่างการวิจัยและพัฒ นา การวิจัยในงานประจา และนวัตกรรมมีลักษณะเป็นการ
วิ จั ย ที่ เป็ น เนื้ อ เดี ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านประจ า ช่ ว ยท าให้ มี น วั ต กรรมส าหรั บ การ
ปฏิบัติงานประจามีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผ ลมากขึ้น โดยที่การพัฒ นาศักยภาพ
ผู้สอนให้พร้อมต่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นภารกิจสาคัญของผู้บริหาร
ตลอดจนผู้สอนเองในการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
กรอบกำรประเมินเอกสำรหลักสูตร
กระจกสะท้อนคุณภำพ
กระตุ้นกำรรับรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน
กระตุ้นควำมตระหนัก
กระตุ้นควำมรัก
กระบวนกำร
กระบวนกำรโค้ช
กระบวนกำรทำงควำมคิด
กระบวนกำรทำงควำมคิดแบบเดิม
กระบวนกำรทำงควำมคิดแบบปิด
กระบวนกำรทำงควำมคิดแบบเปิด
กระบวนกำรทำงควำมคิดแบบใหม่
กระบวนกำรประเมินของ Tyler
กระบวนกำรเรียนรู้
กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ
กระบวนกำรสร้ำงข้อสรุปแบบอุปนัย
กระบวนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ของผู้ปฏิบัติงำน
กำรกำกับดูแลคุณภำพกำรใช้หลักสูตร
กำรกำหนดคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
กำรกำหนดทรัพยำกรหลักสูตร
กำรกำหนดประเด็นกำรสังเครำะห์
กำรกำหนดแผนกำรโค้ช
กำรกำหนดรูปแบบกำรประเมินหลักสูตร
กำรกำหนดรูปแบบของหลักสูตร
กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของกำรประเมินหลักสูตร
กำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล

หน้ำ
78
33
523
425
557
203
522
417
418
471
471
422
230
422
537
428
426
17
17
16
429
522
267
10
267
19
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
กำรขออนุมัติใช้หลักสูตร
กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ
กำรเคำรพซึ่งกันและกัน
กำรโค้ช
กำรโค้ชเพื่อกำรรู้คิด
กำรจัดกระทำข้อมูล
กำรจัดกลุ่มควำมรู้ย่อยต่ำงๆ
กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงควำมสุขในกำรเรียนรู้
กำรชื่นชมควำมสำเร็จของกำรเปลีย่ นแปลง
กำรเชื่อมโยงกับกำรปฏิบัติงำนจริง
กำรเชื่อมโยงข้อสรุปควำมรู้
กำรใช้ระบบกำรโค้ช (coaching) และพี่เลี้ยง (mentoring)
กำรใช้วิธีกำรตอบสนองของผู้เกี่ยวข้อง
กำรใช้สุนทรียสนทนำ
กำรใช้หลักสูตร
กำรดำเนินกำรโค้ช
กำรดำรงคุณภำพของหลักสูตรระหว่ำงกำรใช้อย่ำงต่อเนื่อง
กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกนักวิชำกำร
กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกผูป้ กครองและชุมชน
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อสรุป
กำรตรวจสอบคุณภำพของผู้เรียน
กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนข้อมูล
กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนทฤษฎี
กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
กำรตรวจสอบสำมเส้ำด้ำนวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

หน้ำ
267
15
185
69
423
523
376
429
434
425
521
429
473
78
473
490
522
490
473
473
429
34
372
372
372
372
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
กำรตัดสินใจ
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรกำหนดโครงสร้ำง
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรดำเนินกำร
กำรตัดสินใจในเชิงคุณค่ำ
กำรตัดสินใจเพื่อทบทวนหลักสูตร
กำรตัดสินใจเพื่อนำหลักสูตรไปปฏิบัติ
กำรติดตำมและประเมินผลกำรโค้ช
กำรเตรียมกำรโค้ช
กำรถอดบทเรียน
กำรถอดบทเรียน (lesson learned)
กำรถอดบทเรียนตำมหลักกำลำมสูตร
กำรถ่ำยโอนกำรเรียนรู้
กำรทบทวนก่อนกำรปฏิบัติ
กำรทบทวนกำรปฏิบตั ิ
กำรทบทวนมำตรฐำนกำรเรียนรู้
กำรทบทวนระหว่ำงกำรปฏิบัติ
กำรทบทวนและสะท้อนผลกำรโค้ช
กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติ
กำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
กำรทำงำนแบบร่วมมือร่วมใจ
กำรทำงำนร่วมกัน
กำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
กำรนำหลักสูตรไปปฏิบัติ
กำรนิยำมเชิงปฏิบัติกำร
กำรแนะแนวผูเ้ รียน
กำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้ำหมำย

