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บทที 1
การพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที 21
1.1 แนวคิดเกียวกับการพัฒนาหลักสูตร
โลกยุค สัง คมแห่ง การเรี ย นรู้ ความรู้ และภูมิ ปั ญ ญาของแต่ล ะสัง คมได้ นํา มาใช้ เ ป็ น
เครื' องมือสําคัญในการเสริ มสร้ างศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขันกับนานาอารยประเทศ
ได้ ส่งผลให้ หลายประเทศต่างหันกลับมาทบทวนบทบาทและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ
อย่างจริ งจัง เพื'อเป้าหมายสร้ างและพัฒนากํ าลังคนที'มีความสามารถที'จะนําการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศให้ ก้าวสูส่ งั คมในอนาคตได้ อย่างมัน' คง
สถาบันอุด มศึก ษาจํ าเป็ นต้ อ งพัฒ นาและปรั บปรุ ง กระบวนการต่า งๆ ที' เ กี' ยวข้ องให้
เหมาะสมกับสภาพจริ ง และให้ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั และอนาคต ซึ'งโลกได้ มีการ
พัฒ นาเปลี' ย นแปลงเจริ ญ ก้ า วหน้ า ไปอย่ า งรวดเร็ ว ทุก ด้ า นทัง8 ในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การเปลี'ยนแปลงต่างๆ ทําให้ ประเทศของเราจําเป็ นต้ องปรับเปลี'ยน
บทบาทให้ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับการแข่งขันในประชาคมโลกมากยิ'งขึ 8น
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาจํ า เป็ นต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี' ย นเพื' อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประชาคมโลก โลกแห่ง การเรี ยนรู้ จะต้ องปรั บเปลี' ยนให้ ประสานสัม พัน ธ์ อย่างใกล้ ชิ ด กับสัง คม
ข่ า วสาร ส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ มี โ อกาสเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต เสริ ม สร้ างทัก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์
การตัดสิ นใจด้ วยตนเองเพื' อเตรี ยมความพร้ อมในการเป็ นพลเมื องที' ส ามารถดํ ารงชี วิตได้ อย่าง
เสรี ภาพและประชาธิปไตย
สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องมี หน้ าที' และมี ประสิทธิ ภ าพในการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
ระดับ ต่ า งๆ ที' ต อบสนองความต้ อ งการกํ า ลั ง คนในระบบเศรษฐกิ จ ที' ข ยายตัว อย่ า งรวดเร็ ว
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ความต้ องการการศึกษาเพื'อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของ
ประเทศในการก้ าวไปมีบทบาทมากขึ 8นในทางการเมืองและเศรษฐกิจในประชาคมโลก
สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องมี ความเป็ นกลางมากขึ 8น มีการแลกเปลี'ยนทางด้ านวิชาการ
คณาจารย์ นักศึกษา และการวิจยั การปรั บปรุ งหลักสูตรและสาระการเรี ยนการสอน มี เครื อข่าย
ความร่ วมมื อกับสถาบันอุดมศึกษาทัง8 ในและต่างประเทศ เพื'อแลกเปลี' ยนประสบการณ์ อันเป็ น
ประโยชน์ ร่ ว มกั น นัก ศึ ก ษาในปั จ จุ บัน จํ า เป็ นต้ อ งศึ ก ษาอบรมในหลั ก สู ต รที' มี ค วามยื ด หยุ่ น
มีความสามารถในการแก้ ปัญหา มีความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับกระบวนการและเทคโนโลยี
ใหม่ได้ อย่างดียิ'ง เต็มไปด้ วยความคิดสร้ างสรรค์ ตลอดจนยึดมัน' ในการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตไปพร้ อมกัน
สภาพปั จ จุบันเกี' ยวกับหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาส่วนมากจะมี ลักษณะแข็ ง ตัว
มีข้อกํ าหนดวิชาบังคับ วิชาที'ต้องเรี ยนก่อนและวิชาต่อเนื'องจํานวนมาก หลักสูตรมักจะเน้ นเนื 8อหา
สาระมากจนไม่มีเวลาเหลือให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิด การค้ นคว้ าแสวงหาความรู้ ผู้เรี ยนมุ่งแต่ท่องจําเพื'อสอบ
ให้ ผ่ า น การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองมี น้ อย การใช้ ระบบหน่ ว ยกิ ต ซึ' ง มุ่ ง ให้ เกิ ด ความหลากหลาย
ต่อกระบวนการเรี ยนรู้ ที'หลากหลายตรงจุดประสงค์และความถนัดของผู้เรี ยน กระบวนการเรี ยนรู้
ซึ'ง ได้ ค วามรู้ มาอย่างแยกส่ วน การมุ่ง เน้ นให้ ผ้ ูเ รี ยนต้ องไปศึกษาหาความรู้ ด้ วยตนเองเพิ' ม เติ ม
อีก 3 ชัว' โมง หลังจากที'เรี ยนในห้ องเรี ยน 1 ชัว' โมง ซึ'งกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองในส่วนนี 8ไม่คอ่ ย
ได้ กระทํากันอย่างจริ งจังมากนัก เป็ นผลทําให้ เมื'อผู้เรี ยนสําเร็ จการศึกษาและไปเรี ยนต่อต่างประเทศ
มักจะประสบปั ญหาอ่านหนังสือไม่ทนั และตามเพื'อนร่ วมชันเรี
8 ยนไม่ทนั เพราะกระบวนการเรี ยนรู้
ของเราไม่ได้ ให้ ความสนใจการจัดหลักสูตรและการเรี ยนการสอนตามระบบหน่วยกิตอย่างครบถ้ วน
โดยเฉพาะการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง จึงเป็ นผลทํ าให้ ผ้ ูเรี ยนขาดการใฝ่ รู้ การแสวงหาความรู้ เพิ'มเติม
และนํ า ความรู้ นัน8 มาวิ เ คราะห์ ย่ อยเป็ นองค์ ความรู้ ความคิด ของตนเอง เพราะความรู้ เป็ นสิ' ง ที'
ไม่หยุดนิ'ง มีการเปลี'ยนแปลง มีการขับเคลื'อนควบคูไ่ ปกับการเปลี'ยนแปลงของสังคม
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การพัฒ นาหลัก สู ต รและการเรี ย นการสอนจะต้ อ งปรั บ เปลี' ย นให้ ทัน สมัย ซึ' ง ผู้ส อน
ในสถาบันอุดมศึกษาจะต้ องให้ ความเอาใจใส่ เรี ยนรู้ และทําการวิจยั เพื'อได้ สารสนเทศมาปรับปรุ ง
หลักสูตรและการเรี ยนการสอนอย่างสมํ'าเสมอและต่อเนื'อง เพื'อทําให้ สถาบันอุดมศึกษาเป็ นองค์กร
การเรี ยนรู้ มี ความยื ดหยุ่น ปรั บตัว ในอนาคตองค์กรจะมี โครงสร้ างแนวราบเพื' อการวิจัยในเชิ ง
สหวิ ท ยาการ สํ า หรั บ เป็ นข้ อ มูล พื น8 ฐาน การพัฒ นาหลัก สูต รและการเรี ย นการสอนให้ ผ้ ู เ รี ย น
เป็ นบุคคลที' เจริ ญงอกงามด้ วยสติปัญญาและคุณธรรม หน้ าที'ของคณาจารย์ที'สําคัญคือการชี น8 ํ า
ผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ นคนดี เข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้ มี ค วามสามารถในการคิ ด นํ า ความรู้ มาแก้ ปั ญ หาและ
สร้ างสรรค์ในส่วนวิชาการและวิชาชีพที'เป็ นเครื' องมือในการดํารงชีวิตของบัณฑิต
ในศตวรรษที 21 สังคมต้ องการบัณฑิตที'มีคณ
ุ ลักษณะต่างๆ ซึ'งคุณลักษณะดังกล่าว
จะเป็ นข้ อมูลส่วนหนึง' ในสิ'งกําหนดหลักสูตรและการสอน ดังนี 8
1. มีวิสยั ทัศน์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
สามารถเลือกรับและปฏิเสธ และอธิบายได้ ว่าจะหาประโยชน์อะไรได้ จากข้ อมูลสารสนเทศ และเป็ น
ผู้สร้ างโลกทัศน์
2. มีความสามารถในการติดต่อสื'อสาร และสร้ างสัมพันธภาพกับบุคคลอื'นได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทํางานร่วมกับผู้อื'นได้
3. มี ค่านิยม และใช้ ข้ อมูลเป็ นฐานคิดในการตัดสิ นใจ และอธิ บายได้ ว่าตัดสิ นใจ
เพื'ออะไร และเพราะอะไร มีความเข้ าใจ ยอมรับความแตกต่างลักษณะของวัฒนธรรม
4. เป็ นบุคคลใฝ่ รู้ สามารถเรี ยนรู้ ได้ ตลอดเวลา มี ส มรรถภาพในการคิดวิ เคราะห์
คิดอย่างเป็ นระบบ
5. เป็ นบุคคลที'เต็มใจร่วมแก้ ไขปั ญหาสังคมและสิ'งแวดล้ อมด้ วยสันติวิธี และเข้ าร่ วม
กิจกรรมทางการเมือง และปกป้องสิทธิมนุษยชน
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6. สามารถจั ด การสถานการณ์ ควบคุ ม ความเครี ยด รวมทั ง8 ปรั บ ตั ว เข้ ากั บ
สิ'งแวดล้ อมได้ ดี
หลักสูตรมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษามาก จะเห็นได้ จากลักษณะการจัดการศึกษา
ของไทยทุก ประเภทและระดับ การศึ ก ษา ไม่ ว่ า จะเป็ นหลัก สู ต รฝึ กอบรมระยะสัน8 ของการจัด
การศึก ษานอกระบบหรื อ การจัด การศึก ษาในระบบต่า งก็ มี ห ลั ก สู ต รใช้ เ ป็ นหลั ก สํ า หรั บ จั ด
การศึ ก ษา เพื' อ พัฒ นาผู้เ รี ย นอย่ า งมี ทัศ ทางตามเจตนารมณ์ ข องหลัก สูต ร โดยมี เ นื อ8 หาสาระ
กิจกรรมสําหรับใช้ เป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ที'กําหนดไว้ ความสมบูรณ์ ของหลักสูตรจะมี มากน้ อยเพียงใด ขึ 8นอยู่กับลักษณะการจัดการศึกษา
จะมีรูปแบบหลักสูตร การจัดโครงสร้ างเนื อ8 หาสาระเป็ นหมวดหมู่ในลักษณะวิชาพื น8 ฐานหรื อวิชา
การศึกษาทัว' ไป วิชาแกน วิชาเฉพาะด้ าน และวิชาเลือกเสรี ส่วนการปรับปรุ งหลักสูตรให้ สอดคล้ อง
กับสัง คม เพื' อการวางแผนพัฒ นาบุคคลสํ าหรั บสัง คมในอนาคต การประเมิ นหลักสูตรทัง8 ระบบ
เพื' อ ปรั บ ปรุ ง เปลี' ย นแปลงหลัก สูต ร จะดํ า เนิ น การประเมิ น ย่ อ ยและดํ า เนิ น การทุก ปี ส่ ว นการ
ปรั บเปลี' ยนภายในสาระของหลักสูตรเอก สามารถทําได้ ทุกภาคการศึกษาหรื อตลอดเวลา โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื' อ ประโยชน์ สํ า หรั บ ผู้ เ รี ย นเป็ นประการแรก และให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพสัง คม
เศรษฐกิจที'เปลี'ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
จากแนวคิดหลักการและความสําคัญของหลักสูตรดังกล่าว ผู้บริ หารหรื อผู้สอนและผู้มี
หน้ าที' เ กี' ย วกับ การศึกษาจึง มี ความจํ า เป็ นจะต้ อ งศึก ษาเพื' อให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ าใจเกี' ยวกับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การบริ หารหลักสูตรหรื อการนํ าหลักสูตรไปใช้ รวมทัง8 การประเมิ น
หลักสูตร เพื' อพัฒนาหลักสูตรให้ มีประสิทธิ ภาพรวมทังการทํ
8
างานด้ านวิชาการให้ มีความสมบูรณ์
ชัดเจน และมีคณ
ุ ภาพ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรี ยน
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1.2 ความหมายและจุดเน้ นของหลักสูตร
มี ผ้ ูนิย ามความหมายของหลัก สูตรไว้ ห ลายลัก ษณะขึ น8 อยู่กับ ความเชื' อ หรื อ ปรั ช ญา
และมุมมองของแต่ละคน ความหมายของหลักสูตรจึงผันแปรไปตามแนวคิดและลักษณะงานที'จะใช้
ในแต่ละครัง8 จึงทําให้ ความเข้ าใจเกี'ยวกับหลักสูตร มีความหลากหลาย ความหมายและจุดเน้ นของ
หลั ก สู ต ร ไม่ ค่ อ ยจะตรงกั น (elusive) และมี ก ารอธิ บ ายความหมายหลั ก สู ต รและการสอน
(curriculum & instruction) ที'แตกต่างกัน เช่น หลักสูตรคืออะไร (curriculum is the What) ซึ'ง
หมายความถึงการวางแผนหลักสูตรเกี'ยวกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนที'เป็ นแนวทางสําหรับปฏิบตั ิ
ในอนาคต ส่วนการสอนเป็ นอย่างไร (instruction is the How) ซึ'งหมายถึง การนําสิ'งที'ได้ วางแผนไว้
มาปฏิบตั จิ ริ ง เพื'อให้ บรรลุความจําเป็ นตามเป้าหมาย ซึ'งผู้เรี ยนจะปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยน โดยการ
ดูแลช่วยเหลือจากผู้สอน การพิจารณาเรี ยกบุคคลที'มีภารกิจเกี'ยวข้ องกับหลักสูตรที'มุ่งเน้ นภารกิจ
ไปในส่วนใดของกระบวนการหลักสูตรก็ จ ะเรี ยกบุคคลตามภารกิ จ นัน8 เช่ น ผู้ทําหน้ าที' วางแผน
และออกแบบหลักสูตร หรื อเขี ยนเอกสารหลักสูตร ก็ จะเรี ยกว่า นักพัฒ นาหลักสูตร ผู้ที'ทําหน้ าที'
ประเมินการเรี ยนการสอน เอกสาร สื'อ และระบบหลักสูตร ก็จะเรี ยกว่า นักประเมินหลักสูตร เป็ นต้ น
โอลิวา (Oliva.2009: 3) ได้ ศึกษาความหมายของหลักสูตร พบว่า การให้ ความหมาย
หลักสูตรขึ 8นอยูก่ บั ลักษณะความเชื'อ หรื อปรัชญาของแต่ละบุคคล ดังต่อไปนี 8
1. หลักสูตร คือ สิ'งที'สอนในสถานศึกษา
2. หลักสูตร คือ เนื 8อหาวิชา
3. หลักสูตร คือ โปรแกรมสําหรับการเรี ยน
4. หลักสูตร คือ กลุม่ ของวัสดุอปุ กรณ์
5. หลักสูตร คือ กลุม่ วิชา
6. หลักสูตร คือ ลําดับของรายวิชา
7. หลักสูตร คือ กลุม่ การปฏิบตั ติ ามวัตถุประสงค์
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8. หลักสูตร คือ
9. หลักสูตร คือ

10. หลักสูตร คือ
11. หลักสูตร คือ
12. หลักสูตร คือ
13. หลักสูตร คือ

รายวิชาที'จะศึกษา
ทุกสิ'งทุกอย่างที'ดําเนินการภายในสถานศึกษา
และกิจกรรมนอกชันเรี
8 ยน การแนะแนว รวมทังบุ
8 คคล
ที'เกี'ยวข้ อง
สิ'งที'สอนทังในและนอกสถานศึ
8
กษาโดยการดูแล
จากสถานศึกษา
ทุกสิ'งที'ได้ วางแผนจากบุคลากรในสถานศึกษา
ลําดับขันตอนของประสบการณ์
8
ที'สถานศึกษาจัดให้ กบั ผู้เรี ยน
ผลของประสบการณ์ที'ผ้ เู รี ยนแต่ละคนได้ รับมาจาก
สถานศึกษา

เมื'อวิเคราะห์ความหมายของหลักสูตรข้ างต้ น พบว่า ความหมายที'แคบของหลักสูตร คือ
วิชาที'สอน ส่วนความหมายที'กว้ างของหลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ ทงหลายที
ั8
'จัดให้ กับผู้เรี ยน
ทังภายในและภายนอกสถานศึ
8
กษา ซึ'งเป็ นทังทางตรงและทางอ้
8
อม เมื'อพิจารณาความหมายของ
หลักสูตรแบบกว้ างจะมีความเหมาะสมกับการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปั จจุบนั นี 8 เพราะการ
จัดประสบการณ์ การเรี ยนจะต้ องมีความหลากหลาย ให้ สอดคล้ องกับสังคมข่าวสาร ซึ'งเป็ นสังคม
ของการเรี ยนรู้ มี การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีที'เอื 8ออํ านวยความสะดวกที'ทางสถานศึกษาสามารถ
จัดได้ ทงทางตรงและทางอ้
ั8
อม สามารถจัดได้ ทงภายในและภายนอกสถานศึ
ั8
กษา
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1.3 ความสําคัญของหลักสูตร
ดังได้ กล่าวมาข้ างต้ นแล้ วว่า หลักสูตรมีความสําคัญและจําเป็ นสําหรับการจัดการศึกษา
ของประเทศในระดับและประเภทต่างๆ ตังแต่
8 การจัดการศึกษาผู้เรี ยนก่อนวัยเรี ยน การประถมศึกษา
การมัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา รวมทัง8
การฝึ กอบรมทังระยะสั
8
นและระยะยาวซึ
8
'งหลักสูตรเป็ นเครื' องมือที'ทําให้ ความมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาของประเทศมีประสิทธิภาพ ความสําคัญของหลักสูตรสรุปได้ ดงั นี 8
1. หลักสูตรเป็ นแผนและแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติให้ บรรลุตามความมุ่ง
หมายและนโยบาย
2. หลักสูตรเป็ นหลักและเป็ นแนวทางในการวางแผนวิชาการ การจัดการ การบริ หาร
การศึกษา การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร การจัดวัสดุ อุปกรณ์ เครื' องมือ นวัตกรรมการเรี ยน
การสอน งบประมาณ อาคารสถานที' ซึ'งจําเป็ นต้ องได้ รับการพิจารณาให้ เหมาะสมและสอดคล้ อง
กับความคาดหวังของหลักสูตร
3. หลักสูตรเป็ นเครื' องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาและ
คุณภาพของผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามนโยบายและแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้ องกับความต้ องการ
ของแต่ละท้ องถิ'น
4. ระบบหลักสูตรจะกํ าหนด ความมุ่งหมาย ขอบข่ายเนื 8อหาสาระ แนวทางการจัด
ประสบการณ์ การเรี ยนการสอน แหล่งทรัพยากร และการประเมินผล สําหรับการจัดการศึกษาของ
ผู้สอนและผู้บริ หาร
5. หลัก สู ต รจะเป็ นเครื' อ งบ่ ง ชี ท8 ิ ศ ทางการพัฒ นาทั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี คุณ ภาพ
และสอดคล้ องกับแนวโน้ มการพัฒนาสังคมของประเทศ
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1.4 ความสัมพันธ์ ระหว่ างหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน (curriculum & instruction) ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
เนื'องจากต่างก็มีความสําคัญและเกื 8อกูลซึ'งกันและกัน เปรี ยบเทียบได้ กบั เหรี ยญเงินตราจะต้ องมีทงั 8
ด้ า นหัว และด้ า นก้ อย จึ ง จะทํ า ให้ เ หรี ย ญนัน8 มี ค วามสมบูร ณ์ มี คุณ ค่า สามารถใช้ ซื อ8 สิ' ง ของได้
ความสัมพันธ์ ของหลักสูตรและการสอนพิจารณาได้ จาก การพัฒนาหลักสูตร การวางแผนหลักสูตร
จุดเน้ นส่วนนี 8ก็คือหลักสูตร ส่วนการสอน ได้ แก่ การนําหลักสูตรไปใช้ ของบุคลากรหลักที'เกี'ยวข้ องกับ
หลักสูตรและการสอนโดยตรง คือ ผู้สอนและผู้บริ หาร ดังรายละเอียดต่อไปนี 8
1. ผู้ ส อนจะต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี' ย วกั บ หลัก สูต ร และแนวการสอนอย่ า งดี
การเตรี ยมความพร้ อมของผู้สอนเกี' ยวกับหลักสูตรและการสอนเป็ นสิ'งสําคัญและจําเป็ นที' จะต้ อง
ได้ รับการพัฒนาเป็ นอันดับแรก ถ้ าคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและผู้บริ หารไม่ให้ ความสําคัญ
เรื' อ งนี ก8 ั บ ผู้ ส อนแล้ ว การใช้ ห ลัก สู ต รจะบรรลุ เ ป้ าหมายได้ ย าก ดัง คํ า กล่ า วว่ า “หลั ก สู ต รจะ
เปลี ยนแปลงได้ ดีสมบู รณ์ อย่ างไร ถ้ าผู้ สอนไม่ เปลี ยนแนวคิดและพฤติกรรมการสอนให้
สอดคล้ องกั บ หลั ก การของหลั ก สู ต รแล้ ว การเปลี ย นแปลงหลั ก สู ต รก็ จ ะไม่ ประสบ
ผลสําเร็จ”
การพัฒนาผู้สอนให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และมี เจตคติที'ดีต่อหลักสูตร จะช่วยให้
ผู้สอนเห็นแนวทางและสามารถกํ าหนดจุดประสงค์การเรี ยน การเลื อกเนื อ8 หาสาระ การออกแบบ
กิจกรรม และการประเมินผลได้ ภาพรวมที'ชดั เจนทําให้ การวางแผนหลักสูตรเพื'อใช้ สําหรับการเรี ยน
การสอนดําเนินไปโดยราบรื' น เกิดประโยชน์กบั ผู้เรี ยนและบรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ผู้ บริ หาร มีบทบาทหน้ าที'และความรั บผิดชอบในการบริ หารจัดการศึกษาให้ บรรลุ
ความมุง่ หมายและนโยบาย การใช้ หลักสูตรมีจดุ เน้ นที'แตกต่างกันกับผู้สอน ผู้บริ หารจะต้ องมีความรู้
ความเข้ าใจหลักสูตรและการสอนเป็ นอย่างดี มีวิสยั ทัศน์เกี' ยวกับหลักสูตรอย่างชัดเจนพร้ อมที'จะ
เอื อ8 อํ านวยความสะดวกและช่วยเหลื อผู้ส อนในการวางแผนหลักสูตรและการสอน วางแผนการ
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พัฒนาบุคลากรที' เกี' ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตรที' เ ป็ นระบบและต่อเนื' อง การวางแผนงบประมาณ
การดูแลเกี' ยวกับวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที' การจัดหาแหล่งทรัพยากร วิทยากร การนิเทศกํ ากับ
ดูแล รวมทังตรวจสอบคุ
8
ณภาพและมาตรฐานการใช้ หลักสูตรให้ มีประสิทธาภาพ ประสานงานกับ
ผู้สอนและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื'อวางแผนการประเมินหลักสูตร นําข้ อมูลเกี'ยวกับผลการ
ประเมินมาตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยนและสภาพท้ องถิ'น
1.5 องค์ ประกอบหลักสูตร
แนวคิดของไทเลอร์ (Tyler. 1949) เกี' ยวกับการวางแผนหลักสูตรโดยใช้ วิธี การและ
เป้าหมาย (means ends approach) ได้ ตงคํ
ั 8 าถาม 4 ประการ ซึ'งเป็ นหลัการและเหตุผลสําหรับการ
พัฒนาหลักสูตร หรื อเรี ยกว่า “หลักการและเหตุผลของไทเลอร์ (Tyler’s rationale) ซึ'งสามารถ
วิเคราะห์เป็ นองค์ประกอบหลักสูตรได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี 8
1.
2.