หน้ำ
267
240
240
18
240
240
523
522
159
426
159
524
427
427
477
428
522
428
467
539
537
521
32, 39, 40, 51, 57
91
439
16
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คำสำคัญ
กำรประชุมสนทนำกลุม่
กำรประชุมสั้นๆ
กำรประเมินกระบวนกำร
กำรประเมินกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินกระบวนกำรใช้หลักสูตร
กำรประเมินก่อนกำรใช้หลักสูตร
กำรประเมินกำรบูรณำกำรของหลักสูตร
กำรประเมินกำรเริม่ ใช้หลักสูตร
กำรประเมินกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินกำรลำดับเนื้อหำสำระ
กำรประเมินขณะเรียนรู้
กำรประเมินขอบเขตของหลักสูตร
กำรประเมินควำมเชื่อมต่อของเนือ้ หำสำระ
กำรประเมินควำมต่อเนื่องของเนื้อหำสำระและกิจกรรม
กำรประเมินควำมสมดุลของหลักสูตร
กำรประเมินควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงของหลักสูตร
กำรประเมินคุณภำพของกำรประเมิน
กำรประเมินคุณภำพของกำรออกแบบหลักสูตร
กำรประเมินฐำนทฤษฎี
กำรประเมินด้วยวิธีกำรวิเครำะห์ระบบของหลักสูตร
กำรประเมินด้วยวิธีกำรวิจัย
กำรประเมินด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้
กำรประเมินด้ำนควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนรู้
กำรประเมินด้ำนผลกำรเรียนรู้
กำรประเมินตำมสภำพจริง
กำรประเมินที่ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง

หน้ำ
39
473
239
138
243
73
111
242
131
112
441
109
113
112
110
109
32
242
390
74
73
149
149
149
440
143
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
กำรประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กำรประเมินที่เป็นอิสระจำกจุดมุ่งหมำย
กำรประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมำย
กำรประเมินที่เสริมพลังตำมสภำพจริง
กำรประเมินเน้นทฤษฎี
กำรประเมินบริบท
กำรประเมินแบบก้ำวหน้ำ
กำรประเมินแบบเป็นทำงกำร
กำรประเมินแบบไม่เป็นทำงกำร
กำรประเมินแบบรวบยอด
กำรประเมินปัจจัยนำเข้ำ
กำรประเมินผล
กำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตร
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
กำรประเมินผลผลิต
กำรประเมินผลผลิตของหลักสูตร
กำรประเมินผลและนำไปสู่กำรพัฒนำ
กำรประเมินเพื่อตัดสิน
กำรประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ
กำรประเมินเพื่อพัฒนำ
กำรประเมินเพื่อเรียนรู้
กำรประเมินมิติด้ำนกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินมิติด้ำนพฤติกรรม
กำรประเมินมิติด้ำนสถำบัน
กำรประเมินระดับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