3.

4.

หลักการและเหตุผลของไทเลอร์
มีวตั ถุประสงค์อะไรที'สถาบันการศึกษา
ต้ องการบรรลุ
จะมีวิธีการคัดเลือกประสบการณ์
การเรี ยนรู้อย่างไรจึงจะบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที'กําหนดไว้
จะจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้อย่างไร
จึงจะทําให้ กระบวนการเรี ยนการสอน
มีประสิทธิภาพ
จะประเมินประสิทธิภาพของ
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้อย่างไร

องค์ ประกอบหลักสูตร
1. การกําหนดจุดประสงค์
2. การเลือกเนื 8อหาสาระ
และประสบการณ์การเรี ยนรู้
3. การจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้
4. การประเมินผลการเรี ยนรู้

แผนภาพ 1 การเปรี ยบเทียบหลักการและเหตุผลของไทเลอร์ กบั องค์ประกอบหลักสูตร
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ทาบา (Taba. 1962) ได้ เสนอแนวคิดเกี'ยวกับองค์ประกอบหลักสูตร ว่า มี 7 ขันตอนดั
8
งนี 8
1. การวินิจฉัยความต้ องการ
2. การกําหนดจุดประสงค์
3. การเลือกเนื 8อหาสาระ
4. การจัดเนื 8อหาสาระ
5. การเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู้
6. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
7. การประเมินผล
เมื'อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสูตรของทาบาแล้ ว จะมีส่วนคล้ ายกับของไทเลอร์
เพียงแต่ทาบาได้ นํามาขยายรายละเอียดเพิ'มขึ 8นอีก 3 ขันตอน
8
คือ การวินิจฉัยความต้ องการ และได้
แยกการเลือกเนื 8อหาสาระ การเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู้ โดยเลือกแล้ วจะนํามาจัดอีกครัง8 หนึ'ง
ทังเนื
8 8อหาสาระและประสบการณ์การเรี ยนรู้
สําหรับโบแชมพ์ (Beauchamp. 1981) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบหลักสูตรดังนี 8
1. การกําหนดเป้าหมาย หรื อวัตถุประสงค์เฉพาะ
2. การกําหนดขอบข่ายของเนื 8อหาสาระ
3. การวางแผนการใช้ หลักสูตร
4. การพิจารณาตัดสิน
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การศึกษาองค์ ประกอบหลักสูตรในด้ านเอกสารหลักสูตร หรื อวิ ธี การของการพัฒ นา
หลั ก สู ต ร จะมี ส่ ว นคล้ า ยคลึ ง กั น ในประเด็ น หลั ก ของกระบวนการหลั ก สู ต ร เพี ย งแต่ จ ะระบุ
ในรายละเอียดเพื'อขยายขันตอนหรื
8
อการใช้ ภาษาที'แตกต่างกัน แต่ความหมายจะเหมือนกัน ปรากฏ
ดังตารางต่อไปนี 8
ตาราง 1 การเปรี ยบเทียบองค์ประกอบหลักสูตรจากแนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตร
ไทเลอร์ (1949)
1. การกําหนดวัตถุประสงค์
2. การเลือกเนื 8อหาสาระ
และประสบการณ์การเรี ยนรู้
3. การจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้
4. การประเมินผลการเรี ยนรู้

ทาบา (1962)
1. การวินิจฉัยความต้ องการ
2. การกําหนดจุดประสงค์
3. การเลือกเนื 8อหาสาระ
4. การจัดเนื 8อหาสาระ
5. การเลือกประสบการณ์
การเรี ยนรู้
6. การจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้
7. การประเมินผล

โบแชมพ์ (1981)
1. การกําหนดวัตถุประสงค์
2. การกําหนดขอบข่าย
ของเนื 8อหาสาระ
3. การวางแผนการใช้
หลักสูตร
4. การพิจารณาตัดสิน

องค์ประกอบหลักสูตรจะเป็ นสิ'งกําหนดแนวคิด ระบบ และความสอดคล้ องของเอกสาร
หลักสูตรและการสอน ซึ'งจะช่วยให้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใช้ เป็ นแนวทางสําหรับการศึกษา
หลักสูตรทัว' ไป และการวางแผนออกแบบหลักสูตรใหม่ และองค์ประกอบหลักสูตรจะเป็ นส่วนหนึ'ง
ของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
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สิ'งกําหนดหลักสูตร
เป็ นสารสนเทศให้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตัดสินใจเกี'ยวกับการออกแบบหลักสูตร
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บทที 2
สิงกําหนดหลักสูตร
สิ'งกํ าหนดหลักสูตร คือ การเตรี ยมการศึกษาข้ อมูลพื 8นฐานด้ านต่างๆ ที'จําเป็ นสําหรั บ
นํามาใช้ เป็ นฐานข้ อมูลในการพัฒนาหลักสูตร ได้ แก่ เป้าหมายและอุดมการณ์ ของชาติ การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จิตวิทยา คุณธรรมและ
จริ ยธรรม การเริ' มสร้ างหลักสูตรอาจจะมีคณะกรรมการชุดหนึ'ง ทําการศึกษาวิจยั เพื'อต้ องการทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกี' ยวกับความต้ องการในการจัดการศึกษาทังที
8 'เกี' ยวข้ องโดยตรงและโดยทางอ้ อม เช่น
ต้ องการทราบสภาพของสัง คมที' ต้องการจัดการศึกษาในปั จ จุบนั และแนวโน้ มในอนาคต เพื' อได้
บัณฑิตที'พึงประสงค์ ออกไปบริ การและสร้ างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ในแต่ละส่วนของสังคม
ที'หลากหลายและแตกต่างกัน ข้ อมูลเหล่านี 8จะต้ องได้ มาจากการศึกษาวิจยั มากกว่าประสบการณ์
ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพราะกระแสของสังคมปั จจุบนั นี เ8 ปลี' ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ความเจริ ญทางด้ านนวัตกรรมเพิ'มขึ 8นจํานวนมาก การรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทําให้
บุคคลสามารถติดต่อสื' อสารกันได้ ทั'วโลกอย่างรวดเร็ ว ข่าวสารข้ อมูล จะมี อิทธิ พ ลและส่ง ผลต่อ
ความคิด ค่านิยมของบุคคลและสังคม รวมทังความต้
8
องการ จัดการศึกษาที'มีความหลากหลายและ
เพิ'มทางเลือกให้ กบั ผู้เรี ยนมากขึ 8น มีการขยายตัวของเมืองใหญ่ และชนบทจะมีสภาพความเป็ นเมือง
มากขึน8 ขอบเขตของการเปลี'ยนแปลงจะขยายวงกว้ างขึน8 ผลกระทบของความเปลี' ยนแปลงจะมี
ความเกี'ยวพันธ์กบั ด้ านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง จะมีความซับซ้ อนและเปลี'ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การวางแผนพัฒ นาการอุ ด มศึ ก ษาและการพัฒ นาหลัก สู ต ร จะต้ อ งปรั บ เปลี' ย น
ให้ ก้า วหน้ า และสอดคล้ องกับการเปลี' ย นแปลงดัง กล่ าว นัก พัฒ นาหลักสูต รจะต้ อ งมี วิ สัยทัศ น์
เกี'ยวกับแนวโน้ มของสังคมและการจัดการอุดมศึกษา จะเป็ นการสร้ างโอกาสและทางเลือกสําหรับ
ผู้เรี ยนและการเตรี ยมตัวสู่อนาคตได้ อย่างมีทิศทาง สิ'งกํ าหนดหลักสูตรจะเป็ นฐานข้ อมูลที' สําคัญ
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สํ า หรั บ คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รใช้ ตั ด สิ น ใจ และวางแผนหลั ก สู ต รได้ อย่ า งชั ด เจน
ดังรายละเอียดต่อไปนี 8
2.1 สิงกําหนดหลักสูตรด้ านเป้าหมายและอุดมการณ์ ของชาติ
การศึ ก ษาแผนการศึ ก ษาของชาติ จะทํ า ให้ ค ณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รทราบ
เป้ าหมายและอุ ด มการณ์ ข องชาติ เกี' ย วกั บ การจัด การศึ ก ษาของประเทศ ภารกิ จ หลั ก ของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะต้ องศึกษาวิเคราะห์ แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื'อนํ าสาระสํ าคัญ
หรื อ ประเด็ น หลัก มาใช้ ในการวางแผนหลั ก สู ต รให้ มี ค วามสอดคล้ องและเห็ น ภาพรวม เช่ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที'แก้ ไขเพิ'มเติม (ฉบับที' 3) พุทธศักราช
2553 ได้ แก่
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา การจัด การศึกษาต้ อ งยึ ดหลักว่ าผู้เ รี ย น
มี ค วามสํ า คัญ ที' สุด ผู้ เ รี ย นทุ ก คนสามารถเรี ย นรู้ และพัฒ นาตนเองได้ ดัง นัน8 กระบวนการจัด
การศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
นอกจากนี 8 ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ยงั ต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ สู อน จัดบรรยากาศ
และสิ'งแวดล้ อมที'เอื 8อต่อการเรี ยนรู้ ใช้ การวิจยั เป็ นส่วนหนึง' ของกระบวนการเรี ยนรู้ ผู้สอนและผู้เรี ยน
อาจเรี ยนรู้ ไปพร้ อมกัน จากสื'อและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ 8นได้ ทกุ เวลา
ทุกสถานที' มี การประสานความร่ วมมื อกับผู้ปกครองและชุม ชน รวมทัง8 ส่ง เสริ ม การดํ าเนิ นงาน
และการจัดตังแหล่
8 งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ทุกรู ปแบบ การประเมินผลผู้เรี ยน ให้ สถานศึกษาพิจารณา
จากพัฒ นาการของผู้ เ รี ย น ความประพฤติ การสัง เกต พฤติ ก รรมการเรี ย น การร่ ว มกิ จ กรรม
การทดสอบ สําหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพิ'มเติมเรื' องการพัฒนาวิชาการ วิชาชี พ
ชันสู
8 งและการค้ นคว้ าวิจยั เพื'อพัฒนาองค์ความรู้และสังคม
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หมวด 5 การบริ หารและการจัดการศึกษา คณะกรรมการอุดมศึกษามีหน้ าที'
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที' สอดคล้ องกับแผนการศึกษา ศาสนา
ศิล ปะและวัฒ นธรรมแห่ง ชาติ การสนับสนุนทรั พ ยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผล
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึง ความเป็ นอิสระ ตามกฎหมายว่าด้ วยการจัดการ
จัดตังสถานศึ
8
กษาแต่ละแห่ง ส่วนหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาให้ มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้ วยระบบการประกันคุณภาพภายใน ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก สถานศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในซึ'งเป็ นส่วนหนึ'งของ
การบริ หาร และจัดทํ ารายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงาน และเปิ ดเผยต่อสารธารณชน ให้ มีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้ อยหนึ'งครัง8 ทุกห้ าปี โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษา ซึ' ง เป็ นองค์ ก รมหาชน ทํ า หน้ า ที' พัฒ นาเกณฑ์
และวิธีการประเมิน
หมวด 9 เทคโนโลยี เพื' อการศึกษา ให้ มี การพัฒนาบุคลากรทัง8 ด้ านผู้ผลิ ต
และผู้ใ ช้ เทคโนโลยี เ พื' อการศึกษา เพื' อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พัฒนาขี ดความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
เพื' อการศึกษา ในโอกาสแรกที' ทําได้ อันจะนํ าไปสู่การแสวงหาความรู้ ได้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื' อง
ตลอดชี วิต มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ควรเพิ'มบทบาทในการตอบสนองต่อชุมชน
มากขึ 8น โดยขยายและปรับการศึกษาในระบบให้ มีความหลากหลาย เพิ'มบทบาทให้ มีการถ่ายโอน
คุณวุฒิและประสบการณ์ เรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบ จัดการศึกษาแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาสและผู้พิการโดยได้ รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล ควรให้ ความสํ าคัญกับความเป็ นสากลกับความเป็ นเอกลักษณ์ ของชาติ
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น โดยต้ องมี ก ารประยุ ก ต์ แ ละผสมผสานให้ เหมาะสม และควรกํ า หนด
เรื' องความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ และเอกลักษณ์โดยให้ เป็ นคุณลักษณะที'พึงประสงค์
ของบัณฑิตไทยในศตวรรษที' 21 ทังนี
8 8ความเป็ นสากลควรครอบคลุมตังแต่
8 หลักสูตร กิจกรรมเสริ ม
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หลักสูตร สิ'งแวดล้ อม รวมทังระบบการบริ
8
หารทางวิชาการ โดยยังคงให้ ความสําคัญกับภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมพื 8นบ้ านไว้
2.2 สิงกําหนดหลักสูตรทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศไทยได้ มี การพัฒ นาเศรษฐกิ จ สัง คม โดยใช้ แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แห่งชาติ โดยปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที' 11 ซึ'งใช้
ในปี พ.ศ. 2555 – 2559 มีกรอบแนวคิดเพื'อบรรลุถึงวิสยั ทัศน์ระยะยาว โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็ นปรัชญานําทาง และคํานึงถึงบริ บทการเปลี'ยนแปลงที'จะเป็ นทังโอกาสและข้
8
อจํากัดของ
การพัฒนาในแนวทางดังกล่าว หลักการสําคัญมีดงั นี 8
1) พัฒนาตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื'อนให้
บังเกิดผลในทางปฏิบตั ทิ ี'ชดั เจนยิ'งขึ 8นในทุกระดับ
2) ยึดคนเป็ นศูนย์ กลางของการพัฒนา ให้ ความสําคัญกับการสร้ าง
กระบวนการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจของประชาชน
3) พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็ น
องค์รวม
4) ยึดวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2570 เป็ นเป้าหมาย ซึ'งจะส่งผลให้ บรรลุ
การพัฒนาที'อยู่ บนรากฐานของสังคมไทย อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง ประเทศมี ส ถาบันพระมหากษั ตริ ย์เป็ นเสาหลักของความเป็ นปึ กแผ่นของคน
ในชาติ ครอบครัวมีความสุข เป็ นพื 8นฐานที'สร้ างคนเป็ นคนดี ชุมชนมีความเข้ มแข็งและมีบทบาท
ในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขัน มีการบริ การสาธารณะ
ที'มีคณ
ุ ภาพ มีกฎระเบียบ และกฎหมายที'บงั คับใช้ อย่างเป็ นธรรม และประเทศไทยมีความเชื'อมโยง
กับประเทศภูมิภาคและอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
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2.3 สิงกําหนดหลักสูตรทางด้ านวิชาการ
เนื' อ งด้ วยองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร มาจากนั ก วิ ช าการ
ที' หลากหลาย จึงทํ าให้ สิ'ง กํ าหนดหลักสูตรด้ านวิชาการจะมี อิทธิ พลมากกว่าสิ'ง กํ าหนดหลักสูตร
ด้ านอื'นๆ เพราะคณะกรรมการแต่ละคนจะมีความเชี'ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และเห็นความสําคัญ
ในสาระวิชาของตน ที'จะบรรจุในสาระและโครงสร้ างของรายวิชาในหลักสูตร บางครัง8 จะพยายาม
นํ าสาระของวิ ช ามาบรรจุไ ว้ ม ากเกิ น ความจํ าเป็ น ไม่ส อดคล้ องกับธรรมชาติข องผู้เ รี ย นในด้ า น
ความต้ อ งการ ความสนใจและความสามารถที' จ ะเรี ย นรู้ โดยมองข้ า มหลัก การของหลัก สูต ร
เป้าหมายโครงสร้ างและจํานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาในหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ต้ องคํานึงถึงเกณฑ์ ในการพิจารณาเกี' ยวกับการเลื อกสาระลงในรายวิชาว่าปรั ชญาของหลักสูตร
เน้ นเรื' องใด เช่น กระบวนการเรี ยนรู้ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง ผู้เรี ยนมี ส่วนร่ วมการใช้ เทคโนโลยี
ในการสอน โดยเฉพาะเทคโนโลยี สารสนเทศ การเน้ นการสอนในลักษณะสหวิทยาการ หรื อข้ าม
สาขาวิชา เพื'อให้ ทนั กับสภาวะการเปลี'ยนแปลง และความซับซ้ อนของปั ญหาต่างๆ ในทางวิชาการ
ที'เกิ ดขึน8 ในสังคม การออกแบบรายวิชาจะต้ องมี ความสอดคล้ องกัน มี ความเชื' อมโยงสัมพันธ์ กับ
รายวิ ช าอื' น ๆ นัก พัฒ นาหลัก สูต รจะต้ อ งมี เ กณฑ์ สํ า หรั บ ชี แ8 จงและปรั บ ความคิ ด ที' ห ลากหลาย
ของคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตรให้ มี เ อกภาพ เพื' อประมวลสรุ ปสาระของรายวิ ช าบรรจุล งใน
หลักสูตรได้ ตามโครงสร้ างและหน่วยกิตที'ได้ กําหนดไว้ โดยสอดคล้ องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
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2.4 สิงกําหนดหลักสูตรทางด้ านเทคโนโลยี
ความเจริ ญทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว จึงทําให้ มีอิทธิ พล
และส่งผลกระทบต่อสังคมในยุคข้ อมูลข่าวสาร กลายเป็ นสังคมของการเรี ยนรู้ ในยุคโลกไร้ พรหมแดน
ยุคโลกาภิวตั น์ การติดต่อสื'อสารของบุคคลจะได้ รับอิทธิ พลของเทคโนโลยีการสื'อสารมาพร้ อมกับ
ความคิด ค่านิ ยม การเรี ยนรู้ โดยไม่ร้ ู ตัวซึ'งได้ เ ข้ ามาเป็ นส่วนหนึ'งของการดํ าเนินชี วิตของบุคคล
ในสังคมปั จจุบนั นี 8 สิ'งต่างๆ ดังกล่าวนี 8จะมีผลการกระทบต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
อย่างมาก นักพัฒนาหลักสูตรจะต้ องเสนอแนะให้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาข้ อมูลส่วนนี 8
ให้ ชดั เจน เช่น สิทธิ ในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ ข่าวสาร การใช้ เทคโนโลยี การควบคุม
เทคโนโลยี ในการเรี ยนรู้ การสร้ างความรู้ ค่านิ ยม วัฒ นธรรม รวมทัง8 การนํ าข้ อมูล ข่าวสารมาใช้
ประโยชน์ ในการพัฒ นาตน พัฒ นางานและพัฒนาสังคม รวมทัง8 การดําเนิ นชี วิตอย่างมี คุณ ภาพ
การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนจะสะท้ อนสิ'งเหล่านี 8อยู่ในหลักสูตรให้ มีความ
สอดคล้ องและสมดุลที' สามารถพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ ความคิด และการแสดงออก มุ่งเน้ นให้
ผู้เรี ยนรู้จกั การศึกษาเพิ'มเติมอย่างต่อเนื'องตลอดชีวิต
2.5 สิงกําหนดหลักสูตรทางด้ านจิตวิทยา
การออกแบบหลัก สูตรจะต้ อ งศึก ษาพัฒ นาการของกลุ่ม เป้ าหมาย เพื' อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มูล
ที'ชดั เจน ทังศึ
8 กษาทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทงั 8 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มปั ญญานิยม กลุ่มมนุษย
นิยม เพื' อมาวิเ คราะห์ ประเด็นหลักๆ นํ ามาจัดหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะสมกับ
กลุ่ ม เป้ าหมาย เช่ น แนวคิ ด ของนั ก จิ ต วิ ท ยากลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม มี ค วามเชื' อ ว่ า การเรี ย นรู้
และพฤติกรรมของมนุษย์ เกิ ดขึน8 และสามารถเปลี' ยนแปลงได้ ถ้ าได้ รับสิ'ง แวดล้ อมที' เ หมาะสม
ลักษณะหลัก สูตรจะเน้ น เนื อ8 หาวิ ช าเป็ นหลัก การจัดหลักสูตรและประสบการณ์ การเรี ยนรู้ เป็ น
หมวดหมู่ ผู้สอนเป็ นศูนย์กลาง จะควบคุมกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยจะพัฒนาผู้เรี ยนไปตามที'
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กํ า หนดไว้ ส่ ว นแนวคิ ด ของกลุ่ม ปั ญ ญานิ ยมจะมุ่ง เน้ น การอธิ บ ายพัฒ นาการของมนุษ ย์ ที' เ น้ น
ความสามารถทางสติปัญญา หรื อตอบสนองความเชื'อว่า มนุษย์เกิดการเรี ยนรู้ และแสดงพฤติกรรม
ได้ โดยได้ รับกระบวนการพัฒนาทางสติปัญญา ลักษณะการจัดหลักสูตรและการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ และการสอนจะเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง การออกแบบหลักสูตรจะจัดตามลําดับขันของ
8
การพัฒ นาการของผู้เ รี ย น ให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ แบบค้ น พบ การสร้ างความรู้ และการแก้ ปั ญ หา
เพื' อพัฒ นากระบวนการคิดของผู้เ รี ยนให้ มี วิธี การคิดแบบวิ ทยาศาสตร์ สํ าหรั บแนวคิดของกลุ่ม
มนุษยนิยม มีความเชื'อว่า มนุษย์มีศกั ยภาพพร้ อมที'จะพัฒนา มีศกั ดิhศรี มีสิทธิที'จะเลือกและกระทํา
ตามความมุ่งหวังของตน ลักษณะการจัดหลักสูตรเพื'อชีวิตและสังคม โดยมุ่งเน้ นพัฒนาการผู้เรี ยน
ให้ เป็ นสมาชิกที'ดีของสังคม ให้ เป็ นบุคคลที'มีคณ
ุ ภาพและพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข บทบาทของผู้สอนเป็ นผู้เอื 8ออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ กระตุ้นให้
ผู้เรี ยนเกิดแรงจูงใจภายใน ได้ เรี ยนรู้ ตามความต้ องการ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นพบตนเอง เป็ นผู้นําตนเองได้
การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง และให้ ผ้ ู เ รี ย นมี โ อกาสเลื อ กและรั บ ผิ ด ชอบในสิ' ง ที' ต นเองเลื อ ก
เพื'อเตรี ยมตัวสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต
2.6 สิงกําหนดหลักสูตรทางด้ านคุณธรรมจริยธรรม
พุทธทาสภิกขุ ได้ เขียนหนังสือ มหาวิทยาลัยต่อหางสุนขั โดยวิเคราะห์วิจารณ์การศึกษา
เน้ นแต่เรื' องความรู้ แก่ผ้ ูเรี ยน โดยละเลยการปลูกฝั งด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ท่านกล่าวว่าการจัด
การศึกษาต้ องพัฒนาผู้เรี ยนให้ ความรู้ คคู่ ณ
ุ ธรรม ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และที'แก้ ไขเพิ'มเติม (ฉบับที' 3) พุทธศักราช 2553 มาตรา 23 แนวการจัดการศึกษาต้ องเน้ นทัง8
ความรู้ และคุณธรรม ในกระบวนการเรี ยนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม ในปฏิญญาโลกว่า
ด้ ว ยการอุด มศึกษาสํ า หรั บ ศตวรรษที' 21 วิ สัย ทัศน์ แ ละการปฏิ บัติใ นภารกิ จ และหน้ า ที' ข อง
อุดมศึกษา การให้ การศึกษา ฝึ กอบรม และทําวิจยั โดยเน้ นการเรี ยนการสอนแบบเปิ ดกว้ าง เพื'อให้
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ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ตลอดชีวิต และบทบาทด้ านจริ ยธรรมและการคาดการณ์ เน้ นบทบาทในการ
วิ เ คราะห์ คาดการณ์ เ ตื อ นภั ย ล่ ว งหน้ าและป้ องกั น การออกแบบหลั ก สู ต รจะมี ก ารกํ า หนด
คุณ ลักษณะของผู้เ รี ยนที' พึง ประสงค์ ซึ'ง จะมี ทัง8 ความรู้ และคุณธรรม ดังได้ กล่าวแล้ วในตอนต้ น
เมื'อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทําการสร้ างหลักสูตรโดยออกแบบรายวิชา ส่วนมากจะเน้ นเรื' อง
ความรู้ โดยละเลยคุณลักษณะที'พึงประสงค์ไป เมื'อนําหลักสูตรไปใช้ ผู้เกี'ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตร
ก็ จ ะเน้ น การพัฒ นาความรู้ ความสามารถตามสาระที' ร ะบุไ ว้ ใ นรายวิ ช าโดยละเลยการพัฒ นา
คุณลักษณะของผู้เรี ยน จุดอ่อนการพัฒนาหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรจะต้ องเน้ นเรื' องคุณลักษณะของผู้เรี ยนที'พึงประสงค์ตามหลักสูตรให้ ชดั เจน และกํ าหนด
เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ โดยการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื'อง
และเห็นผลการพัฒนาเชิงคุณลักษณะของผู้เรี ยนเป็ นระยะๆ ในกระบวนการของการใช้ หลักสูตร
สิ' ง กํ า หนดหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วมาข้ างต้ น ด้ านเป้ าหมายและอุ ด มการณ์ ข องชาติ
ด้ านเศรษฐกิ จและสังคม ด้ านวิชาการ ด้ านเทคโนโลยี ด้ านจิตวิทยาและด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
จะเป็ นฐานข้ อมูลสําหรับนักพัฒนาหลักสูตร ทําการตัดสินใจ การออกแบบหลักสูตรได้ อย่างชัดเจน
เหมาะกั บ ความต้ อ งการ ความสนใจของผู้ เ รี ย น และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสัง คม
สรุปได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี 8
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เป้าหมาย
การจัดการศึกษา
เศรษฐกิจ
สังคม