หน้ำ
87
87
89
151
390
239
143
89
87
143
239
439
32, 51, 57
442
143
239
243
491
421
39, 41
424
441
246
249
247
253
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คำสำคัญ
กำรประเมินระดับกำรเรียนรู้
กำรประเมินระดับปฏิกิริยำตอบสนอง
กำรประเมินระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ กับองค์กร
กำรประเมินระหว่ำงกำรใช้หลักสูตร
กำรประเมินวินิจฉัย
กำรประเมินหลักสูตรกับกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนมีควำมสัมพันธ์กัน
กำรประเมินหลักสูตรเชิงสร้ำงสรรค์
กำรประเมินหลักสูตรบนฐำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ
กำรประเมินหลักสูตรบนฐำนทฤษฎี
กำรประเมินหลักสูตรแบบร่วมมือร่วมใจ
กำรประเมินหลังกำรใช้หลักสูตร
กำรประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
กำรประยุกต์ใช้วงจรกำรวิจัยในกำรทรงงำน
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเพื่อปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร
กำรปรับปรุงกำรนำหลักสูตรไปปฏิบัติ
กำรปรับปรุงรำยวิชำหรือหน่วยกำรเรียนรู้โดยผูส้ อน
กำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
กำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่ำงครบวงจร
กำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง
กำรปรับปรุงและพัฒนำ
กำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์
กำรปรับปรุงและพัฒนำบนฐำนกำรวิจัย
กำรปรับปรุงหลักสูตรย่อมจะต้องส่งผลต่อกำรเรียนกำรสอน
กำรปรับปรุงเอกสำรหลักสูตร
กำรเปลีย่ นแปลงจำกภำยใน
กำรเปิดพื้นที่ให้ผเู้ รียนได้ใช้ศักยภำพของตนเองในกำรเรียนรู้

หน้ำ
252
252
253
73
144
134
92
185
390
93
67
562
469
461
482
503
462
471
133
150
492
136
461
426
423
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
กำรเผยแพร่ผลกำรประเมิน
กำรพัฒนำผูส้ อน
กำรพัฒนำทักษะกำรรูค้ ิด
กำรพัฒนำผูส้ อนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน
กำรพัฒนำรำยวิชำเพิ่มเติมด้ำนอำชีพที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
กำรพัฒนำรำยวิชำหรือหน่วยกำรเรียนรู้ใหม่ๆ
กำรพัฒนำศักยภำพผู้สอนให้พร้อมต่อกำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
กำรฟังอย่ำงลึกซึ้ง
กำรฟังอย่ำงสงบ
กำรมีจุดเน้น
กำรมีทักษะของกำรกำกับดูแลที่ดี
กำรมีส่วนร่วมของผู้เกีย่ วข้อง
กำรมุ่งเน้นตรวจสอบและปรับปรุงผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
กำรไม่ยึดติดเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
กำรยึดติดไม่เปลี่ยนแปลง
กำรรวบรวมควำมรู้ย่อยต่ำงๆ
กำรรำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตร
กำรรำยงำนผลต่อผู้เกีย่ วข้อง
กำรเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐำน
กำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กำรเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรปฏิบตั ิงำนในพื้นที่
กำรเรียนรู้ร่วมกัน
กำรเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย

หน้ำ
32, 50, 57
443
435
537
487
485
546
540
470
427
399
521
520
491
70
417
417
429
333
19
433
431
537
471
472
524
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
กำรลงสรุปผลกำรประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
กำรแลกเปลี่ยนคุณค่ำและวิสัยทัศน์
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรปฏิบัติส่วนบุคคล
กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ส่วนบุคคล
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน
กำรวัดประเมินผลกำรเรียนรู้
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรูเ้ ป็นหัวใจสำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
กำรวำงแผนกำรใช้หลักสูตร
กำรวำงแผนกำรประเมิน
กำรวำงแผนกำรประเมินเปรียบเสมือนแผนที่สู่ควำมสำเร็จ
กำรวำงแผนกำรประเมินหลักสูตร
กำรวำงแผนเก็บข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยและผลตอบแทน
กำรวิเครำะห์เนื้อหำ
กำรวิเครำะห์สิ่งกำหนดหลักสูตร
กำรวิจัยในงำนประจำ
กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้
กำรวิจัยและพัฒนำ
กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในงำนประจำ
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรเปิดหลักสูตร
กำรสนับสนุนและแลกเปลี่ยนภำวะผู้นำ
กำรสร้ำงข้อสรุปควำมรู้
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมไว้วำงใจ