คุณธรรมจริ ยธรรม
สิ'งกําหนด
หลักสูตร
วิชาการ

การเมือง
จิตวิทยา

แผนภาพ 2 สิ'งกําหนดหลักสูตรด้ านต่างๆ

เทคโนโลยี

22

จากที' กล่าวมาข้ างต้ นเกี' ยวกับสิ'งกํ าหนดหลักสูตร จะเป็ นฐานข้ อมูลแก่คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร สํ าหรั บการจัดทํ าหลักสูตรที' ส อดคล้ องกับการพัฒ นาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะแบบ มคอ.2 ข้ อที' 11 ที'ระบุ
สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาที'จําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ข้ อ 11.1
สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ ข้ อ 11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒ นาทางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึง' มีผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร และความเกี'ยวข้ องกับพันธกิจของสถานศึกษา
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บทที 3
ประเภทของหลักสูตรและนวัตกรรมหลักสูตร
สิ'งกํ าหนดหลักสูตรจะเป็ นข้ อมูล ให้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตัดสิ นใจออกแบบ
หลักสูตรได้ ถกู ต้ อง ลักษณะหลักสูตรแต่ละชนิดจะมีรายละเอียดและจุดเน้ นดังต่อไปนี 8
3.1 หลักสูตรทีเน้ นวิชาเป็ นศูนย์ กลาง (Subject – Centered Designs)
หลักสูตรที'เน้ นวิชาเป็ นศูนย์กลาง เป็ นหลักสูตรที'นิยมออกแบบกันมากเพราะออกแบบ
หลักสูตร การบริ หารจัดการสะดวก เป็ นอิส ระของแต่ละรายวิช า เพราะความรู้ และเนื อ8 หาได้ รับ
การยอมรับว่าเป็ นส่วนสําคัญของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาส่วนมากจะออกแบบหลักสูตรที'เน้ น
รายวิชาเป็ นศูนย์ กลาง โดยเฉพาะหลักสูตรแบบรายวิชา (Subject Design) เป็ นหลักสูตรที' ร้ ู จัก
และนิยมใช้ กันมากในสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีความเชื'อว่าความรู้ และสติปัญญา การแสวงหา
ความรู้ และกระบวนการเรี ยนรู้ ทํ าให้ เกิ ดปั ญญา การจัดหลักสูตรแบบรายวิชาส่วนมากโครงสร้ าง
จะแบ่งเป็ นส่วนๆ ของแต่ละวิชาตามลักษณะธรรมชาติของความรู้ แม้ จะนําแนวคิดเชิงบูรณาการมา
ใช้ เพื'อให้ เกิดการผสมผสานกลมกลืนกันบ้ าง เช่น การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนแบบวรรณกรรม
ชิ 8นเอกของตะวันตก (The Great Book) แบ่งเป็ น วรรณคดี การเขียน การพูด การอ่าน ภาษาศาสตร์
และไวยากรณ์ นักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรเห็นตรงกันว่า ควรแบ่งความรู้ ออกเป็ นรายวิชา
ต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา วรรณคดี เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่จุดอ่อนของการ
แบ่งความรู้ ออกเป็ นรายวิชานี จ8 ะทํ าให้ ความรู้ แยกออกเป็ นส่วนต่างๆ เป็ นจุดอ่อนทํ าให้ ผ้ ูเรี ยนไม่
สามารถคิดเชื'อมโยงและคิดแบบองค์รวม
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กระบวนการเรี ย นรู้ ผู้ ส อนจะเป็ นศูน ย์ ก ลาง การถ่ า ยทอดโดยยึ ด ผู้ ส อนเป็ นหลั ก
ใช้ การบรรยาย การท่องจํ า การอภิ ปราย จะเริ' มจากเรื' องที'ง่ายไปสู่ที'ยากและซับซ้ อน เน้ นการใช้
เหตุผล การออกแบบหลักสูตรและการบริ หารหลักสูตรจะมีความคล่องตัว เป็ นอิสระ แต่กระบวนการ
เรี ยนการสอนไม่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรี ยน เน้ นการพัฒนาสาระของความรู้
โดยละเลยการพัฒ นาผู้เ รี ย นด้ า นอื' น การเรี ย นการสอนไม่ ค่อ ยสัม พัน ธ์ กับ ชี วิ ต จริ ง ของผู้เ รี ย น
ไม่คํานึงถึงความต้ องการ ความสนใจของผู้เรี ยน ผู้สอนเป็ นผู้ให้ ความรู้ และผู้เรี ยนเป็ นผู้รับฝ่ ายเดียว
3.2 หลักสูตรแบบสาขาวิชา (Discipline Designs)
การออกแบบหลักสูตรแบบสาขาวิชา เน้ นการจัดหลักสูตรเช่นเดียวกับหลักสูตรรายวิชา
แต่จะนําความรู้ตามสาขาวิชาเป็ นหลักในการจัดแบ่งตามโครงสร้ างของสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น กระบวนการเรี ยนรู้
จะเน้ น การเรี ย นรู้ และเข้ า ใจโครงสร้ าง ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งศึ ก ษาโครงสร้ างพื น8 ฐานของสาขาวิ ช า
ความสัม พัน ธ์ ที'เ ชื' อ มโยงกัน และวิ ธี ก ารศึกษาค้ น คว้ าของสาขาวิ ช านัน8 ๆ จุดอ่ อนของหลัก สูต ร
สาขาวิชา ผู้เรี ยนจะรู้แต่เฉพาะสาขาวิชาของตนเอง โดยไม่สนใจที'จะเชื'อมโยงความรู้ เข้ ากับชีวิตจริ ง
และเชื' อ มโยงกั บ สาขาวิ ช าอื' น ๆ ผู้เ รี ย นต้ อ งปรั บ ตัว ให้ เ หมาะสมกั บ หลัก สู ต ร แทนที' ห ลัก สู ต ร
จะออกแบบให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยน
3.3 หลักสูตรแบบสัมพันธ์ วิชา (Correlation Designs)
การออกแบบหลั ก สู ต รนี เ8 พื' อ ที' จ ะลดจุ ด อ่ อ นของการแยกเนื อ8 หาวิ ช าออกจากกั น
เป็ นส่วนๆ โดยไม่ต้องไปรื อ8 ระบบการออกแบบหลักสูตรใหม่ โดยผู้สอนที'อยู่ตา่ งสาขาวิชามาร่ วมมือ
เพื' อสร้ างหัวข้ อเรื' อง (theme) ในการเรี ยนรู้ ร่วมกัน โดยไม่ทําให้ เอกลักษณ์ ของวิชานันสู
8 ญเสี ยไป
การจัดหลักสูตรแบบสัมพันธ์ วิชาจะนําสาระหลัก (main concept) ของรายวิชาในหลักสูตรมาจัด
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ให้ สัม พัน ธ์ กัน ก็ ไ ด้ อาจจะรวมเนื อ8 หาที' มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน การจัด หลัก สูต รแบบสัม พัน ธ์ วิ ช านี 8
ส่วนมากจะจัดในลักษณะหลักสูตรแกน (core curriculum) โดยจัดเป็ นหัวข้ อหรื อหน่วย การจัด
ตารางสอนจะจัดเป็ นบล็อก เพื'อให้ ผ้ สู อนต่างสาขา สามารถทํางานร่ วมกัน และอาจให้ ผ้ เู รี ยนศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.4 หลักสูตรทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง (Learner – Centered Designs)
นักพัฒนาหลักสูตรได้ พยายามที'จะสร้ างหลักสูตรที'มีคณ
ุ ค่าต่อผู้เรี ยน ไม่ม่งุ เน้ นรายวิชา
เหมือนหลักสูตรที'เน้ นวิชาเป็ นศูนย์กลาง แต่จะเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง การจัดหลักสูตรและการ
สอนเพื' อพัฒ นาศักยภาพของผู้เ รี ยนโดยเน้ นความเป็ นองค์ รวม (holistic) คื อ ร่ า งกาย อารมณ์
ความรู้ สึก ความคิด และลักษณะเฉพาะของบุคคล ให้ เ ห็ นความสํ าคัญ ของคุณ ค่าแต่ล ะบุคคล
รวมทังการพั
8
ฒนาตนเองเป็ นมนุษย์ที'สมบูรณ์ (self actualization)
การพัฒนาหลักสู ตรทีเน้ นผู้ เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง มี ที'มาจากความเชื'อที' สําคัญของ
นักมนุษยนิยม ประการแรก คือ ศูนย์กลางความสนใจอยู่ที'ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์ ดังนันการจั
8
ด
หลักสูตรและการเรี ยนการสอนจะมุ่งเน้ นการจัดประสบการณ์ให้ กบั ผู้เรี ยน ประการทีสอง การเน้ น
คุณสมบัติที'เ ป็ นลักษณะเด่นของผู้เ รี ยนแต่ละคน การจัดหลักสูตรและการสอนจะต้ องให้ โอกาส
ผู้เรี ยน เลือกสรร การสร้ างสรรค์กระตุ้นให้ เกิดความรู้สึกว่า ตนเองมีคณ
ุ ค่า เพื'อเป็ นแนวทางไปสู่การ
พัฒนาตนเพื'อเป็ นมนุษย์ที'สมบูรณ์ ประการทีสาม การเลือกปั ญหาเพื'อศึกษาจะต้ องสร้ างโอกาสให้
ผู้เรี ยนได้ บูรณาการตนเอง ซึ'งหมายถึง การมีปฏิสมั พันธ์ กับความคิด ความรู้ สึก การรับรู้ และการ
กระทําจากกรณีศกึ ษา หรื อกระบวนการแก้ ปัญหา เพื'อพัฒนาให้ เกิดคุณลักษณะการยอมรับตนเอง
ทํ าความเข้ าใจตนเอง ยอมรั บผู้อื'นและเข้ ากับทุกคนได้ สามารถพึ'ง พาตนเองได้ มี ความเชื' อมั'น
ในตนเอง มองปั ญ หาคื อโจทย์ ที'จ ะต้ อ งแก้ ไ ข ประการที ส ี นัก มนุษ ยนิ ยมให้ ค วามสนใจสูง สุด
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ที'คณ
ุ ค่าศักดิhศรี ความเป็ นมนุษย์ การจัดหลักสูตรและการสอนต้ องเน้ นการเรี ยนรู้ ภายใน คือ จะไม่
เน้ นเนื 8อหาวิชา จะต้ องกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมองเข้ าไปในตนเอง เมื'อผู้เรี ยนเข้ าใจตนเอง ก็จะเกิดค่านิยม
บทบาทของผู้ส อนที' ส อดคล้ องกับหลักสูตร คื อ เป็ นผู้ เ อื อX อํา นวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
(facilitator) ซึ'งมีคณ
ุ สมบัติดงั นี 8 คือ มีความสามารถในการฟั งอย่างมีประสิทธิ ภาพ มีความจริ งใจ
มีความเข้ าใจ มี การยอมรั บ มีไหวพริ บ และมี ทกั ษะการสื'อสารระหว่างบุคคล ลักษณะของผู้สอน
เป็ นผู้เอื 8ออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ มีรายละเอียดดังนี 8
ก) การฟั งอย่ างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการฟั ง เป็ นสิ' ง สํ า คัญ และจํ า เป็ นสํ า หรั บผู้ส อน เพราะต้ อ งใช้ สื' อ สารกับ
ผู้เรี ยนตลอดเวลา เพื'อจะได้ ตอบสนองความต้ องการ ความสนใจของผู้เรี ยน คอยช่วยเหลือสนับสนุน
ให้ ผ้ ูเ รี ย นแสดงความต้ อ งการและสนใจใฝ่ รู้ ผู้ส อนต้ อ งมี ค วามอดทน ใส่ ใ จในสิ' ง ที' ผ้ ู เ รี ย นพู ด
และตระหนักอยู่เสมอว่า อัตราความเร็ วในการคิด 800 คําต่อนาที ส่วนผู้พดู จะพูดในอัตราความเร็ ว
ประมาณ 80 -100 คําต่อนาที ผู้สอนจะต้ องปรับบทบาทในการฟั งผู้เรี ยน พยายามคาดเดาว่าผู้เรี ยน
จะพูดเรื' อ งใด วิ เ คราะห์ ส รุ ป ประเด็น หลัก อย่ าด่ว นตัดสิ น ประเมิ น ควรรั บฟั ง อย่า งใส่ใ จ สรุ ป
ทบทวน พยายามหาความหมายพิ เ ศษที' ช่วยผู้เ รี ยน ภายใต้ การพูดของผู้เ รี ยนพยายามที' จ ะสื' อ
ออกมา
ข) ความจริงใจ
การจัด การเรี ย นการสอนเพื' อ พัฒ นาศัก ยภาพของผู้ เ รี ย น ถื อ เป็ นเป้ าหมาย
ที'พงึ ประสงค์ของหลักสูตรที'เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผู้สอนแสดงความจริ งใจกับผู้เรี ยน มีความหวัง
ดี กับผู้เ รี ยนโดยความบริ สุทธิh ใ จ ไม่ ว่า จะเป็ นการเตรี ย มบทเรี ย น การดํ า เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย น
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การสอน การกระตุ้น ผู้เ รี ย น การเสริ ม แรง การให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลับ ผู้ เ รี ย น รวมทัง8 การประเมิ น
โดยผู้สอนมีความคิด พฤติกรรม และเจตคติที'ดีตอ่ ผู้เรี ยน
ค) ความเข้ าใจ
การที' ผ้ ูส อนมี ค วามเข้ า ใจตนเอง เกี' ย วกับ บทบาทหน้ า ที' ข องตนอย่ า งชัด เจน
จะเป็ นพื น8 ฐานนํ า ไปสู่ค วามเข้ าใจผู้เ รี ย นอย่ างแท้ จ ริ ง โดยปราศจากความขัด แย้ ง ทัง8 ความคิ ด
และการกระทํา โดยมีความเข้ าใจว่าผู้เรี ยนในระดับอุดมศึกษาเป็ นผู้ที'มีวุฒิภาวะ มีศกั ดิhศรี การให้
กํ าลังใจ จะเป็ นพลังใจให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความเชื' อมัน' ในตนเอง ซึ'งเป็ นพื น8 ฐานของการเรี ยนรู้ กํ าลังใจ
ต้ องอาศัยความร่วมมือของสมอง ผู้สอนต้ องเข้ าใจผู้เรี ยน คอยสนับสนุน ส่งเสริ มผู้เรี ยนเพื'อให้ บรรลุ
เป้ าหมายของการเรี ย นรู้ การเข้ า ใจจะไม่ เ กิ ด ขึ น8 ได้ ถ้ า ผู้ส อนไม่ มี ค วามรู้ ในสิ' ง นัน8 อย่ า งแท้ จ ริ ง
เพราะความรู้เป็ นพื 8นฐานของการทําให้ เกิดความเข้ าใจ
ง) การยอมรั บ
ผู้สอนเมื'อเข้ าใจผู้เรี ยนและยอมรับผู้เรี ยนในฐานะบุคคล (as a person) มีเจตคติ
ที' ดีต่อผู้เ รี ยน การยอมรั บความแตกต่างระหว่า งบุคคลของผู้เ รี ยน ซึ'ง มี ปัจ จัยมาจากพันธุ กรรม
สิ'งแวดล้ อม พฤติกรรม วุฒิภาวะ การอบรมสัง' สอน ฐานะทางสังคม ความเชื'อและอิทธิพลของกลุ่ม
เมื'อผู้สอนเข้ าใจปั จจัยที'ทําให้ เข้ าใจและยอมรับผู้เรี ยน จะทําให้ การดําเนินการเรี ยนการสอนเป็ นไป
โดยราบรื' น ผู้เรี ยนมีความรู้สกึ เป็ นสุขในการเรี ยน
จ) ความฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบ
ความฉลาดเป็ นพลัง ของบุ ค คลในการเผชิ ญ สถานการณ์ ต่ า งๆ โดยเฉพาะ
ในเหตุก ารณ์ ที' ไ ม่ ค าดคิ ด มาก่ อ น ผู้ ส อนมี ค วามคิ ด และพฤติก รรมที' เ หมาะสมกับ สถานการณ์
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จะนําไปสูก่ ารดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนบรรลุเป้าหมายที'พึงประสงค์ การจัดการเรี ยน
การสอนที'บรรลุความสําเร็ จในการเผชิญหรื อการแก้ ไขปั ญหา โดยเฉพาะปั ญหาที'ไม่คาดคิดมาก่อน
ปั ญ หาใหญ่ ปั ญ หาที' ลึกซึง8 ได้ อย่างราบรื' น แสดงว่าผู้ส อนมี ความฉลาดและมี ปฏิ ภ าณไหวพริ บ
นอกจากนี 8ผู้สอนยังต้ องใช้ สถานการณ์ตา่ งๆ การปรับตัว การปรับเปลี'ยน เรี ยนรู้ ความจริ ง ข้ อเท็จจริ ง
และความหมายด้ วยความฉับไว การจัดระบบเพื'อปรับตัวเองให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้ อย่างเป็ นที'
พอใจ การใช้ ความรู้ ต่างกับการมีความรู้ การใช้ ความรู้ จะนําไปสู่การสร้ างบรรยากาศ ในการเรี ยน
การสอน การมี ปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างผู้ส อนกับผู้เ รี ยน เพื' อเสริ มสร้ างทักษะทางวิ ชาการและทักษะ
ทางสังคมให้ กบั ผู้เรี ยน
ฉ) ทักษะในการสือสารระหว่ างบุคคล
การสื'อสารระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็ นภาษาพูด ภาษากายเป็ นสิ'งที'ผ้ สู อนจะต้ อง
สามารถสื' อ ความหมายที' ซ่ อ นเร้ นอยู่ใ นคํ า พูด หรื อ ท่ า ทางของผู้ เ รี ย น การมี ค วามรู้ สึ ก ไว รั บ รู้
ความหมายหรื อเนื อ8 หาที' ซ่อนอยู่ในคําพูด ความไวต่อการรั บรู้ จะช่วยทํ าให้ ผ้ ูสอนมี ประสิทธิ ภาพ
และการสร้ างความพึงพอใจในการสื'อสารกับผู้เรี ยน ผู้สอนจะเป็ นผู้มีอิทธิ พลที'จะเปลี'ยนความคิด
อุ ป นิ สั ย ของผู้ เรี ย นให้ ดี ขึ น8 การยอมรั บ ผู้ เรี ย นในสภาพที' เ ป็ นจริ ง จะทํ า ให้ โอกาสผู้ เรี ย นได้
เปลี' ยนแปลงและพัฒนาตนเอง การใช้ ปัญญาในการปรั บสภาพจิตและพฤติกรรม เป็ นสิ'งสํ าคัญ
ในการพัฒนาทักษะการสื' อสารระหว่างบุคคล ลักษณะการใช้ คําพูดทางบวก ได้ แก่ คําพูดที' หนุน
นํ 8าใจ คําพูดที'แสดงความยุตธิ รรม คําพูดให้ ทิศทาง คําพูดที'เต็มไปด้ วยสติปัญญา คําพูดที'เหมาะสม
ถูกกาลเทศะ คํ าพูดอ่อนหวาน อ่อนโยน มี เ มตตา คํ าพูดที' เ ป็ นจริ ง เป็ นประโยชน์ รวมถึ ง คํ าพูด
ที'ซื'อสัตย์ รักษาสัญญา การสื'อสารด้ วยภาษากาย การใช้ สายตาของผู้สอน การสบตาที'ส่งสื'อสัมผัส
กั บ ผู้ เรี ย น มองผู้ เรี ย นด้ ว ยความจริ ง ใจ ด้ วยความใส่ ใ จ ห่ ว งใย ผู้ เรี ย นจะเข้ าใจสื' อ สั ม ผั ส
ในความหมายนันได้
8 จากผู้สอน
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หลักการของการจัดหลักสูตรที' เ น้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลาง มีจุดเน้ นคือการสอนให้ น้อย
เพื'อให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิด ค้ นพบความรู้ (teaching less learning more) เพื'อพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยน
ให้ บ รรลุค วามเป็ นมนุษ ย์ ที' ส มบูรณ์ ซึ' ง ประกอบด้ ว ย การรั บ รู้ ข่า วสารได้ อ ย่ า ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มี ค วามรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ทางบวกเกี' ย วกั บ ตนเอง เปิ ดกว้ างเพื' อ รั บ รู้ ประสบการณ์ จ ากบุ ค คลอื' น
แสดงความรู้ สึกกับบุคคลอื'นได้ อย่างเหมาะสม ส่งเสริ มความเป็ นอิสระและความเป็ นตัวของตนเอง
โดยสร้ างโอกาสให้ แต่ละบุคคลพัฒนาศักยภาพของตน ให้ ไกลที' สุดตามความสามารถที' แ ท้ จ ริ ง
เน้ นส่วนรวม และศักดิศh รี ของบุคคล รวมทังให้
8 ความสําคัญแก่ประสบการณ์ที'เกิดขึ 8น
การออกแบบหลักสูตรที'เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ต้ องการแก้ ไขจุดอ่อนการเรี ยนการสอน
ที'ผ้ ูสอนส่วนมากเชี'ยวชาญในการบอกวิชาการ บอกข้ อมูลข่าวสารให้ แก่ผ้ ูเรี ยน การจัดการศึกษา
ในปั จ จุบัน ไม่ ข าดแคลนทางวิ ช าการ แต่ ข าดแคลนผู้ ส อนที ส ามารถช่ ว ยให้ ผ้ ู เ รี ย นค้ น พบ
ความสัมพันธ์ ของตน กับความรู้ ท ีได้ รับอย่ างสมดุล ซึ'งจะเป็ นการเสริ มสร้ างพัฒนาไปสู่ความ
เป็ นมนุษย์ที'สมบูรณ์ การให้ ความสําคัญทางวิชาการเท่าเทียมกับความรู้ สึก อารมณ์ ประสบการณ์
ความจํ า ความหวัง ความเชื' อ ค่า นิ ย ม ให้ เ กิ ด การเห็ น คุณ ค่า ของตนเอง ในสภาพการณ์ ข อง
กระบวนการเรี ย นรู้ ผู้เ รี ย นจะมี ค วามรู้ สึก และอารมณ์ เ กิ ดขึ น8 ด้ ว ยเสมอ จึ ง ควรนํ าอารมณ์ แ ละ
ความรู้ สึกมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ในการเรี ยนรู้ เพราะอารมณ์ และความรู้ สึกมีอิทธิ พลและส่งผลต่อ
สถานการณ์ ต่า งๆ มนุษ ย์ มี ร่ า งกาย อารมณ์ ความรู้ สึ ก ความคิ ด สติ ปั ญ ญา การจัด หลัก สูต ร
ในลักษณะนี 8จะเป็ นการพัฒนาสติปัญญา (Intelligence Quotient หรื อ IQ) ควบคู่กับการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient หรื อ EQ)
การนําหลักสูตรและการสอนที'เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง หรื อแนวคิดแบบมนุษย์นิยมไป
ใช้ เพื'อพัฒนาศักยภาพผู้เรี ยน ให้ เป็ นบุคคลที'สมบูรณ์ ซึ'งเน้ นภาวะความกลมกลืนอันเป็ นลักษณะ
เด่นของบุคคลที'มีความสมดุลทังภายในและภายนอก
8
ที'สามารถอยู่กบั ความจริ ง อยู่กบั ปั จจุบนั และ
อนาคต อยู่อย่างนับถือตนเอง อยู่อย่างอิสระและสร้ างสรรค์ ซึ'งเป็ นความสมดุลภายนอกส่วนความ
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สมดุลภายใน คือ มีความเข้ าใจตนเอง เข้ าใจความสัมพันธ์ ของสรรพสิ'ง เข้ าใจถึงผลกระทบของแต่
ละสิ' ง ที' มี ผ ลต่อ เนื' อ งเชื' อ มโยงกับ สิ' ง อื' น สามารถควบคุม ตนเอง จัด การกับ อารมณ์ ข องตนเอง
สร้ างสัมพันธภาพกับบุคคลอื'น และสร้ างสรรค์ทําในสิ'งที'เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
3.5 หลักสูตรทีเน้ นปั ญหาเป็ นศูนย์ กลาง (Problem - Centered Design)
การออกแบบหลักสูตรที'เน้ นปั ญหาเป็ นศูนย์กลางจะเป็ นการออกแบบหลักสูตรเกี'ยวกับ
การดํารงชีวิตที'เป็ นปั ญหาส่วนบุคคล และปั ญหาของสังคมโดยส่วนรวม ลักษณะของปั ญหาที'จะ
นํ ามาศึกษาจะต้ องเลื อกสัมพันธ์ กันกับปั ญหาของสัง คม เพื' อนํ าไปสู่การสร้ างองค์ความรู้ ในการ
ดํารงชี วิต เนื 8อหาที'เกี' ยวข้ องกับหลายสาขาวิชา นอกจากนี 8 เนื อ8 หาควรจะมี พื 8นฐานความต้ องการ
เรื' องที'เกี'ยวกับความสามารถของผู้เรี ยน การออกแบบหลักสูตรและการเรี ยนการสอน โดยเน้ นปั ญหา
เป็ นศูนย์กลางจะต้ องมองกระบวนการเรี ยนรู้ทงระบบของหลั
ั8
กสูตร ได้ แก่
1. ความคิดรวบยอดหลัก (main concept) ของสาระวิชาที'ผ้ เู รี ยนจําเป็ นต้ องรู้
2. จุดประสงค์การเรี ยน ที'จะเกิดขึ 8นกับผู้เรี ยนในเรื' องใดบ้ าง ซึ'งจะสอดคล้ องกับ
ความคิดรวบยอดหลัก
3. การเขียนปั ญหาหรื อกรณี ศึกษา พร้ อมทังคํ
8 าถาม (scenario with trigger
questions)
4. การตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างความคิดรวบยอดหลัก ในกรณี ศึกษา
กับจุดประสงค์การเรี ยน (checking learning concepts)
5. ทรัพยากรเพื'อการเรี ยนรู้ (learning resources) หนังสือ เอกสาร ผลงานวิจยั
สื'อ วัสดุ สถานที' แหล่งเรี ยนรู้ ตารางเรี ยน ผู้สอน (facilitator) วิทยากร (resource persons)
6. การประเมินผลผู้เรี ยน (student assessment) เครื' องมือการประเมินผลต่างๆ
ที'มีคณ
ุ ภาพ
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ขันตอนการเรี
8
ยนการสอน ผู้เรี ยนจะมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง การเรี ยนรู้
ในกลุม่ ย่อย ดังนี 8
1. ทําความเข้ าใจปั ญหาและความคิดรวบยอดหลัก
2. การให้ คําอธิบายของปั ญหาทังหมด
8
3. การวิเคราะห์ปัญหา
4. การกําหนดสมมติฐาน
5. การพิจารณาลําดับความสําคัญของสมมติฐาน
6. การกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู้
7. การแสวงหาข้ อมูลเพิ'มเติมภายนอกของกลุม่
8. การวิเคราะห์ข้อมูล

การออกแบบหลักสูตรและการเรี ยนการสอนที' เน้ นปั ญหาเป็ นศูนย์กลาง เพื' อให้
ผู้เรี ยนมีความคิดริ เริ' มสร้ างสรรค์ มีการคิดอย่างมี วิจารณญาณ กล้ าตัดสินใจ มีเจตคติที'ดีในการ
แสวงหาความรู้ มุ่งประสานงาน ทํางานด้ วยใจรัก ทําตามกลุ่มได้ ดีและตระหนักในความรับผิดชอบ
บทบาทผู้สอนจะต้ องเป็ นผู้เอื 8ออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ ในทุกขันตอนเพื
8
'อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ คิด วางเป้าหมายในการเรี ยนรู้ การแก้ ปัญหา สรุ ปหลักการ องค์ ความรู้ และวิ ธีการแก้ ปัญหา
ซึ'ง สอดคล้ อ งกับ สภาพจริ ง ของชี วิตและสัง คม การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญ หาเป็ นศูนย์ กลาง มี ก ารให้
องค์ความรู้ ที'เหมาะสมในการแก้ ปัญหา กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง โดยมีผ้ ูสอน
เป็ นผู้ตดิ ตามประเมินความก้ าวหน้ าในความรู้ ของผู้เรี ยน สถาบันที'ใช้ หลักสูตรและการสอนลักษณะ
ปั ญหาเป็ นศูนย์ กลาง ได้ แก่ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข
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3.6 หลักสูตรทีเน้ นเทคโนโลยีเป็ นศูนย์ กลาง (Technology Centered Design)
ปั จ จุบนั มี การเปลี' ยนแปลงค่อนข้ างมากและเกิ ดขึน8 อย่างรวดเร็ ว ทัง8 ด้ านความเจริ ญ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และไม่ว่ากระแสแห่งความเปลี'ยนแปลง
จะเกิดขึ 8นที'ใดก็ตาม แต่สงั คมโลกในปั จจุบนั เป็ นสังคมเปิ ด จึงมักเกิดผลกระทบทัว' ไปอย่างหลีกเลี'ยง
ไม่ ไ ด้ ยุ ค ของสัง คมข่ า วสารหรื อ ยุ ค โลกไร้ พรหมแดนมี ผ ลทํ า ให้ ป ระเทศต่ า งๆ หัน มาปรั บ ปรุ ง
การศึกษาของตน เพื'อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ พร้ อมที'จะรับมือกับความเปลี'ยนแปลงของสังคม
ในอนาคตได้
พลังแห่งกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สามารถกระชับ
การติดต่อสื' อสารระหว่างมวลมนุษย์ในโลก ได้ ผลักดันให้ คนมีการแข่งขันและการร่ วมมือมากขึน8
ยุคของสัง คมข่าวสารเป็ นแรงผลักดันให้ ประเทศต่างๆ ให้ ความสนใจปรั บปรุ งการศึกษาของตน
อย่างต่อเนื' อง เพื' อพัฒนาทรั พยากรบุคคลให้ มี คุณภาพ มี ความพร้ อมที' จะรั บความเปลี' ยนแปลง
ของสังคมปั จจุบนั และอนาคตได้
เทคโนโลยีมีบทบาทเกี' ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีจุดเน้ น 2 ประการ คือ
กระบวนการ (process) หมายถึ ง การแสวงหาความรู้ ด้ วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรื อวิธีระบบ
เพื' อ ใช้ ในการดํ า เนิ น งาน และผลผลิ ต (product) หมายถึ ง วั ส ดุ (software) หรื อ เครื' อ งมื อ
(hardware) ที' เป็ นผลมาจากการนํ ากระบวนการทํ างานอย่างมี ระบบมาใช้ เทคโนโลยี ที'นํามาใช้
ในการพัฒนาหลักสูตร ได้ แก่ การนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการวางแผนการจัดระบบหลักสูตรและการ
ออกแบบ และการจัดลํ าดับขัน8 ตอนของการสอน การนํ าเทคโนโลยี ที'ค้นพบใหม่ มาประยุกต์ ใ ช้
และช่วยเสริ มการจัดหลักสูตรเกี' ยวกับรู ปแบบ โครงสร้ าง วิธีการ วัสดุหลักสูตร นวัตกรรมหลักสูตร
ระบบการเรี ยนการสอน และการประเมินผล
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เทคโนโลยีทางการศึกษา คือ วิธีการทางการศึกษาที'เป็ นระบบ มีขนตอนของการทํ
ั8
างาน
ให้ ไ ด้ ผล และมี ประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ที'กําหนดไว้ วิ ธีการทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ประกอบด้ วย วัสดุ หมายถึง เนื อ8 หาสาระ (materials & contents) เครื' องมื อ
(equipments) อุปกรณ์ เครื' องช่วยสอนและกระบวนการเรี ยนรู้ วิ ธี การ หมายถึ ง กิ จ กรรมต่างๆ
ที'นําเข้ ามาสู่ระบบ ส่วนเทคโนโลยีทางการสอน หมายถึง การออกแบบการเรี ยนการสอนอย่างเป็ น
ระบบขันตอน
8
โดยอาศัยความรู้ ทฤษฎี การสื' อสารและกระบวนการเรี ยนรู้ การพิจารณาถึงปั จจัย
ตัวแปรในสถานการณ์ ต่างๆ เพื' อ ให้ เ กิ ดการเรี ย นรู้ อย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ องค์ ประกอบหลัก สูต ร
ที'สะท้ อนความเป็ นระบบ คือ 1) กํ าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2) กํ าหนดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
3) การนําไปทดลองปฏิบตั ติ รวจสอบ ปรับแก้ เพื'อหาประสิทธิภาพ และ 4) การประเมิน
ส่วนเทคโนโลยีทางการเรี ยนการสอน (instructional technology) หมายถึงการออกแบบ
การเรี ยนกาสอนอย่างมีระบบขันตอน
8
โดยอาศัยความรู้ ในด้ านกระบวนการเรี ยนรู้ และทฤษฎีสื'อสาร
การพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ตัวแปรในสถานการณ์ ต่า งๆ เพื' อ ให้ เ กิ ด การเรี ยนรู้ อย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
เทคโนโลยีที'นํามาใช้ ในการวางแผนจัดระบบหลักสูตรและการสอน แสดงดังแผนภาพต่อไปนี 8
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การคิด
แบบวิทยาศาสตร์

การคิดทีเ' ป็ นระบบ
(การออกแบบระบบหลักสูตร)

การออกแบบ
ที'เป็ นระบบ

การวิจยั

การวิเคราะห์ระบบ
(การประเมินระบบหลักสูตร)

การประเมิน

วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์

การนําเสนอระบบ
(การใช้ หลักสูตร)

เทคโนโลยี

แผนภาพ 3 ความสัมพันธ์ของการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ เทคโนโลยีเป็ นฐาน

องค์ประกอบของหลักสูตรจะสะท้ อนความมีระบบ และมีลําดับดังนี 8
1. กําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. กําหนดกิจกรรมการเรี ยน
3. การนําไปทดลองปฏิบตั ิ ตรวจสอบและปรับแก้ เพื'อหาประสิทธิภาพ
4. การประเมินผล
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สําหรับในเรื' องนี 8จะขอกล่าวเฉพาะองค์ประกอบของที'สําคัญ 3 ประการ คือ วัตถุประสงค์
วิธีการ และการประเมินผล ดังนี 8
วัตถุประสงค์ จะต้ องเขียนไว้ อย่างชัดเจน สามารถแปลงคําที'เขียนไว้ ในวัตถุประสงค์
ให้ เป็ นพฤติกรรม เน้ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และจะต้ องสามารถชี 8แนะการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที' ส ามารถวัดและสัง เกตได้ รายละเอี ยดของวัตถุประสงค์ จ ะบ่ง ชี เ8 ฉพาะ การฝึ กทักษะ
และความคิดรวบยอดของความรู้
วิธีการ การศึกษาพฤติกรรมผู้เรี ยน ก่อนและเข้ าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการ
ที'กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีการตอบโต้ ชี 8แนะให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบได้ ด้วยตนเอง นําเทคนิคการเสริ มแรงที'จะเป็ น
ประโยชน์ ต่อการเปลี' ยนแปลงพฤติกรรม รวมทัง8 เงื' อนไขหรื อสถานการณ์ การเรี ยนรู้ สนับสนุนให้
ผู้เรี ยนก้ าวไปข้ างหน้ า จุดประสงค์กําหนดไว้ แน่นอน การเปลี' ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ที'ค้นพบ
จึง เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เน้ นการเรี ยนรู้ เป็ นรายบุคคล ส่งเสริ ม การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง การจัด
กิ จ กรรมบางครั ง8 ต้ อ งใช้ ก ระบวนการกลุ่ม เข้ า มาเสริ ม เพื' อ เสริ ม สร้ างทัก ษะทางสัง คม การใช้
เทคโนโลยี เ พื' อ ออกแบบการเรี ยนการสอน สัม พัน ธ์ วิ ช าที' มี ธ รรมชาติ ข องวิ ช าใกล้ เ คี ยงกัน เช่ น
วิ ท ยาศาสตร์ สัง คมศึ ก ษา โดยใช้ วิ ธี ก ารนิ ย ามหรื อ การจํ า กั ด ความ และสรุ ป แนวคิ ด สํ า คัญ
การยอมรั บแนวคิดสํ าคัญ นี 8 โดยอาศัยวิ ธี การวิ เ คราะห์ ว่า ข้ อเท็ จ จริ ง ของสาระของวิ ช าคื ออะไร
นําความคิดรวบยอดหรื อแนวคิดสําคัญหลายๆแนวคิดมาสังเคราะห์เพื'อเป็ นหลักการ สําหรับนําไป
ประยุกต์ใช้ แก้ ปัญหาต่อไป
ลั ก ษณะของการเรี ย นรู้ เน้ นการเรี ย นรู้ เป็ นรายบุ ค คล แต่ ใ นบางครั ง8 ก็ ต้ อ งใช้
กระบวนการกลุม่ เพื'อเป็ นการตอบสนองผลทางด้ านสังคม ใช้ เทคนิคการสัมพันธ์ วิชาที'สามารถผสาน
กลมกลืนกันได้ ตามธรรมชาติของวิชาที'มีความใกล้ เคียงกัน เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถ
ทําได้ ตามลําดับขันตอนดั
8
งนี 8
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1. การนิยามหรื อการจํากัดความหมาย และการสรุปแนวคิดสําคัญ
2. การยอมรับหรื อไม่ยอมรับแนวความคิดนี 8 จะอาศัยวิธีวิเคราะห์ว่า ความจริ ง
ของเนื 8อหาสาระวิชานันคื
8 ออะไร
3. นําความคิดรวบยอดหลายๆ แนวคิดมาสังเคราะห์เพื'อสรุปเป็ นหลักการต่อไป
4. นําหลักการต่างๆ ที'สงั เคราะห์ได้ มากําหนดยุทธวิธีการแก้ ปัญหาต่อไป
การประเมินผล ตรวจสอบว่าการเรี ยนจากจุดประสงค์และโปรแกรมการเรี ยนทังระบบ
8
ได้ ดําเนินไปเพื' อบรรลุเป้าหมายที'กําหนดไว้ หรื อไม่ ถ้ าไม่มี แสดงว่าโปรแกรมที'จัดไว้ นัน8 ล้ มเหลว
ดังนันการพั
8
ฒนาโปรแกรมการเรี ยนขึ 8นมาแต่ละโปรแกรมจะต้ องทําการวิเคราะห์ตรวจสอบระบบให้
ดี นํ า สื' อการเรี ย นนัน8 ไปทดลองเพื' อ หาประสิ ท ธิ ภ าพ ปรั บ แก้ ใ นระดับ ของแต่ล ะกลุ่ม เป้ าหมาย
ที' กําหนดไว้ อย่างชัดเจน ผู้เ รี ยนจะได้ รับข้ อมูล ย้ อนกลับด้ วยว่าประสบความสํ าเร็ จ หรื อล้ มเหลว
มากน้ อยเพี ยงใด โดยสรุ ป แล้ วการประเมิ นผลจะยึดถื อจุดประสงค์ ที'กําหนดไว้ เ ป็ นหลักในการ
ประเมิน การประเมินผลการเรี ยนรู้ จะตรวจสอบจากวัตถุประสงค์ และโปรแกรมการเรี ยนทังระบบ
8
ได้ ดําเนินไปบรรลุเป้าหมาย ที'กําหนดไว้ หรื อไม่ ถ้ าไม่บรรลุจะต้ องตรวจสอบองค์ประกอบของระบบ
ทุกขันตอนว่
8
าจุดบกพร่องอยูท่ ี'ใด เพื'อปรับปรุ งในส่วนนันที
8 'เป็ นส่วนย่อยของระบบ ให้ มีประสิทธิภาพ
เพื'อให้ การเรี ยนการสอนทังระบบบรรลุ
8
เป้าหมาย
3.7 หลักสูตรการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที'แก้ ไขเพิ'มเติม (ฉบับที' 3)
พุทธศักราช 2553 หมวดที'ว่าด้ วยระบบการศึกษา มาตรา 19 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ให้ จัด ในมหาวิ ทยาลัย สถาบัน วิ ท ยาลัย หรื อ หน่ ว ยงานที' เ รี ย กชื' อ อย่ างอื' น ทัง8 นี ใ8 ห้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายเกี' ยวกับสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้ วยการจัดตังสถาบั
8
นศึกษานันๆ
8 และ
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กฎหมายที'เกี'ยวข้ องและปฏิญญาโลกว่าด้ วยการอุดมศึกษาสําหรับศตวรรษที' 21 วิสยั ทัศน์และการ
ปฏิบตั ิ ภารกิจและหน้ าที'อุดมศึกษา การให้ การศึกษา ฝึ กอบรมและการทําวิจยั โดยเน้ นการเรี ยน
การสอนแบบเปิ ดกว้ างเพื'อให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ตลอดชีวิต เกี'ยวกับเรื' องวิธีการจัดการเรี ยนรู้
นัน8 พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศัก ราช 2542 และที' แ ก้ ไขเพิ' ม เติ ม (ฉบับ ที' 3)
พุทธศักราช 2553 ได้ กําหนดแนวทางให้ สถานศึกษาและหน่วยงานที'เกี'ยวข้ อง ดําเนินการโดยเน้ นให้
มี ก ารจัด เนื อ8 หาสาสาระและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกับ ความสนใจ และความถนัด ของผู้ เ รี ย น
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุค คล ให้ ผ้ ู เ รี ย นได้ ฝึ กทัก ษะ กระบวนการคิ ด การจัด การ
การเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื'อป้องกันปั ญหาและแก้ ไขปั ญหา
การออกแบบหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนโมดู ล (module) ที' มี ค วามยื ด หยุ่ น
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู เ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ ได้ ต ลอดเวลา การออกแบบหลัก สูต รจะมุ่ง เน้ น การฝึ ก
สมรรถภาพของผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ (competencies based) มีเกณฑ์ทางด้ านความรู้ (knowledge
criteria) เกณฑ์ ด้านการแสดงออก หรื อการปฏิ บตั ิงาน (performance criteria) เกณฑ์ ทางด้ าน
การประเมินผลความรู้ ของผู้เรี ยน และการแสดงออกตามความสามารถของผู้เรี ยน (consequence
criteria) กิ จ กรรมที' จัด ขึน8 เพื' อ ให้ ผ้ ูเ รี ยนได้ เ รี ย นรู้ และแสดงสมรรถภาพด้ านความรู้ สมรรถภาพ
ด้ านทักษะและสมรรถภาพทางเจตคติในวิชาการและวิชาชี พ รู ปแบบของโมดูลจะออกแบบเป็ น
หน่วยการเรี ยนที' มี ค วามสํ าเร็ จ ในตัวเอง วัตถุประสงค์ ข องโมดูล จะวิ เ คราะห์ ส มรรถภาพตลอด
หลักสูตรว่ามีจํานวนเท่าใด แล้ วจะนําสมรรถภาพมาออกแบบหน่วยการเรี ยนการสอน หรื อเรี ยกว่า
หนึ'งโมดูล (modular system of course design) หลักสูตรหนึ'งจะมีหลายโมดูล ซึ'งมีความเบ็ดเสร็ จ
ในตัวเอง ทําให้ หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ผู้เรี ยนแต่ละคนเรี ยนรู้ ได้ ตามความสนใจของแต่ละบุคคล
ระบบการบริ หารจัดการสะดวก ตอบสนองความต้ องการ ความสนใจของผู้เรี ยน เพื' อให้ ผ้ ูเ รี ยน
ได้ เรี ยนรู้ มีวิธีการเรี ยนรู้ การแกปั ญหา สร้ างองค์ความรู้ ฝึ กทักษะและกระบวนการคิด
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ขันX ตอนการเรี ยนการสอนโดยโมดูล (Module)
รายวิชา