หน้ำ
332
540
541
70
541
523
473
34
149
16
18
274
267
18
377
243
377
9, 10
544
443
544
544
216
540
429
520
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
กำรสรุปผลกำรประเมิน
กำรสอน
กำรสอบถำม
กำรสอบทำนควำมถูกต้องของหลักสูตร
กำรสะท้อนผล
กำรสะท้อนผลกำรประเมิน
กำรสะท้อนผลกำรประเมินของผูส้ อน
กำรสะท้อนผลกำรประเมินไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง
กำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้
กำรสังเกต
กำรสัมภำษณ์
กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
กำรสัมมนำบุคลำกรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน
กำรสัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ
กำรสื่อสำรผลกำรประเมินอย่ำงสร้ำงสรรค์
กำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์
กำรเสริมพลัง
กำรเสริมพลังผู้สอน
กำรหำข้อสรุปเชิงสำเหตุและผล
กำรให้กำรยอมรับและยินดีกับควำมสำเร็จในกำรทำงำนของผู้อื่น
กำรให้ข้อมูลกระตุ้นกำรเรียนรู้
กำรให้ข้อมูลเพื่อกำรเรียนรู้ต่อยอด
กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ
กำรให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภำพ
กำรออกแบบหลักสูตร
กำลำมสูตร

หน้ำ
377
420
373
12
562
142
424
424
482
375
374
561
473
256
405
437
19
444
377
520
525
525
525
340
32, 51, 57
159
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
กำหนดประเด็นกำรสนทนำ
กำหนดมำตรฐำนของหลักสูตร
กิจกรรมกำรเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
เกณฑ์กำรนำไปปฏิบัตไิ ด้จริง
เกณฑ์กำรให้คะแนน
เกณฑ์ควำมเป็นวิทยำศำสตร์
เกณฑ์ด้ำนควำมคุม้ ค่ำ
เกณฑ์มำตรฐำนสัมบูรณ์
เกณฑ์มำตรฐำนสัมพัทธ์
แก่นของควำมรู้
ข้อจำกัดของกำรประเมินเพื่อตัดสิน
ข้อเท็จจริง
ข้อมูลเชิงคุณภำพ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
ข้อมูลเชิงปริมำณ
ข้อมูลพื้นฐำน (based-line data)
ขั้นกำรวำงแผนกำรเปลี่ยนแปลง
ขั้นกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ขั้นดำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนกำรสังเครำะห์ควำมรูจ้ ำกกำรถอดบทเรียน
ขั้นประเมินผลกำรเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมกำรประเมินหลักสูตร
ควำมเข้ำใจที่คลำดเคลื่อน
ควำมแข็งแกร่ง
ควำมเชื่อมโยงตลอดแนว

หน้ำ
427
242
480
439
31
152
31, 48, 57
32, 50, 57
234
234
428
421
19
353
18
353
9
476
476
476
429
476
332
523
428
11
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
ควำมเชื่อมั่น
ควำมซับซ้อน
ควำมเที่ยงตรงภำยนอก
ควำมเที่ยงตรงภำยใน
ควำมน่ำเชื่อถือ
ควำมเป็นปรนัย
ควำมเป็นมืออำชีพ
ควำมผูกพันกับองค์กร
ควำมมีขอบเขตที่ชัดเจน
ควำมมีคณ
ุ ค่ำและควำมสำคัญ
ควำมร่วมมือร่วมใจ
ควำมร่วมมือและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
ควำมรู้และประสบกำรณ์ของผูเ้ ชี่ยวชำญ
ควำมรูส้ ึก
ควำมไว้วำงใจ
ควำมสนใจในงำนวิชำกำรของผู้บริหำร
ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน
ควำมสอดคล้องกับสภำพทำงภูมิศำสตร์
ควำมเหมำะสมของเวลำ
คำถำมกระตุ้นให้ผเู้ รียนมีควำมปรำรถนำในกำรเรียนรู้
คำถำมกระตุ้นให้ผเู้ รียนมีจุดมุ่งหมำยในกำรคิด
คำถำมกำรประเมิน
คำถำมกำรประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้
คำถำมกำรประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
คำถำมกำรประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หน้ำ
31, 48, 57
274
31, 48, 57
31, 48, 57
32, 50, 57
31, 49, 57
539
539
32, 49, 57
32, 49
475
507
539
256
19
69
473
31, 49, 57
467
32, 50, 57
524
524
116
118
120
116
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
คำถำมกำรประเมินหลักสูตรเกี่ยวกับสำระกำรเรียนรูห้ รือรำยวิชำในหลักสูตร
คำถำมเชิงลึก
คำถำมที่ใช้กระตุ้นแรงบันดำลใจของผู้เรียน
คำถำมทีเ่ สริมสร้ำงพลังเกิดควำมเชื่อมั่นในตนเอง
คำอธิบำยเชิงคุณภำพ
คุณค่ำของกำรประเมินหลักสูตร
คุณภำพเกณฑ์กำรให้คะแนน
คุณภำพของผู้เรียน
คุณภำพของผู้เรียนในสังคมอนำคต
คุณภำพผู้เรียนในสังคมอนำคตด้ำนกำรรู้คิด
คุณภำพผู้เรียนในสังคมอนำคตด้ำนเจตคติ
คุณภำพผู้เรียนในสังคมอนำคตด้ำนทักษะกระบวนกำร
คุณลักษณะของโค้ช
คู่มือกำรใช้หลักสูตร
เคำรพศักดิศ์ รีควำมเป็นมนุษย์
โค้ช
จริยธรรมในกำรทำงำน
จัดให้แลกเปลี่ยน
จิตที่ตื่นรู้
จุดเด่นของกำรประเมินฐำนทฤษฎี
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
เจตจำนงที่มุ่งมั่น
ใจที่เปิดกว้ำง
ชี้แนะกำรรู้คดิ
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เชิงวิชำชีพ