หน่วย

จุดประสงค์

จุดประสงค์

คะแนะนํา / คูม่ ือ

การประเมินก่อนเรี ยน

ผ่าน
ข้ ามไปทํา
กิจกรรม
หน่วยต่อไป

ผ่าน

ประเมิน
หลังเรี ยน

หน่วยสุดท้ าย

ไม่ผา่ น
ทํากิจกรรม
ของหน่วย

ผ่าน
ไม่ผา่ น
ซ่อมเสริ ม

ประเมิน
รวบยอด
แผนภาพ 4 ขันตอนการเรี
8
ยนการสอนโดยโมดูล (Module)

ประเมิน
หลังเรี ยน
ไม่ผา่ น
ซ่อมเสริ ม
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3.8 นวัตกรรมหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในอนาคต
ขณะนี โ8 ลกของเราได้ ก้าวเข้ าสู่ยุคข้ อมูลข่าวสาร เป็ นลักษณะของยุคโลกไร้ พรหมแดน
หรื อโลกาภิวตั น์ (globalization) โดยมีการเชื'อมโยง 3 ระดับ ระดับแรกคือ การเชื'อมโยงกันในเชิง
ลักษณะที'จบั ต้ องได้ ข่าวสารข้ อมูลจากประเทศหนึง' มีการเชื'อมโยงกับประเทศต่างๆ ในโลก สามารถ
รั บ รู้ ได้ พ ร้ อมๆ กัน การเชื' อ มโยงระดับ ที' 2 ได้ แ ก่ การเชื' อมโยงทางด้ า นการค้ า ได้ แ ก่ สิ น ค้ า
(merchandise) และการบริ การ (service) การเชื'อมโยงระดับที' 3 ได้ แก่ การสัญจร บุคลากรตังแต่
8
ระดับสูงจนถึงระดับธรรมดา เมื'อคนมีการสัญจรแลกเปลี'ยนกัน ความคิดภายในระดับชาติเริ' มขยาย
เป็ นความคิดแบบนานาชาติมากขึ 8น อนึ'งโลกาภิวตั น์มาพร้ อมกับเทคโนโลยีการสื'อสาร การพัฒนา
ประเทศมีแนวโน้ มที'จะพัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม หรื ออุตสาหกรรม
เกษตร การเปลี'ยนแปลงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที'เกิดขึ 8นได้ ส่งผลถึงโครงสร้ างการ
จ้ างงาน และวิถีการจ้ างงานให้ เปลี'ยนแปลงไปด้ วย การเปลี'ยนแปลงดังกล่าวนี 8 มีผลกระทบต่อชีวิต
ส่ ว นบุ ค คลและสั ง คม ตลอดจนทํ า ให้ เกิ ด ความต้ องการทางการศึ ก ษาที' ส อดคล้ องกั บ การ
เปลี'ยนแปลงดังกล่าว การจัดหลักสูตรและการสอนจะต้ องพิจารณาเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เข้ ามาปรับใช้ กบั ความต้ องการทางการศึกษาและสังคม
นวัตกรรมหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที'นํานวัตกรรม
มาใช้ และรู้ จั ก กั น มากคื อ การจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลหรื อ PSI
(Personalized System of Instruction) รู ป แบบการเรี ย นการสอนแบบนี ใ8 ช้ วัส ดุประเภท
soft technology ที' เ กี' ย วกั บ เนื อ8 หาสาระ วัส ดุ วิ ธี ก ารจัด ระบบ โดยนํ า มาผสมผสานกั บ
hard technology เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในระบบมัลติมีเดีย (multimedia) ตามหลักการให้
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง เพราะแต่ละคนเรี ยนรู้ไปด้ วยความเร็ วไม่เท่ากัน บางคนเรี ยนได้ เร็ ว อ่านเร็ ว ฟั งเร็ ว
และโต้ ตอบเร็ ว แต่บางคนเรี ยนช้ า ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ ที'สําคัญอีกประการหนึ'งคือ ทํ าให้
ทุกคนได้ เรี ยนรู้ เท่ากันไม่ว่าจะสามารถเรี ยนช้ า หรื อเรี ยนเร็ ว การใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนี 8ทํ าให้
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ผู้เรี ยนเป็ นผู้กําหนดเวลาที'เขาจะมาเรี ยนเองตามที'สะดวก การออกแบบหลักสูตรลักษณะนี 8ขึ 8นอยู่กบั
ศักยภาพของผู้เรี ยน บางกลุ่มสามารถเรี ยนรู้ ผ่านทาง Internet หรื อ Social Network การออกแบบ
หลักสูตรจะตอบสนองกลุม่ เป้าหมายเฉพาะมากขึ 8น
แนวคิดเกียวกับหลักของการเรี ยนรู้
1. ผู้เ รี ยนทราบจุดประสงค์ การเรี ยนรู้ ที' แน่นอน มี การอธิ บายชี แ8 นวทางให้ ความ
กระจ่างของลักษณะการเรี ยน ว่าผู้เรี ยนจะสามารถทําอะไรได้ บ้าง
2. มีการปฏิบตั ทิ ี'เหมาะสม เนื'องจากได้ ใช้ วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ตงแต่
ั8
ระดับพื 8นฐานขึ 8นมา จนสามารถบรรลุจดุ ประสงค์ที'กําหนดไว้ ชี 8แนวทางปฏิบตั ิกิจกรรม มีการกระตุ้น
ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามปรารถนาอยากจะเรี ย นรู้ พร้ อมที' จ ะทํ า กิ จ กรรมตามเงื' อ นไขสถานการณ์
กระบวนการสื บ ค้ นหาความรู้ การแก้ ปั ญ หาที' จ ะทํ า ให้ เกิ ด ประสบการณ์ แ ก้ ผู้ เรี ย นสิ' ง นี ค8 ื อ
กระบวนการเรี ยนรู้
3. ผลการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนได้ ทราบผลการเรี ยนรู้ ทัน ที แ ละสามารถอธิ บายได้ อย่าง
ชัดเจนว่ามีความพอใจต่อผลการเรี ยนรู้ ที'เกิดขึ 8นมากน้ อยเพียงใด หรื อยังมีความต้ องการที'จะได้ รับ
การแนะนําช่วยเหลืออะไรอีกบ้ าง
การที' จะนํ าสื' อการเรี ยนหรื อนวัตกรรมมาใช้ ควรจะทํ าการตรวจสอบหรื อการประเมิน
รวมทังข้
8 อเสนอแนะจากนักเทคโนโลยีก่อนนํามาใช้ ผลที'ได้ รับจากการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
คือ รู ปแบบการเรี ยนที'สามารถผลิตออกมาได้ เป็ นจํานวนมาก และผลที'ได้ จากรู ปแบบการเรี ยนนัน8
จะต้ องมีคณ
ุ ภาพเท่าเทียมกับเกณฑ์ที'กําหนด ในการพิจารณานันแตกต่
8
างกันดังตารางต่อไปนี 8

41
ตาราง 2 การเปรี ยบเทียบการใช้ สื'อการเรี ยนหรื อนวัตกรรม
เกณฑ์ เดิม
1. ผู้สร้ างมีความชํานาญในสถานการณ์จริ ง
หรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด

1.

2. วัสดุที'นํามาใช้ นนอยู
ั 8 ใ่ นหลักการพิจารณา
2.
ของวิชาผู้สอนหรื อไม่ มีการแนะนําการใช้ วสั ดุหรื อไม่
เนื 8อหาครอบคลุมโลกทรรศน์ของผู้เรี ยน
มากน้ อยเพียงใด
3. การเลือกและจัดระดับได้ เหมาะสมกับความ
ต้ องการ ความสนใจ และวุฒิภาวะของผู้เรี ยน
เพียงไร
4. วัสดุที'ใช้ มีคณ
ุ ภาพเพียงใด เช่น กระดาษ กาว
การผนึกความเรี ยบร้ อยของการเย็บเข้ าเล่ม
ผู้สอนสามารถใช้ ได้ ดีเพียงใด มีการเสนอแนะ
วิธีการใช้ ได้ เรี ยงลําดับเป็ นขันตอน
8
การจัดมีความยากง่ายต่อผู้เรี ยนให้ ชวนคิด
และติดตามหรื อไม่

3.

4.

เกณฑ์ ใหม่
จุดประสงค์ต้องการได้ รับการตรวจสอบ
ทังแนวกว้
8
างและลึกของแต่ละรูปแบบว่ามีวิธีการ
ตรวจสอบอย่างไร
ข้ อมูลนันมี
8 ความสมบูรณ์และเหมาะสมกับกลุม่
ผู้เรี ยนหรื อไม่ วัสดุเหล่านี 8ได้ ชี 8แนะทางเลือกอื'นๆ
ประกอบ ว่าผู้เรี ยนจะต้ องใช้ เวลาและความ
แตกต่างในการเรี ยนรู้และผลที'ได้ รับมากน้ อย
เพียงใดกับผู้เรี ยน
วัสดุได้ ชี 8เฉพาะต่อความสนใจของผู้เรี ยน
ตามลักษณะเฉพาะ และเป็ นพื 8นฐานทัว' ไป
หรื อไม่
ผู้เรี ยนได้ ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู้ตามทักษะ
เฉพาะอย่างที'ต้องการพัฒนาหรื อไม่
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รูปแบบหลักสูตร
จะเป็ นแนวทางการวางแผนงานวิชาการ
และการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
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บทที 4
รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตร
รู ป แบบการพัฒ นาหลั ก สู ต รเป็ นสิ' ง สํ า คัญ และจํ า เป็ นสํ า หรั บ การพัฒ นาหลั ก สู ต ร
เพราะเปรี ย บเสมื อ นพิ ม พ์ เ ขี ย ว (blueprint) ที' จ ะช่ ว ยให้ ค ณะกรรมการพัฒ นาหลัก สู ต รใช้ เ ป็ น
ฐานข้ อมูลประการหนึ'งในการสร้ างหลักสูตรอย่างมี ทิศทาง พิมพ์ เขี ยวสํ าหรั บการสร้ างหลักสูตร
มี ความชัดเจนมากเท่าใด ก็ จ ะเป็ นข้ อบ่ง ชี ส8 ํ าหรั บการสร้ างหลักสูตรได้ สะดวกและรวดเร็ วยิ' งขึน8
การศึกษาแนวคิดจากนักการศึกษาพัฒนาหลักสูตรที' ถือว่าเป็ นหลัก (classic curriculum) และ
นักพัฒนาหลักสูตรในปั จ จุบนั จะช่วยให้ เ ราสามารถวิเคราะห์ แ ละปรั บประยุกต์ รูปแบบหลักสูตร
ให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมของสังคมและความต้ องการที'เหมาะสมและความเป็ นจริ งได้ มาก
4.1 รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
ไทเลอร์ (Tyler.1949) ได้ เ ขี ย นหนัง สื อ การพัฒ นาหลัก สู ต รและการสอน คื อ Basic
Principles of Curriculum and Instruction ขึ 8นในปี ค.ศ.1949 ซึ'งถื อว่าเป็ นหนังสือต้ นแบบ
(classic) ทางด้ านหลั ก สู ต รและใช้ เป็ นหลั ก ในการศึ ก ษาเกี' ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รใน
สถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริ กาและในประเทศไทย แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
ได้ แก่ หลักการและเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตร (Tyler’s rationale) ซึ'งเน้ นว่าการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนจะต้ องตอบคําถามพื 8นฐาน 4 ประการ ได้ แก่ 1) มีวตั ถุประสงค์อะไรที'สถาบันการศึกษา
ต้ องการบรรลุ 2) จะมี วิธี การคัด เลื อกประสบการณ์ การเรี ยนรู้ อย่ างไรจึ ง จะบรรลุวัตถุประสงค์
3) จะจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ และ 4) จะประเมินประสิทธิภาพของ
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ได้ อย่างไร จากการที'ไทเลอร์ ได้ วางรู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้
วิธีการและเป้าหมาย (means ends approach) ผู้เขียนได้ สรุปเป็ นแผนภาพต่อไปนี 8
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แผนภาพ 5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
ที'มา: Tyler, Ralph W. (1949 .) Basic principles of curriculum and instruction.
Chicago :The university of Chicago press.
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ไทเลอร์ มี ค วามเห็ น ว่า ในการจัด หลักสูตรและการสอนนัน8 ควรจะตอบคํ าถามที' เ ป็ น
พื 8นฐาน 4 ประการให้ ได้ เสียก่อน และจะต้ องถามเรี ยงกันทีละข้ อตามลําดับ ฉะนันการตั
8
งจุ
8 ดประสงค์
ในข้ อแรกจึงสําคัญที'สดุ เพราะคําถามอีก 3 ข้ อนัน8 ขึ 8นอยูก่ บั จุดประสงค์ข้อแรกที'กําหนดไว้
การศึกษาข้ อมูลต่างๆ เพื'อนํามาประกอบการกําหนดจุดประสงค์นนั 8 ไทเลอร์ ได้ เสนอแนะ
ไว้ อย่างกว้ างขวาง ไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านการศึกษาสังคม สังคมต้ องการอะไร และมีความคาดหวังว่า
ต้ อ งการให้ ผ้ ูเ รี ย นมี คุณ ลัก ษณะอย่ า งไร ซึ' ง ปั จ จุ บัน นี แ8 นวคิ ด วิ ธี ก ารศึ ก ษาสัง คมเป็ นไปอย่ า ง
กว้ างขวาง ซึ'งนักพัฒนาหลักสูตรและการสอนสามารถเลือกและนํามาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับสิ'งที'
ต้ องการจะศึกษา
สําหรับการศึกษาผู้เรี ยนนัน8 แม้ วา่ ไทเลอร์ มีแนวคิดที'เกี'ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการ
สอนที'เน้ นไปที'การเปลี'ยนแปลงตัวผู้เรี ยน ซึ'งวิธีการศึกษาเกี'ยวกับตัวผู้เรี ยนไม่ว่าจะเป็ นด้ านความ
ต้ องการ ความสนใจ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และองค์ประกอบอื'นๆ การศึกษาข้ อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมายใดเพื'อจะนํามาสังเคราะห์เป็ นฐานข้ อมูลในการสร้ างหลักสูตร วิธีการศึกษาจะต้ อง
ชัดเจนและข้ อมูลต้ องเชื'อถือได้
การศึกษาความคิดเห็นจากนักวิชาการแต่ละสาขาจะมีความคาดหวังสูง และมีเจตนาดี
กับผู้เรี ยน เนื'องจากท่านเป็ นผู้ร้ ู ผ้ เู ล่น คลุกคลีทงในแนวกว้
ั8
างและแนวลึก จนบางครัง8 จะมีความรู้ สึก
คล้ ายกับว่านักวิชาการที'หยิบยื'นและนําเสนอนัน8 สอดคล้ องสัมพันธ์ กับความต้ องการ ความสนใจ
และความสามารถของผู้เรี ยนมากน้ อยเพียงใด ความเชื'อ ค่านิยมของสังคม เป็ นสิ'งจําเป็ นที'จะต้ อง
ศึกษาวิเคราะห์ให้ ชดั เจน เพราะการศึกษาสังคม ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เป็ น
สิ'ง ที' เราจะต้ องหาคํ าตอบว่า ในสัง คมเรานี ต8 ้ องการจัดการศึกษาเพื' ออะไร และจะจัดการศึกษา
สําหรับใคร สิ'งต่างๆ เหล่านี 8จะช่วยให้ แสวงหาคําตอบที'ชดั เจนในการกําหนดเป้าหมายหรื อทิศทาง
การศึกษา
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ลั ก ษณะเด่ น ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอนของไทเลอร์ นัน8 ใช้ จุ ด ประสงค์
เป็ นตัวกํ าหนดควบคุมการเลือกและจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ดังนันการกํ
8
าหนดจุดประสงค์จึงมี
2 ขัน8 ตอน ในตอนแรกจะเป็ นการกํ าหนดจุดประสงค์ชั'วคราวขึน8 มาก่ อน แล้ วจะต้ องหาวิธี การ
และเกณฑ์ จากทฤษฎี การเรี ยนรู้ ปรั ชญาการศึกษา และปรั ชญาสังคม มากลั'นกรองจุดประสงค์
ชัว' คราวนัน8 เพื'อให้ ได้ มาเป็ นจุดประสงค์ที'แท้ จริ งของหลักสูต ในกระบวนการนี 8 พื 8นฐานทางจิตวิทยา
และปรัชญาในการพัฒนาหลักสูตรจะเข้ ามามีบทบาทและช่วยในการตรวจสอบเพื'อความชัดเจนของ
หลักสูตรได้ มาก เช่น ปรัชญาจะมีบทบาทในการช่วยตรวจสอบแสวงหาความชัดเจนของการกําหนด
จุดมุ่งหมาย ขันนี
8 8เพื'อตอบคําถามและหาความชัดเจนว่าการจัดหลักสูตรเพื'อตอบสนองใครควรจะ
ตอบสนองผู้เรี ยนหรื อสังคม หรื อตอบสนองผู้สอนเพื'อให้ มีงานทํา ถ้ าเราจัดหลักสูตรเพื'อตอบสนอง
สังคม การกําหนดจุดประสงค์จะนําไปสูก่ ารกําหนดโครงสร้ างและกระบวนวิชาได้ ชดั เจน เช่น สมมติ
ว่า จัด หลักสูต รเพื' อตอบสนองสัง คม รายวิ ช าบัง คับ ก็ จ ะมากกว่ า รายวิ ช าเลื อ ก ถ้ า จัด หลัก สูต ร
เพื'อตอบสนองผู้เรี ยน รายวิชาบังคับจะมีน้อยกว่ารายวิชาเลือก
การเลื อกและจัดประสบการณ์ การเรี ยน ที' คาดหวังว่าจะให้ ผ้ ูเ รี ยนมี ประสบการณ์ นัน8
อย่างไร มีกิจกรรมที'จดั ทังในการเรี
8
ยนการสอนและส่วนเสริ มหลักสูตรนันอย่
8 างไร ทังนี
8 8ก็เพื'อที'จะให้
กระบวนการเรี ยนการสอนดําเนินไปเพื'อตอบสนองจุดมุ่งหมายที'กําหนดไว้ ไทเลอร์ ได้ เสนอเกณฑ์
ในการพิจารณาเลือกประสบการณ์การเรี ยนรู้ ไว้ ดงั นี 8
1. ผู้เรี ยนควรได้ มีโอกาสฝึ กกิจกรรมและเรี ยนรู้เนื 8อหาตามที'ระบุไว้ ในจุดประสงค์
2. กิ จ กรรมและประสบการณ์ นัน8 ควรจะทํ า ให้ ผ้ ู เ รี ย นพอใจที' จ ะพึ ง ปฏิ บัติ ต าม
พฤติกรรมที'ได้ ระบุไว้ ในจุดประสงค์
3. กิจกรรมและประสบการณ์นนควรจะอยู
ั8
ใ่ นข่ายความพอใจและความสามารถที'จะ
พึงปฏิบตั ไิ ด้
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4. กิ จ กรรมและประสบการณ์ หลายๆ ด้ านของการเรี ยนรู้ อาจนํ าไปสู่จุดประสงค์
ที'กําหนดไว้ เพียงข้ อเดียวก็ได้
5. ในทํ านองเดี ยวกัน กิ จ กรรมและประสบการณ์ การเรี ยนรู้ เพี ยงหนึ'งอย่างอาจ
ตอบสนองวัตถุประสงค์หลายๆ ข้ อก็ได้
นอกจากนัน8 ไทเลอร์ ยัง เน้ น เกี' ย วกับการพิ จ ารณาการจัด ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ ว่ า
ต้ องคํานึงถึงความสัมพันธ์ในด้ านเวลาต่อเวลา และเนื 8อหาต่อเนื 8อหา เรี ยกว่าเป็ นความสัมพันธ์ แบบ
แนวตัง8 (vertical) กับแนวนอน (horizontal) ซึง' มีเกณฑ์การจัดดังนี 8
1. ความต่ อ เนื' อ ง (continuity) หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ใ นแนวตั ง8 ของส่ ว น
องค์ประกอบหลักสูตร ของตัวหลักสูตร จากระดับหนึ'งไปยัง อี กระดับหนึ'งที' สูงขึน8 ไป เช่น ในวิช า
ทักษะ ต้ องเปิ ดโอกาสให้ มีการฝึ กทักษะในกิจกรรมและประสบการณ์บอ่ ยๆ และต่อเนื'องกัน
2. การจั ด ช่ ว งลํ า ดั บ (sequence) หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ แ นวตั ง8 ของส่ ว น
องค์ประกอบหลักของตัวหลักสูตร จากสิ'งที'เกิดขึ 8นก่อนไปสู่สิ'งที'เกิดขึ 8น หรื อจากสิ'งที'มีความง่ายไปสู่
สิ'งที'มีความยาก ดังนันการจั
8
ดกิจกรรมและประสบการณ์ให้ มีการเรี ยงลําดับก่อนหลัง เพื'อให้ ได้ เรี ยน
เนื 8อหาที'ลกึ ซึ 8งยิ'งขึ 8น
3. บูรณาการ (integration) หมายถึง ความสัมพันธ์ กนั ในแนวนอนขององค์ประกอบ
หลักของตัวหลักสูตร จากหัวข้ อเนื 8อหาหนึ'งไปยังอีกหัวข้ อเนื 8อหาหนึ'งของรายวิชา หรื อจากรายวิชา
หนึ'งไปยังรายวิชาอื' นๆ ที'มีความเกี' ยวข้ องกัน การจัดประสบการณ์ จึงควรเป็ นในลักษณะที'ช่วยให้
ผู้เรี ยนได้ เ พิ'มพูนความคิดเห็นและได้ แ สดงพฤติกรรมที' สอดคล้ องกัน เนื อ8 หาที' เรี ยนเป็ นการเพิ' ม
ความสามารถทังหมดของผู
8
้ เรี ยนที'จะได้ ใช้ ประสบการณ์ ได้ ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ประสบการณ์
การเรี ยนรู้จงึ เป็ นแบบแผนของปฏิสมั พันธ์ (interaction) ระหว่างผู้เรี ยนกับสถานการณ์สิ'งแวดล้ อม
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การประเมินผลไทเลอร์ ระบุว่า จะต้ องสอดคล้ องกับจุดประสงค์และเพื'อที'จะตรวจสอบดู
ว่าการจัดการเรี ยนการสอนได้ บรรลุตามจุดประสงค์ที'กําหนดไว้ หรื อไม่ สมควรจะมี การปรั บแก้ ใน
ส่วนใดบ้ าง โดยพิจารณาจากสิ'งต่อไปนี 8
1. กําหนดจุดประสงค์ที'จะวัดและพฤติกรรมที'คาดหวัง
2. วัดและวิเคราะห์สถานการณ์ที'จะทําให้ เกิดพฤติกรรมเหล่านัน8
3. ศึ ก ษาสํ า รวจข้ อมู ล เพื' อ สร้ างเครื' อ งมื อ ที' จ ะวั ด พฤติ ก รรมเหล่ า นั น8 ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
4. ตรวจสอบคุณภาพเครื' องมือวัดโดยใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี 8
4.1 ความเป็ นปรนัย (objectivity)
4.2 ความเชื'อมัน' (reliability)
4.3 ความเที'ยงตรง (validity)
5. การพิ จ ารณาผลการประเมิ น ให้ เ ป็ นประโยชน์ เพื' อ อธิ บ ายผลการเรี ยนรู้ เป็ น
รายบุคคลหรื อกลุม่ การอธิบายถึงส่วนดีของหลักสูตรหรื อสิ'งที'จะต้ องปรับแก้ เพื'อเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพยิ'งขึ 8น
จากรู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของไทเลอร์ เมื'อได้ ศกึ ษาวิเคราะห์แล้ วจะ
พบว่า การพัฒนาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิ การปั จจุบนั มีส่วนคล้ ายกับวิธีการของไทเลอร์ มาก
เช่น การกํ าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร ไทเลอร์ ได้ ศึกษาสังคมเป็ นพื 8นฐานและการจัดการศึกษา
ของเราในปั จจุบนั นี 8ได้ ทําการศึกษาวิเคราะห์สงั คม จนสรุ ปออกมาเป็ นแนวคิดในการจัดการศึกษา
คือ “การศึกษาเพื'อพัฒนาตนและทําประโยชน์ให้ กบั สังคม” แนวคิดของไทเลอร์ ได้ สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยน
มี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาหลัก สูต ร และกระบวนการเรี ย นการสอน และนอกจากนี 8 การพัฒ นา
หลักสูตรจะต้ องคํานึงถึงสภาพแวดล้ อมภายนอกที'สมั พันธ์กนั กับการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนอีกด้ วย
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4.2 รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของทาบา มีลกั ษณะจากล่างขึ 8นบน (grassroots approach)
โดยใช้ วิธีอปุ นัย (inductive approach) ซึ'งเริ' มการพัฒนาหลักสูตรในระดับที'เฉพาะเจาะจงแล้ วปรับ
ขยายไปสู่ระดับกว้ าง ทาบามี ความเชื' อว่าผู้ส อนควรจะมี ส่วนในการออกแบบหลักสูตรมากกว่า
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดยผู้สอนจะค่อยๆ เริ' มสร้ างหลักสูตรจากหน่วยการเรี ยนการสอน
ย่อยๆ สําหรับสอนผู้เรี ยนที'สถานศึกษา แล้ วค่อยปรับขยายเป็ นหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา จะเริ' มจากจุดใดจุดหนึ'งตามที'ถนัดและสนใจ
โดยใช้ กระบวนการศึกษาทัง8 7 ประการ คือ การศึกษาวิเคราะห์ความต้ องการของผู้เรี ยนและสังคม
การกําหนดจุดมุง่ หมาย การเลือกเนื 8อหาสาระ การจัดและรวบรวมเนื 8อหาสาระ การจัดประสบการณ์
การเรี ยน การเลือกประสบการณ์การเรี ยน และการประเมินผล ผู้เขียนได้ สรุปเป็ นแผนภาพต่อไปนี 8
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การศึกษาวิเคราะห์ความต้ องการของผู้เรี ยนและสังคม
การกําหนดจุดมุง่ หมาย
การเลือกเนื 8อหาสาระ
การจัดรวบรวมเนื 8อหาสาระ
การเลือกประสบการณ์การเรี ยน
การจัดประสบการณ์การเรี ยน
การประเมินผลเพื'อตรวจสอบ
กิจกรรมและประสบการณ์การเรียน
ที'จดั ไว้ วา่ บรรลุตามจุดมุง่ หมายหรื อไม่
รวมทังวิ
8 ธีการประเมินผล

แผนภาพ 6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
ที'มา: Taba, Hilda. (1962). Curriculum development : theory and practice. New York :
Harcourt Brace Jovanovich.
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อนึ' ง ทาบาและไทเลอร์ ได้ เ คยร่ ว มกั น เสนอแนวคิ ด เกี' ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ต่อที'ประชุมสัมมนาการวางแผนหลักสูตร เมื'อปี ค.ศ. 1930 และได้ พยายามที'จะเสนอแนวความคิด
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการสอนให้ มี ค วามหมายที' ก ว้ างขึ น8 และมี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากขึ น8
จากความหมายของหลัก สูต รที' ใ ช้ อ ยู่เ ดิ ม ในแนวแคบ เช่น “หลัก สูต ร คื อ รายการของสิ' ง ต่า งๆ
ที'ผ้ เู รี ยนจะต้ องเรี ยนรู้ เมื'ออยูใ่ นสถานศึกษา” ทาบาระบุวา่ หลักสูตรควรมีองค์ประกอบ 4 ประการคือ
1. วัตถุประสงค์ (ซึ'งอาจจะเป็ นวัตถุประสงค์ทวั' ไปของหลักสูตร หรื อวัตถุประสงค์
เฉพาะรายวิชา)
2. เนื 8อหาวิชาและจํานวนคาบการเรี ยนการสอนของแต่ละวิชา
3. กระบวนการเรี ยนการสอนหรื อกิจกรรม
4. การประเมินผลตามวัตถุประสงค์
จุดเด่นในแนวคิดของทาบาอีกประการหนึ'ง คือ ยุทธวิธีการสอน (teaching strategies)
และประสบการณ์การเรี ยนรู้ซงึ' เป็ นกระบวนการที'จะต้ องคํานึงถึงอยู่ 2 ประการ คือ
1. ยุท ธวิ ธี ก ารสอนและประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ จะเป็ นสิ' ง กํ า หนดสถานการณ์
เงื'อนไขการเรี ยนรู้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแต่ละครัง8 จะมีวตั ถุประสงค์เกี'ยวกับการเรี ยนรู้ ที'
เกิดขึ 8นเป็ นผลผลิต ดังนัน8 การจัดรูปแบบของการเรี ยนการสอนจะต้ องแสดงลําดับขันตอนของวิ
8
ธีการ
เรี ยนรู้ด้วย
2. หน้ า ที' ข องยุท ธวิ ธี ก ารสอนเป็ นสิ' ง ที' ห ลอมรวมหลายสิ' ง หลายอย่ า งเข้ า มาไว้
ด้ วยกัน ซึ'ง เป็ นกระบวนการที' ซับซ้ อน ดัง นัน8 การพิจ ารณาตัดสิ นใจเกี' ยวกับยุทธวิธี การสอนควร
คํานึงถึงสิ'งต่อไปนี 8
2.1 การจัดเนื 8อหา จะต้ องกํ าหนดให้ ชดั เจนว่ารายวิชานันๆ
8 มุ่งให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้
แบบใด กว้ างหรื อลึกมากน้ อยเพียงใด และได้ เรี ยงลําดับเนื 8อหาวิชาไว้ อย่างไร การกําหนดโครงสร้ าง
ได้ กระทําชัดเจนสอดคล้ องกับโครงสร้ างในระดับใด เพราะแต่ละระดับจะมีจุดประสงค์เนื 8อหาสาระ
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ที' มีความเกี' ยวข้ องสัมพัน ธ์ กัน เช่น ระดับใหญ่ หรื อส่วนรวมจะสัมพันธ์ กับหมวดวิช า ระดับกลาง
จะมีความสัมพันธ์กบั ระดับรายวิชา และระดับย่อยจะสัมพันธ์กบั บทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยนนัน8
2.2 หน่วยการเรี ยนจะมี ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที'บ่ง ชี ถ8 ึง การวัดและ
ประเมินได้ ชดั เจน มีการเสนอรายละเอียดและมีความยืดหยุ่น เพื'อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยนมี
ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการเรี ย น และทํ า กิ จ กรรมตามความต้ อ งการและความสนใจตาม
ลักษณะเฉพาะ นอกจากนันการตรวจสอบพื
8
8นฐานความรู้ของผู้เรี ยน จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ในการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนได้ เป็ นลําดับขันตอน
8
เพื'อนําไปสู่ข้อค้ นพบ ข้ อสรุ ปที'เป็ นหลักการที'ม่งุ เน้ น
ความคาดหวังเกี'ยวกับการเรี ยนรู้ที'จะเกิดขึ 8นกับผู้เรี ยนและการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการทาง
ความคิดที'ตอ่ เนื'องรวมทังการสื
8
บเสาะหาความรู้ได้ ด้วยตนเอง
แนวคิดของทาบา ส่วนใหญ่จะเหมือนกับไทเลอร์ แต่จะมีการปรับขยายให้ สมบูรณ์ โดยมี
เนื อ8 หาและรายละเอี ย ดมากขึ น8 เช่ น การเสนอรายละเอี ย ดเกี' ย วกับ รู ป แบบของหลัก สูต รทัง8 5
ประเภท ได้ แก่ หลักสูตรแบบรายวิชา หลักสูตรแบบหมวดวิชา หลักสูตรที'มุ่งเน้ นพื 8นฐานหลักการ
เพื'อชีวิตและสังคม หลักสูตรแบบกิจกรรมและประสบการณ์ หลักสูตรแบบวิชาแกน ซึ'งปั จจุบนั นี 8ก็ยงั
มี ผ้ ูนิ ย มใช้ รู ป แบบการพัฒ นาหลัก สูต รและการสอนตามแนวคิด ของทาบาอยู่ และนัก พัฒ นา
หลัก สู ต รจะต้ อ งมี พื น8 ฐานความรู้ ในเรื' อ งพัฒ นาการของผู้เ รี ย น เกี' ย วกั บ ทางด้ า นสติ ปั ญ ญา
การเรี ย นรู้ การถ่ า ยโยงการเรี ย น สภาพสัง คม วั ฒ นธรรม ที' เ ป็ นปั จ จัย ทํ า ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้
ความต่อเนื'องของกระบวนการการเรี ยนรู้ รวมทังธรรมชาติ
8
ของความรู้ สึกต่างๆ เหล่านี 8 ทาบา ได้ เน้ น
ให้ เห็นว่ามี ความสําคัญและสัมพันธ์ ต่อกระบวนการเรี ยนการสอนทังสิ
8 8น และในแต่ละส่วน ทาบา
จะขยายรายละเอียดเพื'อให้ เห็นภาพรวมได้ อย่างครอบคลุม เช่น ธรรมชาติของความรู้ เนื 8อหาและ
กระบวนการ ระดับของเนื 8อหาและหน้ าที'ของเนื 8อหา ขอบเขตของเนื 8อหา แนวคิดของความรู้ พื 8นฐาน
ขันตอนของการเรี
8
ยนรู้ และการผสมผสานความรู้ เพื'อให้ เข้ าใจชัดเจน ทาบาได้ สรุ ปแนวคิดเกี'ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนของทาบาแสดงได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี 8
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กําหนดโดยการวิเคราะห์
1. วัฒนธรรมและความต้ องการ
ของสังคมและผู้เรี ยน
2. กระบวนการเรี ยนรู้และหลัก
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
3. ธรรมชาติความรู้ศาสตร์ต่างๆ
และวิธีการแสวงหาความรู้
4. อุดมการณ์ของประชาธิปไตย

การกําหนดวัตถุประสงค์
วิธีวิเคราะห์ และการจําแนก
1. ชนิดของพฤติกรรม
2. เนื 8อหาวิชา
3. ความต้ องการด้ านต่างๆ

วัตถุประสงค์ แต่ ละระดับ
1. จุดมุง่ หมายทัว' ไป
ของการศึกษา
2. จุดมุง่ หมายระดับสถานศึกษา
3. จุดมุง่ หมายระดับชันเรี
8 ยน

การเลือกเนือX หาและประสบการณ์ การเรียน
กําหนดความรู้

1. ลักษณะธรรมชาติของความรู้
ของศาสตร์ ตา่ งๆ
2. ความรู้ เกี'ยวกับพัฒนาการผู้เรี ยน
3. การเรี ยนรู้
4. ผู้เรี ยน

ลักษณะการจัด

เนื 8อหาสาระ
กิจกรรมและประสบการณ์

สถาบันองค์ กรทีเกียวข้ อง

1. สถานศึกษา การบริ หาร
การใช้ ทรัพยากร
2. องค์กรอื'นๆ ที'เกี'ยวข้ อง
กับการศึกษา บทบาท
และหน้ าที'ของแต่ละหน่วยงาน

การจัดหลักสูตร
สิงทีต้องคํานึงถึง

1. ความต่อเนื'องของความรู้
2. บูรณาการทางความรู้

รูปแบบของหลักสูตร

รายวิชา หมวดวิชา มุง่ เน้ นด้ าน
ชีวิตและสังคม กิจกรรม
และประสบการณ์ กิจกรรมของ
ผู้เรี ยน จุดรวมแนวคิดต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ / หน่ วยงาน

1. สถานศึกษา
2. คณะผู้สอนและเจ้ าหน้ าที'
3. วิธีการที'จะใช้ บคุ ลากร
ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้

ขอบข่ ายของการเรียงลําดับหลักสูตร
การกําหนดโดย
1. ขอบข่ายของกระบวนการเรี ยนรู้
2. ขอบเขตความต่อเนื'อง
ของกระบวนการเรี ยนรู้

ลักษณะการจัด
1. การเรี ยงลําดับขันตอนของการเรี
8
ยนรู้
2. ขอบข่ายและขันตอนของการ
8
จัดกระบวนการการเรี ยนรู้

ผู้ดาํ เนินการต้ องคํานึงถึง
1. รูปแบบของการจัดหลักสูตร
ประเภทต่างๆ
2. หลักสําคัญในการจัดหลักสูตร

แผนภาพ 7 รูปแบบการออกแบบหลักสูตรของทาบา
ที'มา: Taba, Hilda. (1962). Curriculum Development Theory and Practice. p. 438
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4.3 รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ อาเล็กซานเดอร์ และเลวีส
เซเลอร์ อาเล็กซานเดอร์ และเลวีส (Salor, Alexander and Lewis. 1981) ได้ เสนอ
แนวคิ ด กระบวนการวางแผนหลัก สู ต ร ซึ' ง ประกอบด้ ว ย การกํ า หนดเป้ าหมาย วัต ถุ ป ระสงค์
และขอบเขตการออกแบบหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล ดังรายละเอียดต่อไปนี 8
1. การกํ าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขต (goals, objectives, and
domains) นักพัฒนาหลักสูตรจะเริ' มจากเป้าหมายหลักของการศึกษาก่อน จากนันจึ
8 งกํ าหนดเป็ น
วัตถุประสงค์เฉพาะที'ต้องการให้ บรรลุเป้าหมายหลักของการศึกษา เซเลอร์ อาเล็กซานเดอร์ และ
เลวี ส ได้ กําหนดขอบเขตของเป้าหมายไว้ 4 ประการ คือ ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที'หลากหลาย
พัฒนาการของบุคคล ความสามารถทางสังคม ทักษะการเรี ยนรู้ และความชํานาญเฉพาะด้ าน
2. การออกแบบหลักสูตร (curriculum designing) เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
ขอบเขต จะเป็ นข้ อมูลให้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตัดสินใจในกระบวนการออกแบบหลักสูตร
โดยพิจารณาจากข้ อมูลด้ านอื'นๆ ได้ แก่ ธรรมชาติของวิชา รู ปแบบของสถาบันทางสังคมที'สมั พันธ์
กับความต้ องการและความสนใจของผู้เรี ยน
3. การนําหลักสูตรไปใช้ (curriculum implementation) เมื'อออกแบบหลักสูตรเสร็ จ
สมบูรณ์ แ ล้ ว ผู้ส อนจะมี บทบาทเกี' ยวกับการวางแผนหลักสูตร ในช่วงส่วนการเรี ยนการสอนจะ
พิจารณาเลือกวิธีการสอนที'มีส่วนสัมพันธ์ กับผู้เรี ยนและหลักสูตร จุดเน้ นของรู ปแบบเหล่านี 8 จะมี
ส่วนช่วยเสนอแนะเกี'ยวกับจุดประสงค์ของการเรี ยนรู้
4. การประเมิ น ผลหลัก สูตร (curriculum evaluation) เป็ นขัน8 สุดท้ า ยของการ
วางแผนหลักสูตร ซึง' คณะกรรมการประเมินหลักสูตรมีจดุ เน้ นของการประเมินอยู่ 2 ประการ คือ
4.1 การประเมินผลรวมของการใช้ หลักสูตรทังสถานศึ
8
กษา ซึ'งรวมถึงเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ จุดประสงค์การเรี ยน ประสิทธิ ภาพของการเรี ยนการสอนและผลสัมฤทธิhของผู้เรี ยน
ในแต่ละส่วนของการจัดโปรแกรมการเรี ยน
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4.2 การประเมินหลักสูตร เป็ นการประเมินกระบวนการหลักสูตรทังระบบ
8
ตังแต่
8
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตัดสินใจเกี' ยวกับการออกแบบหลักสูตร การนํ าหลักสูตรไปใช้ ว่า
เป้าหมายนัน8 สถานศึกษาสามารถบรรลุไ ด้ รวมทัง8 วัตถุประสงค์ แ ละการจัดการเรี ยนการสอนว่า
หลักสูตรมีประสิทธิภาพเพียงใด
เซเลอร์ อาเล็ ก ซานเดอร์ และเลวี ส ได้ เ น้ นถึ ง รู ปแบบการพัฒ นาหลัก สูตรซึ'ง เน้ น
กระบวนการวางแผนหลักสูตร โดยการกํ าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถาบันการศึกษา
การออกแบบหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตร ดังแผนภาพต่อไปนี 8
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เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์