หน้ำ
117
524
524
524
431
389
153
35
478
478
479
478
519
432
427
507
510
570
393
391
74
393
393
524
539
539
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
ใช้กำรรับฟังอย่ำงตั้งใจ
ใช้ผู้ประเมินหลำยฝ่ำย
ใช้วิธีกำรประเมินอย่ำงหลำกหลำย
ซื่อสัตย์ต่อควำมคิด ควำมรูส้ ึก และประสบกำรณ์ของตนเอง
ตกผลึก
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของกำรประเมินหลักสูตรและวิธีกำรประเมิน
ตระหนักในควำมรู้
พลังคำถำม
ตั้งคำถำมสิ่งที่อยำกรู้
ตัวแทน
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ทดลองใช้นำร่อง
ทฤษฎี
ทฤษฎียู
ทฤษฎียูมุ่งเน้นกำรใช้สติพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ
ทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
นวัตกรรม
นักนวัตกรรม
นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำ
นำสู่ปฏิบตั ิ
นิสัยรักกำรทำงำน
แนวคิดกำรกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
แนวคิดกำรประเมินหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
แนวคิดของกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในงำนประจำ
บทบำทกำรโค้ชของครู

หน้ำ
427
424
424
427
394
371
371
557
524
523
508
512
12
390
392
392
436
544
508
389
558
510
155
465
545
563
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
บทบำทกำรโค้ชของผู้เชี่ยวชำญภำยนอกโรงเรียน
บทบำทกำรโค้ชของผู้บริหำร
บทบำทของผู้นำกำรเปลีย่ นแปลงหลักสูตร
บทบำทของผู้สอนมีลำดับพัฒนำกำร 3 ช่วงพัฒนำกำร
บทเรียน
บรรยำกำศกำรเรียนรู้
บริกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้
ประเมินและสะท้อนผล
ประเมินสิ่งใดก็ปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงในสิ่งนั้น
ประเมินหลำยช่วงเวลำ
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
ประสิทธิผล
ประสิทธิภำพ
ประสิทธิภำพของวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ปรับปรุงและพัฒนำ
ปัจจัยสนับสนุนด้ำนกำรจัดกำรชั้นเรียนของผูส้ อน
ปัจจัยสนับสนุนด้ำนคุณลักษณะของผู้สอน
ปัจจัยสนับสนุนด้ำนคุณลักษณะของผู้บริหำร
ปัจจัยสนับสนุนด้ำนสื่อและทรัพยำกร
เป้ำหมำยของกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
เป้ำหมำยและแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ผลกำรเรียนรู้
ผลที่เกิดขึ้นจริง
ผลที่คำดหวัง
ผลผลิต
ผู้กำกับติดตำม