การออกแบบหลักสูตร
- การตัดสินใจเกี'ยวกับ
การออกแบบหลักสูตร
โดยคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
วางแผนหลักสูตร
สําหรับการศึกษา
- การใช้ ข้อมูลเกี'ยวกับ
การเมืองและสังคม
เป็ นสิง' พิจารณา
ขันสุ
8 ดท้ ายสําหรับ
การออกแบบหลักสูตร

การนําไปใช้
(การเรี ยนการสอน)
- ผู้สอนมีสว่ นรับผิดชอบ
การตัดสินใจเกี'ยวกับ
วิธีการจัดการเรี ยน
การสอน การวางแผน
หลักสูตร รวมทัง8
ทางเลือกต่างๆ
เกี'ยวกับการจัดแหล่ง
ทรัพยากร สือ'
ที'จะส่งเสริ มความ
ยืดหยุน่ และอิสระ
สําหรับผู้สอน
และผู้เรี ยน

การประเมินหลักสูตร
- ความรับผิดชอบ
ของผู้สอนเกี'ยวกับวิธีการ
ประเมินความก้ าวหน้ า
ของผู้เรี ยน
- การตัดสินใจเกี'ยวกับ
วิธีการประเมิน
หลักสูตร ซึง' เป็ น
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
- ข้ อมูลการประเมิน
หลักสูตร จะใช้
สําหรับการตัดสินใจ
วางแผนหลักสูตรต่อไป

แผนภาพ 8 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ อาเล็กซานเดอร์ และเลวีส
ที'มา: Saylor, J.G., Alexander, W.M., and Lewis, Arthur.J. (1981). Curriculum Planning for
Better Teaching and Learning. New York : Holt, Rinehart and Winston. p.30
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4.4 รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย วงษ์ ใหญ่
การศึ ก ษาหลั ก การและแนวคิ ด ของนั ก พั ฒ นาหลั ก สู ต รที' ก ล่ า วมาข้ างต้ น รวมทั ง8
ประสบการณ์ เ กี' ยวกับการพัฒ นาหลักสูตรที' ผ่านมา วิ ชัย วงษ์ ใ หญ่ ได้ ส รุ ป แนวคิดและขัน8 ตอน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรดังนี 8คือ
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกํ าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสร้ างและการ
ออกแบบหลักสูตรขึน8 มา โดยอาศัยข้ อมูล จากสภาพปั ญหาและความต้ องการของสังคมปั จจุบัน
โดยปรึกษาหารื อกับผู้เชี'ยวชาญแต่ละสาขาวิชาอย่างสมํ'าเสมอ
2. ยกร่างเนื 8อหาสาระ แต่ละกลุม่ ประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรี ยน และแต่ละรายวิชา
โดยปรึกษาหารื อจากผู้เชี'ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่ วมกับผู้เชี'ยวชาญ
แต่ละสาขาวิชาเป็ นผู้กําหนดผลการเรี ยนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรื อจุดประสงค์การเรี ยนรู้
วางแผนการสอน ทํ าบันทึกการสอน ผลิตสื' อการสอน จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นกลุ่มหรื อ
รายบุคคล
3. นําหลักสูตรที'พฒ
ั นาได้ แล้ วไปทดลองใช้ ในสถานศึกษานําร่ อง (สถานศึกษาทดลอง
ใช้ ห ลัก สูต รใหม่) โดยคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูต รกํ าหนดไว้ ถ้ า มี ข้ อบกพร่ องก็ ทํา การแก้ ไ ข
ปรับปรุง โดยปรึกษาหารื อผู้เชี'ยวชาญเฉพาะสาขาอยูต่ ลอดเวลา
4. อบรมผู้สอน ผู้บริ หารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาให้ เ ข้ าใจหลักสูตรใหม่
เพื' อ จะได้ ใช้ หลั ก สู ต รใหม่ ใ ห้ ถู ก ต้ องเหมาะสม ตามจุ ด มุ่ ง หมายของหลั ก สู ต ร รวมทั ง8 การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ ผ้ ทู ี'เกี'ยวข้ องทราบ
5. นําหลักสูตรไปใช้ ปฏิบตั ิการสอนที'สถานศึกษาก่อนประการใช้ หลักสูตร สนับสนุนให้
ผู้บริ หารและผู้ส อนนํ า หลักสูตรไปปฏิ บัติ ใ ห้ เ กิ ดประโยชน์ ใ นสถานศึกษาต่อไป กิ จ กรรมการใช้
หลักสูตรใหม่มี 4 ประการคือ
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5.1 การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน คือ จัดทําวัสดุหลักสูตร ได้ แก่ เอกสารหลักสูตร
สื'อและอุปกรณ์การสอนที'จําเป็ นที'จะต้ องใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
5.2 ผู้บ ริ ห ารจัด เตรี ย มสิ' ง ต่ า งๆ เช่ น บุ ค ลากร วัส ดุห ลัก สูต ร และบริ ก ารต่ า งๆ
เริ' ม ตัง8 แต่ อ บรมผู้ สอน และบุ ค ลากรฝ่ ายสนั บ สนุ น การใช้ หลั ก สู ต ร จั ด ห้ องสมุ ด ห้ องเรี ย น
ห้ องปฏิบตั ิการ แหล่งเรี ยนรู้ และสื' อการสอนทุกชนิด รวมทังจั
8 ดงบประมาณสนับสนุนการบริ หาร
หลักสูตร
5.3 การสอน เป็ นหน้ าที'ของผู้สอนประจําการทัว' ไปที'จะต้ องดําเนินการจัดการเรี ยน
การสอนให้ ประสบความสําเร็ จ ตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
5.4 การประเมิ นผล เพื' อให้ ทราบข้ อบกพร่ องของหลักสูตร แล้ วดํ าเนิ นการแก้ ไ ข
ปรั บปรุ งต่อไป การประเมินผลมี 2 ประเภท คือ การประเมิ นผลการเรี ยนของผู้เ รี ยน และการ
ประเมินผลหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ได้ แก่ การประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินผลการนํา
หลักสูตรไปใช้ ประเมินผลสัมฤทธิhของผู้เรี ยน ประเมินผลการใช้ หลักสูตรในการประเมินผลหลักสูตร
นันจะต้
8
องประเมินผลอย่างเป็ นระบบและต่อเนื'อง เพราะว่าทุกสิ'งทุกอย่างในสังคมปั จจุบนั ย่อมมี
การเปลี' ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง8 ทางด้ านเศรษฐกิ จ การเมื อง การปกครอง สัง คม วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เครื' องมือสื'อสาร เครื' องอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชี พแต่ละสาขาวิชา ก็มีการเปลี'ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รู ปแบบการพัฒนา
หลักสูตรสรุปเป็ นแผนภาพ 9
รู ปแบบการพัฒนาหลักสูตรที' กล่าวมาทัง8 หมดนี 8 จะเป็ นฐานคิดในการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยเฉพาะ มคอ. 2 และ มอค. 3
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คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
กําหนดจุดมุง่ หมายหลักการ
และโครงสร้ างของหลักสูตร

ยกร่างเนื 8อหาสาระ วางแผนการสอน
สร้ างสือ' การเรี ยน และคูม่ ือผู้สอน

สภาพปั ญหา
และความต้ องการของสังคม

กลุม่

รายวิชา

ผลการเรี ยนรู้

ทดลองใช้ และแก้ ไขปรับปรุง
ผู้เชี'ยวชาญเฉพาะสาขา / เสนอข้ อคิดเห็น

อบรมผู้สอนเพื'อใช้ หลักสูตร

หน่วย

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
หรื อจุดประสงค์การเรียนรู้
แผนการจัดการเรี ยนรู้และสือ'
กิจกรรมการเรียน

การปฏิบตั ิการสอน
การบริ หารและบริ การหลักสูตร
การประเมินผล

กลุม่

รายบุคคล
การประเมินผล

แผนภาพ 9 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของ วิชยั วงษ์ ใหญ่
ที'มา: วิชยั วงษ์ ใหญ่. (2523). การพัฒนาหลักสูตรและการสอนมิตใิ หม่. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. หน้ า 10

60

การพัฒนาหลักสูตรคือสิ'งที'คาดหวัง
การบริ หารหลักสูตรคือสิ'งที'เป็ นจริง
การกํากับดูแลคุณภาพหลักสูตร
โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร

61
บทที 5
การบริหารหลักสูตร
5.1 แนวคิดเกียวกับการบริหารหลักสูตร
การวางแผนวิชาการ หรื อการบริ หารหลักสูตร หมายถึง การวางแผน การควบคุมดูแล
กํากับติดตาม การจัดระบบข้ อมูลเกี' ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน โครงการวิชาการที'สถานศึกษา
จัดขึ 8น เพื'อส่งเสริ มการใช้ หลักสูตรและการสอน โดยสอดคล้ องกับการพัฒนาผู้เรี ยน ตามลักษณะ
ธรรมชาติการเรี ยนรู้และตอบสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตร การบริ หารหลักสูตรมีแนวคิดหลักดังนี 8
1. การบริ หารหลักสูตร มี ความสํ าคัญ ต่อการวางแผนงานวิ ชาการ การจัดระบบ
ข้ อมูล เพื'อพัฒนาการเรี ยนการสอน การควบคุมกํากับดูแลเพื'อส่งเสริ มการใช้ หลักสูตรและการเรี ยน
การสอน
2. การวางแผนการนําหลักสูตรใหม่เข้ าแทนที'หลักสูตรเก่า จะต้ องใช้ เวลาในการ
เปลียนแปลงให้ รวดเร็วและเกิดผลกระทบกับผู้เรี ยนให้ น้อยทีสุด
3. ปั จ จัยที' ส่งเสริ ม สนับสนุนการใช้ หลักสูตร ได้ แ ก่ การเตรี ยมความพร้ อมผู้ส อน
และบุค ลากรที' เ กี' ย วข้ อ งกับการใช้ หลักสูต รให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและเจตคติ ที' ดีต่อหลักสูต ร
รวมทังการสร้
8
างสภาพแวดล้ อมที'สง่ เสริ มการเรี ยนรู้
4. การบริ ห ารหลัก สู ต รระดับ อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งบริ ห ารในลัก ษณะคณะกรรมการ
เพื'อช่วยการกํากับมาตรฐานและการเรี ยนรู้
5. การนิเทศกํ ากับดูแลโดยเฉพาะคณะกรรมการ การประเมินตนเอง การวางแผน
การประเมินหลักสูตรจะเป็ นเครื' องบ่งชี 8คุณภาพการใช้ หลักสูตร
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หลักการบริ หารหลักสูตร เป็ นปั จจัยสําคัญของการใช้ หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ แก่
1. เอกสารหลักสูตร มีความชัดเจน สมบูรณ์ทนั สมัย ชี 8แนวทางในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. ผู้สอนมีคุณภาพ คือ มี ความรู้ ความเข้ าใจ และเจตคติที'ดีต่อหลักสูตร สามารถ
ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนได้ ตรงกับความสนใจ ความต้ องการของผู้เรี ยนและบรรลุเป้าหมาย
ของหลักสูตร
3. ผู้เรี ยนมีความพร้ อมเกี'ยวกับความรู้ ทักษะพื 8นฐาน พร้ อมที'จะเรี ยนหลักสูตรได้
4. มี ก ารบริ ห ารสนับสนุน มี ท รั พ ยากรหลักสูต รที' ดี และเพี ย งพอที' เ อื อ8 ต่อ การใช้
หลักสูตร
5. มีคณะกรรมการบริ หารที'มีองค์ประกอบที'ดี และดําเนินการจัดระบบบริ หารจัดการ
หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ระบบอาจารย์ที'ปรึ กษามีประสิทธิภาพ พร้ อมที'จะให้ ข้อมูลและช่วยเหลือแนะนํา
เกี'ยวกับหลักสูตรการเรี ยนการสอนกับผู้เรี ยน
7. มีบรรยากาศทางวิชาการที'เอื 8ออํานวยต่อการแสวงหาความรู้ มารยาททางสังคม
เพื'อเสริ มสร้ างทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคมของผู้เรี ยน
8. ระบบควบคุมการใช้ หลักสูตร การติดตามผลการใช้ หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
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5.2 การวางแผนการนําหลักสูตรไปใช้
เอกสารหลักสูตรที'คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ จดั ทําเรี ยบร้ อยแล้ ว ก่อนที'จะนําไปใช้
จริ งจะต้ องตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและปรับแก้ ตามผลการทดลองใช้ ขันตอนการวางแผน
8
การนําหลักสูตรไปใช้ มีดงั ต่อไปนี 8
1. การตรวจสอบเพื'อหาประสิทธิภาพตามหลักการของการพัฒนาหลักสูตร
2. การวางแผนการศึกษานําร่องเพื'อหาประสิทธิภาพการใช้ หลักสูตร
3. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4. การวางแผนอบรมผู้สอน ผู้บริ หาร และผู้เกี'ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตร
5. การวางแผนการใช้ หลักสูตรเต็มรูป
6. การวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้ หลักสูตร
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ขันตอนการวางแผนการนํ
8
าหลักสูตรไปใช้ สรุปได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี 8
การตรวจสอบหลักสูตร
ปรับแก้

ยอมรับ

ใช้ ไม่ได้

โครงการศึกษานําร่อง
ปรับแก้

ยอมรับ

ใช้ ไม่ได้

การฝึ กอบรมเพิม' เติม

นําไปปฏิบตั ิจริ ง

บริ การสนับสนุน

การประเมินผล

แผนภาพ 10 การวางแผนการนําหลักสูตรไปใช้
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วัตถุประสงค์ ข องการตรวจสอบหรื อทบทวนหลักสูตร เพื' อต้ องการทราบว่ าหลักสูต ร
ที' พัฒ นาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วนัน8 มี ประสิทธิ ภาพมากน้ อยเพียงใด เพื' อการศึกษาหาวิธี การที' จ ะนํ า
หลัก สูต รไปใช้ ปฏิ บัติ ไ ด้ จ ริ ง ตามเจตนารมณ์ ข องหลัก สูต ร และศึก ษาองค์ ป ระกอบและปั จ จัย
ที'เกี'ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตรครัง8 นี 8
การตรวจสอบลักษณะหลักสูตรเพื'อดูความชัดเจนของหลักสูตร ซึ'งได้ แก่ความกระจ่างชัด
ของคํ าชี แ8 จง คํ าอธิ บายสาระสํ าคัญ และแนวปฏิ บัติต่างๆ ของหลักสูตร นอกจากนัน8 จะดูความ
สอดคล้ อ งขององค์ ป ระกอบหลัก สู ต ร ได้ แ ก่ จุด ประสงค์ ก ารเรี ย น เนื อ8 หาสาระ กิ จ กรรมและ
ประสบการณ์ การเรี ยนและการประเมินผล มีความสอดคล้ องสัมพันธ์ กันมากน้ อยเพียงใด มีความ
เหมาะสมกับพัฒ นาการของผู้เ รี ยนที' เ ป็ นกลุ่ม เป้าหมายจริ ง หรื อไม่ รวมทัง8 ความหวังของสัง คม
ได้ สะท้ อนเข้ ามาอยู่ในส่วนใดของตัวหลักสูตร ความซับซ้ อนของเนื อ8 หาสาระมี มากน้ อยเพี ยงใด
สิ'งเหล่านี 8จะเป็ นเครื' องชี 8นําไปสู่การขจัดความสับสนในการปฏิบตั ิจริ ง ว่าเหตุผลของความซํ 8าซ้ อน
ของสาระนันมี
8 ไว้ เพื'ออะไร หรื อถ้ าไม่จําเป็ นก็ควรจะตัดออก และเรี ยงลําดับใหม่ตามขันตอนของการ
8
เรี ยนรู้ สิ'งสําคัญอีกประการหนึ'งคือ รายละเอียดต่างๆ ที'ปรากฏในหลักสูตรนัน8 สามารถที'จะนําไป
ปฏิ บัติ ไ ด้ จ ริ ง ตรงกับ ความต้ องการของกลุ่ม เป้าหมายหรื อไม่ร วมทัง8 บุค ลากรอื' นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ'งผู้สอนผู้สอน ผู้บริ หาร งบประมาณ การบริ การสนับสนุนการใช้ หลักสูตรได้ ตามวัตถุประสงค์
คณะบุคคลที' ทําการตรวจสอบหลักสูตร ได้ แก่ คณะกรรมการร่ างหลักสูตร ผู้บริ หาร
ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ผู้เรี ยนและผู้ปกครอง ควรจะได้ มีบทบาทในการประชุมสัมมนา
เพื'อหาประสิทธิ ภาพของหลักสูตร และเพื'อความเข้ าใจที'ตรงกัน เห็นคุณค่า เกิดการยอมรับและมี
เจตคติที'ดีตอ่ หลักสูตร ซึง' เป็ นสิ'งสําคัญในการจะนําหลักสูตรไปใช้
การวางแผนและทําโครงการศึกษานําร่ อง เป็ นสิ'งที'จําเป็ นสําหรับการตรวจสอบคุณภาพ
ความเป็ นไปได้ หลักสูตรก่อนที'จะนําไปใช้ ปฏิบตั ิจริ ง วิธีการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบตั ิประการแรก
คือ เลือกตัวแทนของกลุม่ เป้าหมายก่อนที'จะทําการใช้ หลักสูตร จากนันแปลงหลั
8
กสูตรสู่กระบวนการ
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เรี ยนรู้ พัฒนาวัสดุหลักสูตร แหล่งเรี ยนรู้ เตรี ยมบุคลากรให้ มีความพร้ อมในการใช้ หลักสูตร จัดหา
แหล่ ง บริ การสนับสนุนการใช้ หลักสูต ร งบประมาณ การจัดสิ' ง แวดล้ อมที' จ ะสนับ สนุน การสอน
การติดตามผลการทดลองทังระยะสั
8
นและระยะยาว
8
รวมทังศึ
8 กษาระบบการบริ หารของสถานศึกษา
ในปั จ จุบัน ว่ าระบบหลักสูตรจะเข้ าไปปรั บ ใช้ ใ ห้ เ ข้ า กับระบบบริ หารที' มี อ ยู่เ ดิม ให้ ผ สมผสานกัน
ได้ อย่างไรโดยไม่ไปเปลี'ยนแปลงโครงสร้ างของระบบเดิม
การประเมินโครงการศึกษาทดลอง ซึง' อาจจะกระทําได้ หลายรูปแบบ เช่น การประเมินผล
การเรี ยนรู้จากผู้เรี ยน โดยการประเมินแบบย่อยและการประเมินแบบรวบยอด การประเมินหลักสูตร
หรื อ ประเมิ น ทัง8 ระบบการใช้ ห ลัก สูตรและปรั บ แก้ จุดอ่อ นจากข้ อค้ น พบ โดยประชุม สัม มนากับ
ผู้เชี' ยวชาญและผู้เกี' ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตร เพื' อขอความคิดเห็นบางส่วนมาปรั บปรุ งหลักสูตร
ให้ สมบูรณ์ยิ'งขึ 8น
การประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การใช้ หลักสูตรใหม่จะประสบความสําเร็ จมากน้ อยเพียงใด
ขึน8 อยู่กับการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรส่วนหนึ'งด้ วย การเข้ าใจเกี' ยวกับหลักสูตร และการยอมรั บ
หลักสูตรใหม่นนั 8 จะต้ องทําการประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ เู กี'ยวข้ องทราบและเข้ าใจเป็ นระยะ สื'อที'ใช้ ในการ
แนะนํ าหลักสูตรมี หลายรู ปแบบ ขึน8 อยู่กับกลุ่มเป้าหมายของการใช้ หลักสูตร เช่น วิทยุ โทรทัศน์
อินเทอร์ เน็ต แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ สิ'งเหล่านี 8สามารถใช้ กบั บุคคลที'เกี'ยวข้ องกับหลักสูตรโดยทัว' ไป
ส่วนคณะผู้สอนนันควรจะได้
8
มีการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการและผู้ปกครองผู้เรี ยนควรได้ มีการประชุม
ชี 8แจง เพื'อสร้ างความเข้ าใจ
การอบรมผู้สอน ผู้บริ หาร และผู้เกี' ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตร สิ'งที'การนําหลักสูตรไปใช้
จะต้ อ งคํ า นึ ง และต้ อ งกระทํ า อย่ า งรอบคอบ ไม่ ว่ า จะเป็ นขัน8 เตรี ย มการสํ า รวจข้ อ มู ล เบื อ8 งต้ น
ที'นํามาใช้ การวางแผนและวิธีการฝึ กอบรมบุคลากร เช่น ข้ อมูลเกี'ยวกับสถาบันการใช้ หลักสูตรจะมี
ความแตกต่างกันด้ านความพร้ อมของการใช้ หลักสูตร สถานศึกษาในเมืองใหญ่ย่อมมีความพร้ อม
หลายๆ ด้ าน มากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กที'อยู่ในชนบท ผู้บริ หาร ศึกษานิเทศก์ ผู้สอน บุคลากร
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ที'สนับสนุนการสอน รวมทังผู
8 ้ ปกครอง วิธีการอบรม ระยะเวลาที'ใช้ ในการอบรมและงบประมาณที'ใช้
ในแผนนี 8
วิธีการฝึ กอบรมจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายของการใช้ หลักสูตร เช่น ผู้บริ หาร
และผู้ เกี' ย วข้ อง วิ ธี ก ารอบรมจะมุ่ ง เน้ นเกี' ย วกั บ นโยบาย เจตนารมณ์ ข องหลั ก สู ต ร การจั ด
งบประมาณและการบริ การสนับสนุน การใช้ หลักสูตรและการสอน วิธีการที'ใช้ ส่วนมากจะเป็ นการ
ประชุมชี 8แจง สาระสําคัญแนวทางการปฏิ บตั ิ เป็ นต้ น ส่วนคณะผู้สอนผู้ใช้ หลักสูตรจริ ง วิธีการจะ
มุง่ เน้ นการประชุมปฏิบตั กิ ารเพราะการจะเข้ าใจหลักสูตรจนสามารถปฏิบตั กิ ารสอนได้ นนั 8 ต้ องลงมือ
ฝึ กปฏิบตั จิ ริ ง ผู้สอนจึงจะเห็นภาพรวมและเกิดความมัน' ใจในการสอน วิธีการฝึ กอบรมแบบนี 8จะต้ อง
ใช้ งบประมาณและต้ องใช้ ระยะเวลานานพอสมควร ดังนันทรั
8 พยากรต่างๆ การเตรี ยมวัสดุสําหรั บ
การฝึ กอบรม จะต้ องมีการวางแผนอย่างดี เพื'อไม่ให้ ผ้ สู อนเกิดความสับสนและความไม่แน่ใจ อันจะ
เป็ นเครื' องบ่งชี 8ถึงการไม่ยอมรับหลักสูตรใหม่ตามมา นอกจากนันแล้
8 วการให้ ข้อมูลย้ อนกลับเป็ นสิ'งที'
ดีเพราะจะต้ องให้ ทราบผลของการฝึ กอบรมเพื'อทราบปั ญหาและแนวทางแก้ ไข โดยให้ ผ้ อู บรมได้ มี
ส่วนวางแผนการแก้ ไข ตัดสินใจและการแก้ ปัญหา สิ'งเหล่านี 8จะช่วยให้ ผลของการพัฒนาหลักสูตร
ไปสูก่ ารปฏิบตั จิ ริ งได้ มากขึ 8น
ขัน8 ดํ าเนิ นการนํ าหลักสูต รไปปฏิ บัติจ ริ ง เป็ นการตัดสิ นใจหลัง จากได้ ท ดลองปรั บแก้
หลักสูตร และได้ ฝึกอบรมผู้สอน และผู้เกี' ยวข้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว กระบวนการนํ าหลักสูตรไปใช้ จริ ง
เพื'อไม่ให้ เกิดความยุ่งยากและความซับซ้ อน ดังนันนั
8 กพัฒนาหลักสูตรจึงได้ ศึกษาระบบของการใช้
หลักสูตรดังนี 8