หน้ำ
563
563
509
523
426
437
438
524
201
424
437
58
58
147
430
566
565
564
565
431
477
70
237
237
225
507 507
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
ผู้ที่ทำหน้ำที่เป็นนักวิจัยคือผู้ปฏิบตั ิงำนนั้นเอง
ผู้ที่มีบทบำทหน้ำที่นำกำรเปลีย่ นแปลงหลักสูตร
ผู้บริหำรมีภำวะผู้นำทำงหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติกำรหลักสูตร
ผู้ประสำนงำน
ผู้ผลิต
ผู้เรียนได้ตั้งโจทย์ของกำรเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
ผู้เรียนมีบทบำทกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้
ผู้เรียนมีบทบำทเป็นผู้ตั้งรับในกำรเรียนรู้
ผู้เอื้ออำนวยควำมสะดวก
ผู้เอื้ออำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้
แผนภูมิวงรอบเหตุและผล
เฝ้ำสังเกต
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่เอื้อต่อกำรใช้หลักสูตร
พิจำรณำควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงส่วนต่ำงๆ ของหลักสูตรกับมำตรฐำน
พี่เลี้ยง
ฟังด้วยใจอย่ำงใคร่ครวญ
ฟังและเปิดรับ
ฟังให้ได้ยิน
ฟังอย่ำงตั้งใจ
ฟังอย่ำงลึกซึ้ง
ภำพรวมของกำรเรียนรู้
ภำวะผู้นำของผูบ้ ริหำร
ภำวะผู้นำทำงวิชำกำร
ภำวะผู้นำทำงวิชำกำรของผู้บริหำร
ภำวะผู้นำทำงหลักสูตร

หน้ำ
544
507
510
511
508
508
423
420
420
507
523
185
394
511
242
507
427
394
427
427
399
480
474
390
473
505
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
มำตรฐำน
มำตรฐำนสัมบูรณ์
มำตรฐำนสัมพัทธ์
มำตรฐำนคุณวุฒิ
มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงหลำกหลำย
มีกำรคิดอย่ำงเป็นระบบและกำรตัดสินใจ
มีกำรวำงแผนกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ
มีเกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประเมินที่ชัดเจน
มีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จำกกำรประเมิน
มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำร
มีควำมยุติธรรมภำยในองค์กร
มีควำมรู้และประสบกำรณ์สูงในสำยวิชำชีพหรือสำยงำนของตนเอง
มีจิตเคำรพ
มีจิตใจสร้ำงสรรค์
มีทฤษฎีรองรับกำรออกแบบกำรประเมิน
มีทักษะกำรประนีประนอม
มีทักษะกำรสื่อสำร
มีผู้ให้ข้อมูลที่หลำกหลำย
มีเอกสำรรำยงำนผลกำรประเมินที่เป็นระบบ
มุ่งเน้นกำรตรวจสอบและปรับปรุงผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
เมื่อผูส้ อนได้รับกำรพัฒนำแล้วทำให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ภำพสูงขึ้น
ไม่ด่วนสรุป
ไม่มีควำมขัดแย้งทำงวิชำกำร
ยอมรับผลกำรประเมิน
ร่วมกันวำงแผนและดำเนินกำรพัฒนำ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ระดมพลังสมอง

หน้ำ
227
234
234
35
270
506
270
271
271
520
474
520
506
505
391
506
505
271
272
540
537
427
389
389
447
511
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คำสำคัญ
ระบบ
ระบบกำรบริหำรหลักสูตร
ระบบกำรประเมินหลักสูตร
ระบบกำรพัฒนำหลักสูตร
ระบบกำรร่ำงหลักสูตร
รับรู้
รับรู้ผลกำรประเมิน
รูปแบบกำรประเมินที่เน้นกำรตัดสินใจเป็นสำคัญ
รูปแบบกำรประเมินที่เน้นเกณฑ์เป็นสำคัญ
รูปแบบกำรประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมำยเป็นสำคัญ
รูปแบบกำรประเมินผลกำรเรียนรูท้ ี่เสริมพลังตำมสภำพจริง
รูปแบบกำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง
รูปแบบกำรเรียนรู้ร่วมกันของสถำนศึกษำ
รูปแบบเน้นกระบวนกำรภำยในองค์กร
รูปแบบเน้นกำรบรรลุมำตรฐำน
รูปแบบเน้นกำรเปิดรับสิ่งใหม่
รูปแบบเน้นสัมพันธภำพของบุคลำกร
เรียนรูผ้ ลกำรประเมิน
เรียนรู้และพัฒนำ
ลงมือปฏิบัตริ ่วมกัน
ลงสรุปผิดพลำด
ลักษณะของกำรเรียนรู้ที่พึงปรำรถนำ
เลือกเทคนิควิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรประเมินหลักสูตร
เลือกประเด็นกำรถอดบทเรียน
เลือกวิธีกำรประเมินทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
วงจรกำรประเมิน

หน้ำ
185
15
18
9
9
394
430
227
227
227
151
475
473
508
508
508
508
430
558
425
389
479
351
426
371
150
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ดรรชนีคำสำคัญ
คำสำคัญ
วัฒนธรรมควำมร่วมมือร่วมใจ
วำงแผนกำรนำหลักสูตรไปปฏิบตั ิ
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และสรุปบทเรียน
วิเครำะห์จุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
วิธีกำรตรวจสอบสำมเส้ำในกำรวิจยั เชิงคุณภำพ
วิธีกำรถอดบทเรียนที่นิยมใช้
วิธีกำรประเมินควำมไม่สอดคล้องกัน
วิธีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงควำมคิดของบุคลำกร
วิธีกำรออกแบบกำรวิจัยแบบผสำนวิธี
ศึกษำค้นคว้ำวิจัยสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
สร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำร
สร้ำงเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับกำรประเมินหลักสูตร
สร้ำงบรรยำกำศทีผ่ ่อนคลำย
สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรเรียนรู้
สร้ำงสัมพันธภำพที่ดี
สร้ำงหรือปรับปรุงรำยวิชำ / หน่วยกำรเรียนรู้
สังเครำะห์ผลกำรถอดบทเรียน
สัมพันธภำพที่ดีของบุคลำกร
สำรสนเทศจำกกำรถอดบทเรียน
สำรสนเทศจำกกำรประเมินหลักสูตร
สำระสำคัญของหลักสูตร
สิ่งที่มีอยู่ก่อน (antecedent)
สื่อกำรเรียนรู้
สุนทรียสนทนำ
แสดงออก
แสวงหำข้อมูลเชิงประจักษ์

หน้ำ
69
511
426
511
372
426
242
425
354
511
511
272
427
523
519
511
430
474
428
136
431
225
438
427
394
426
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คำสำคัญ
แสวงหำคำตอบด้วยตนเอง
แสวงหำแนวทำง วิธีกำรพัฒนำคุณภำพ
หลักกำรโค้ช
หลักสูตรที่เน้นอำชีพเป็นฐำน
หลักสูตรเน้นประสบกำรณ์
หลักสูตรเน้นสมรรถนะ
หลักสูตรบูรณำกำร
หลักสูตรรำยบุคคล
หลักสูตรรำยวิชำ
หลักสูตรเสริม
หลักสูตรอิงมำตรฐำน
ห้อยแขวนกำรตัดสินใจ
ห้อยแขวนอยู่กับปัจจุบัน
แหล่งกำรเรียนรู้
แหล่งบุคคล
แหล่งเวลำ
แหล่งสถำนที่
ให้ข้อมูลคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ให้ข้อมูลย้อนกลับอย่ำงสร้ำงสรรค์
องค์ควำมรู้เชิงทฤษฎี
องค์ประกอบของเกณฑ์กำรให้คะแนน
ออกแบบ
ออกแบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล

หน้ำ
523
511
520
510
10
10
10
10
10
10
10
427
394
438
372
372
372
425
423
390
154
394
371
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กำรประเมินหลักสูตรเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำ
ให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรประเมิน
ที่สำมำรถให้ข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง
และเป็นประโยชน์
ต่อกำรเรียนรู้ผลกำรดำเนินกำรทำงหลักสูตร
และนำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร
ให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
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ประวัติผู้เขียน

ชื่อ
กำรศึกษำ

รองศำสตรำจำรย์ ดร.มำรุต พัฒผล
ปริญญำตรี : กศ.บ. (คณิตศำสตร์) มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2544)
ปริญญำโท : กศ.ม. (กำรวิจัยและสถิติทำงกำรศึกษำ)
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546)
ปริญญำเอก : กศ.ด. (กำรวิจัยและพัฒนำหลักสูตร)
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2550)

ตำแหน่งปัจจุบัน
- อำจำรย์ประจำ สำขำกำรวิจยั และพัฒนำหลักสูตร บัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงำนวิชำกำร
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มำรุต พัฒผล. (2561). รำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง รูปแบบกำรประเมิน
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