68

จุดมุง่ หมาย
ของหลักสูตร

ความพร้ อม
ของสถานศึกษา

กระบวนการ
ใช้ หลักสูตร
ของสถานศึกษา

ผลการใช้
หลักสูตร

ข้ อมูลย้ อนกลับ

แผนภาพ 11 การนําหลักสูตรไปใช้ จริ งหรื อขันดํ
8 าเนินการใช้ หลักสูตรเต็มรูป
การวางแผนการปฏิบตั ิงานมีความชัดเจน จุดมุ่งหมายได้ ชี 8ทางให้ ผ้ ใู ช้ หลักสูตรสามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ จริ ง มากน้ อยเพี ย งใด การศึ ก ษาข้ อมู ล อื' น ๆ เพิ' ม เติ ม ได้ กระทํ า อย่ า งกว้ างขวาง
และครอบคลุมเสนอทางเลือกที'เป็ นไปได้ แก่ผ้ ทู ี'นําหลักสูตรไปใช้ สามารถดําเนินการได้ จริ ง
ความพร้ อมของสถานศึกษาด้ านต่างๆ ได้ แก่ ความพร้ อมในการสอนของผู้สอน สถานที'มี
ความเหมาะสม ความพร้ อมของผู้เรี ยน ผู้ที'เกี' ยวข้ อง งบประมาณสนับสนุน ระบบการบริ หาร
ลัก ษณะของหน่ ว ยปฏิ บัติ ง าน ระยะเวลาที' นํ า หลัก สูต รใหม่ ม าใช้ นี ม8 ี ค วามเหมาะสมเพี ย งใด
บรรยากาศของสถานศึกษาปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้บริ หาร ซึ'งจะเป็ นปั จจัยพื 8นฐานที'จะส่งผล
ให้ เกิดความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน ความรู้ เชิงประเมินค่าของผู้สอนต่อหลักสูตร บริ การสนับสนุน
ด้ านอื' นของการใช้ หลักสูตร สภาพแวดล้ อมของสถานศึกษาและชุม ชนที' เ อื อ8 ต่อการใช้ หลักสูตร
ได้ มากน้ อยเพียงไร
การดําเนินการใช้ หลักสูตรใหม่ต้องไม่ลืมว่าระบบหลักสูตรจะต้ องไม่ไปขัดแย้ งกับระบบ
การบริ หารของสถานศึกษามากเกินไป จนเป็ นผลทําให้ เกิ ดการไม่ยอมรับของผู้บริ หารและผู้สอน
นอกจากสภาพแวดล้ อมทางสังคมแล้ ว สภาพแวดล้ อมของหน่วยงานระดับสูงขึ 8นไป ความจริ งใจและ
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จริ งจังในการที'สนับสนุนการใช้ หลักสูตรใหม่มากน้ อยแค่ไหน ซึ'งสิ'งต่างๆ เหล่านี 8จะต้ องศึกษาข้ อมูล
ที' ถูกต้ องและกระทํ าทัง8 ในแนวกว้ างและแนวลึกเพื' อให้ ไ ด้ ซึ'งสิ' ง ที' ม ากํ าหนดเกี' ยวกับการติดตาม
และการประเมินการใช้ หลักสูตร จะเป็ นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ขันตอนของการปฏิ
8
บตั ิ
เกี'ยวกับการใช้ หลักสูตรที'สถานศึกษาสรุปได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี 8
1
การศึกษาหลักสูตร, กําหนดแผน
การสอน วางแผนงบประมาณ
การบริ หารหลักสูตร

2
พัฒนาวัสดุหลักสูตร
เอกสารอ่านเสริ ม
คูม่ ือผู้สอน สือ' การเรี ยน

5
การประเมินผล
ผู้เรี ยน ผู้สอน
หลักสูตร

3
ความพร้ อมของผู้สอน
การฝึ กอบรม , บริ การสนับสนุน
วิทยากร
4
กระบวนการเรี ยนการสอน

แผนภาพ 12 ขันตอนการใช้
8
หลักสูตรที'สถานศึกษา
การอบรมเพิ'มเติมระหว่างการใช้ หลักสูตร ขณะที' ดําเนินการใช้ หลักสูตรจะต้ องศึกษา
ปั ญหาและปรับแก้ สิ'งต่างๆ ให้ เข้ ากับสภาพจริ งและความเป็ นไปได้ ให้ มากที'สดุ เท่าที'จะมากได้ ทังนี
8 8
โดยไม่ให้ เสียหลักการใหญ่ของหลักสูตร สิ'งที'ผ้ สู อนต้ องการมากคือ การฝึ กอบรมเพิ'มเติม เพื'อสร้ าง
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ความพร้ อมในการสอนของผู้สอนให้ เกิดความมัน' ใจมากขึ 8น การฝึ กอบรมจะกระทําจากการวิเคราะห์
ส่วนที'ขาดในบทบาทหน้ าที'ของผู้สอน เกี'ยวกับการใช้ หลักสูตร เพื'อให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ความต้ อ งการของสัง คม และที' สํ า คัญ ที' สุด คื อ การเพิ' ม พูน ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการเรี ย น
การสอน
การฝึ กอบรมเพิ' ม เติม ควรเป็ นแผนและโครงการที' ชัดเจน เพราะจะสะดวกในการจัด
งบประมาณ วิทยากร ระยะเวลา และวิธีการฝึ กอบรม และวิธีการฝึ กอบรมเพิ'มเติมทุกครัง8 ควรได้ มา
จากผลของการสํ ารวจความต้ องการและเรี ยงลํ าดับความสํ าคัญ ของปั ญ หาที' ต้องการฝึ กอบรม
ที'ชดั เจนซึง' สามารถกระทําได้ ดงั นี 8
1. สํารวจความต้ องการของการฝึ กอบรม
2. กําหนดวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
3. กําหนดหัวข้ อและหมวดวิชา
4. กําหนดจุดประสงค์ของหัวข้ อและหมวดวิชา
5. กําหนดแนวการฝึ กอบรม
6. กําหนดกลวิธีการฝึ กอบรม
7. กําหนดคาบเวลาของการฝึ กอบรมในแต่ละหัวข้ อวิชา
8. การเรี ยงลําดับหัวข้ อวิชาและวิธีการฝึ กอบรม
9. กําหนดงบประมาณ วิทยากร สถานที' และระยะเวลาการฝึ กอบรม
10. วางแผนประเมิ น การฝึ กอบรม และผลที' ไ ด้ ต่ อ การจะนํ า ไปใช้ ป รั บ ปรุ ง การ
ปฏิบตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพ
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ปั จจัยที'จะต้ องพิจารณาในการเลือกฝึ กอบรม สามารถสรุปได้ ดงั นี 8
ปั จจัยที'พจิ ารณาเกี'ยวกับการเลือกอบรม
บุคคลที'เกี'ยวข้ อง

วัตถุประสงค์ของการสอน

ผู้ให้ การอบรม
ผู้เข้ ารับการอบรม

ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ความชํานาญ เจตคติ

เนื 8อหาสาระวิชา

เวลาและอุปกรณ์ที'ต้องใช้

- เนื 8อหาเฉพาะเจาะจง
- เรื' องที'ต้องอาศัยวิชาต่างๆ
- ประยุกต์ใช้ เพื'อให้ เกิดบูรณาการ

- เวลา
- สถานที'
- งบประมาณ
- อุปกรณ์และสิง' อํานวยความสะดวก

เทคนิคการเรี ยนรู้ทใี' ช้
- การจูงใจ
- การมีสว่ นร่วม
- ความเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
- ลําดับขันการนํ
8
าเสนอ

แผนภาพ 13 ขันตอนการฝึ
8
กอบรมผู้สอนเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตร
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5.3 การวางแผนนําหลักสูตรใหม่ เข้ าแทนทีหลักสูตรเก่ า
เมื' อ การพั ฒ นาหลัก สู ต รและการตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของหลัก สู ต รดํ า เนิ น การ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ภารกิ จ ที' สํ าคัญ อี กประการหนึ'ง ของการนํ าหลัก สูตรไปใช้ ได้ แ ก่ การวางแผนนํ า
หลักสูตรใหม่เ ข้ าแทนที' หลักสูตรเก่ า คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรต้ องศึกษาข้ อมูล ปั จ จัยและ
เงื' อนไขต่างๆ ที'จะช่วยส่งเสริ มการใช้ หลักสูตร ได้ แก่ การจัดระบบการบริ หารหลักสูตร การกํ าหนด
เป้าหมายเกี' ยวกับการใช้ หลักสูตรเต็มรู ปว่าควรจะเป็ นเมื' อใด หลักสูตรเดิมจะยกเลิกและหมดไป
เมื'อใด การจัดผู้สอน การศึกษาข้ อมูลเกี' ยวกับผู้เรี ยน วัสดุหลักสูตร เอกสาร สื'อการเรี ยนการสอน
ทรั พ ยากรที' จํ าเป็ น สํ าหรั บ การใช้ หลักสูตรใหม่ รวมทัง8 เที ย บจํ า นวนหน่ว ยกิ ตหรื อ รายวิ ช าของ
หลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่สําหรับผู้เรี ยนที'สอบไม่ผา่ นด้ วย ซึง' จะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไปนี 8
การจัด ระบบการบริ ห ารหลัก สูต ร การจัด หลัก สูต รใหม่ แ ทนที' ห ลัก สู ต รเก่ า สํ า หรั บ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะไม่คอ่ ยสับสนมากนัก เพราะสถาบันการศึกษาอาจจะประกาศ
ยกเลิกการใช้ หลักสูตรเดิม และใช้ หลักสูตรใหม่ในปี การศึกษาใด จะมีเงื'อนไขสําหรับผู้เรี ยนที'สอบไม่
ผ่านรายวิชาอย่างไร จะกําหนดให้ เลือกเรี ยนรายวิชาใดในหลักสูตรใหม่แทน ระบบข้ อมูลสําหรับการ
บริ หารหลักสูตรที' มีทัง8 หลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่คู่ขนานกัน จะมี ความสับสนถ้ าระบบข้ อมูล
เกี'ยวกับการบริ หารหลักสูตรไม่ชดั เจน และเพียงพอสําหรับผู้ปฏิบตั ิ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาจะเป็ น
สถาบันเดียว การสื' อสารการทํ าความเข้ าใจกระบวนการบริ หารจัดการ การกํ ากับดูแลไม่ยุ่งยาก
เกินไปในทิศทางเดียวกัน
การกําหนดเป้าหมายในการเปลี'ยนแปลง การกําหนดเป้าหมายว่าจะใช้ หลักสูตรใหม่เต็ม
รู ปเมื' อใด และหลักสูตรเดิม จะยกเลิ กหรื อหมดไปในระยะเวลาเท่าใด การศึกษาข้ อมูล ที' สํ าคัญ
และเป็ นสิ'งจําเป็ นในการกําหนดเป้าหมาย ได้ แก่ การศึกษาทางเลือกว่าจะใช้ วิธีการใดที'จะทําให้ การ
ใช้ เวลาในการเปลี'ยนแปลงในเวลารวดเร็ ว การศึกษาปั ญหาเกี'ยวกับผู้เรี ยนในหลักสูตรเดิม รวมทัง8
แนวทางวิธีการช่วยเหลือผู้เรี ยน ให้ ได้ รับผลกระทบหรื อเสียประโยชน์จากการเปลี'ยนแปลงน้ อยที'สดุ
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เท่าที'จะทําได้ ประการสุดท้ ายได้ แก่ การศึกษาปั ญหาอุปสรรคที'อาจจะเกิดขึ 8น รวมทังแนวทางแก้
8
ไข
เกี' ย วกั บ การบริ ห ารจัด การหลัก สู ต รใหม่ แ ละหลัก สู ต รเดิ ม การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ส่ ว นที'
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะต้ องวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างรอบคอบในการวางแผนประกอบการ
ตัดสินใจในการกําหนดเป้าหมายและเวลาการเปลี'ยนแปลง
การจัดผู้สอน การเตรี ยมความพร้ อมสํ าหรับผู้สอนในการนํ าหลักสูตรไปใช้ จะประสบ
ความสําเร็ จมากน้ อยเท่าใดขึ 8นอยู่กบั ผู้สอนเป็ นสําคัญ การศึกษาข้ อมูลพื 8นฐานสําหรับการออกแบบ
หลักสูตรและการฝึ กอบรม วิธีการฝึ กอบรม ระยะเวลา ระดับของเนื อ8 หาสาระ ความรู้ ความเข้ าใจ
ทักษะความชํานาญของผู้สอนแต่ละคน โลกทัศน์ความเชื'อ ค่านิยม สิ'งเหล่านี 8เป็ นปั จจัยนํามาซึ'ง
ความรู้ สึกที'ดีต่อหลักสูตร การมองตนเองของผู้สอนในฐานะบุคคล ห้ องเรี ยนทังสถานศึ
8
กษา ชุมชน
สิ'ง เหล่านี จ8 ะเป็ นปั จ จัยต่อการรั บรู้ ในบริ บทต่างๆ ของการใช้ หลักสูตร รวมทัง8 การสนับสนุนและ
เอื อ8 อํ านวยในการใช้ หลักสูตรจากฝ่ ายบริ หาร ที' ส่ง เสริ ม การจัดการเรี ยนการสอนให้ เ ป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตร
การศึกษาผู้เ รี ยน ข้ อมูล พื น8 ฐานของผู้เ รี ยนจะช่วยให้ เ กิ ดแนวคิดและแนวทางในการ
ส่งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู้ และช่วยเหลือป้องกันปั ญหาอันอาจจะเกิดขึ 8นได้ วิธีการศึกษาผู้เรี ยน
อาจจะดูจากข้ อมูลที'จดั การศึกษาผ่านมา 3 – 5 ปี ว่ามีจดุ ใดบ้ างที'เป็ นจุดอ่อนที'ผ้ เู รี ยนต้ องการความ
ช่วยเหลือเอาใจใส่ดแู ลเป็ นพิเศษ
การเที ยบรายวิ ชาและจํ านวนหน่วยกิ ตหรื อหน่วยการเรี ยน การกํ าหนดรายวิ ชาของ
หลักสูตรสูตรใหม่ เพื'อใช้ แทนหลักสูตรเดิมในกรณีที'ผ้ ูเรี ยนสอบไม่ผ่านในหลักสูตรเดิม การบริ หาร
หลัก สูต รจะต้ อ งมี ข้ อ มูล ส่ ว นนี ท8 ี' กํ า หนดเกณฑ์ เ งื' อ นไขการใช้ ห ลัก สู ต ร การเที ย บโอนรายวิ ช า
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร จะต้ องกํ าหนดไว้ อย่างชัดเจน ในกลุ่มวิชาบังคับ วิชาแกน วิชา
เลือก รายวิชาใดที'คล้ ายคลึงกันที'สามารถเรี ยนแทนกันได้ ใครจะเป็ นผู้มีอํานาจใจการตัดสิน หรื อ
โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรมีหน้ าที'เกี'ยวกับการเทียบโอนรายวิชาหรื อหน่วยกิต เพื'อช่วยเหลือ
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ผู้เรี ยนและผู้สอนในการปฏิ บตั ิเกี' ยวกับการใช้ หลักสูตร ให้ สามารถดําเนินไปโดยราบรื' น และเกิ ด
ประโยชน์กบั ผู้เรี ยนให้ มากที'สดุ
5.4 การเตรี ยมความพร้ อมผู้สอนและบุคลากรทีเกียวข้ องกับการใช้ หลักสูตร
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร จะต้ องจัดเตรี ยมเอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร คูม่ ือการ
ใช้ หลักสูตร สื'อการเรี ยนการสอนที'จําเป็ น เครื' องมือเครื' องใช้ อาคารสถานที' สถานที'ฝึกปฏิบตั ิการ
แนวทางการประเมินผลการเรี ยนการสอน สิ'งต่างๆ เหล่านี 8 จะต้ องอยู่ในสภาพการณ์ที'พร้ อมชี 8แจง
เสนอแนะข้ อมูล วิธีการที'ใช้ หลักสูตรสําหรับผู้สอนและผู้บริ หารสําหรับการประชุมปฏิบตั ิการและการ
วางแผนการใช้ หลักสูตรจริ ง ปั จ จัยด้ านสภาพความพร้ อมของสิ' ง เหล่า นี 8 คณะกรรมการบริ หาร
หลัก สู ต รจะให้ ค วามสํ า คัญ เป็ นอัน ดับ แรก เพราะจะมี ส่ ว นในการกระตุ้น ความรู้ ความเข้ า ใจ
และมีเจตคติที'ดีต่อการใช้ หลักสูตร การเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรที'เกี' ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตร
จะมีความแตกต่างกันแต่ละกลุม่ เป้าหมาย
สํ าหรั บผู้บริ หารและศึกษานิ เ ทศก์ ควรจะมี การประชุมชี แ8 จงเกี' ยวกับการใช้ หลักสูตร
การสนับสนุนส่งเสริ มการใช้ หลักสูตรสําหรั บผู้สอน รวมทังการสร้
8
างเจตคติที'ดีต่อหลักสูตรให้ กับ
ผู้สอน ผู้เรี ยนและผู้เกี'ยวข้ อง ได้ แก่ ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน บุคลากรกลุ่มนี 8ควรประชุม
ชี แ8 จงและการประชาสัม พัน ธ์ หลักสูตรอย่างสมํ' าเสมอ เพื' อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และรายงาน
ความก้ าวหน้ าระหว่างการดําเนินการใช้ หลักสูตร
กลุ่มผู้สอนนอกจากจะประชุมชี 8แจงให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเกี' ยวกับหลักสูตรในภาพ
กว้ างๆ แล้ ว จะต้ องมีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตรแบบเจาะลึก โดยเฉพาะแนว
การสอน และจุดเน้ นในแต่ละเรื' อง ซึ'งจะมี ความแตกต่างกันไปตามสารถของแต่ละรายวิช าและ
ธรรมชาติการแสวงหาความรู้ ซึง' จะมีรูปแบบการสอนที'หลากหลายแตกต่างกันไป เพื'อพัฒนาผู้เรี ยน
ได้ ตามเป้าหมายของหลักสูตร คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะต้ องประสานงานกับผู้บริ หาร เพื'อให้

75
ความสําคัญและเอาใจใส่ดแู ลการเตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายนี 8อย่างเป็ น
ระบบและดําเนินการอย่างต่อเนื'องในการใช้ หลักสูตร
การเตรี ย มความพร้ อมบุค ลากรที' เ กี' ย วข้ องกับ การใช้ ห ลัก สูต รในชุม ชน ส่ ว นนี ค8 ณะ
กรรมการบริ หารหลักสูตร ไม่ควรจะมองข้ ามไป เพราะการวางแผนการจัดการศึกษา ควรจะให้
บุคลากรในชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมให้ มาก เพราะการนําชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
จะช่ ว ยทํ า ให้ ก ารใช้ ห ลัก สู ต รปรั บ เข้ า กับ สภาพความต้ อ งการชองท้ อ งถิ' น และนํ า ความรู้ จาก
สถานศึกษาสู่ชุมชน คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะต้ องศึกษาข้ อมูลเกี' ยวกับบุคลากรที' จะเป็ น
กลุ่มเป้าหมายหลัก (core groups) สําหรับที'จะช่วยส่งเสริ มสนับสนุนการใช้ หลักสูตรให้ ดําเนินไป
โดยสะดวกและราบรื' น รวมทัง8 ชี แ8 จงให้ ผ้ ูปกครองและบุค คลอื' นในชุม ชนทราบ เกี' ยวกับ การใช้
หลัก สู ต ร เป้ าหมายของหลัก สู ต รที' ต้ อ งการพัฒ นาผู้ เ รี ย น การจัด กระบวนการเรี ย นการสอน
และกิจกรรมหลักสูตรอื'นๆ ในบางครัง8 การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมร่ วมหลักสูตร
อาจจะต้ องขอความร่วมมือ และการสนับสนุนช่วยเหลือจากชุมชน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรไม่ควรจะต้ องข้ ามเกี' ยวกับการเตรี ยมความพร้ อมเรื' อง
งบประมาณ สํ าหรั บใช้ ในการจัดการพัฒนาบุคลากรและการดําเนินการใช้ หลักสูตรใหม่ จะต้ อง
วางแผนงบประมาณอย่ า งละเอี ย ดและรอบคอบ มี ค วามเพี ย งพอ ถ้ าขาดการสนับ สนุน ด้ า น
งบประมาณการใช้ หลักสูตรก็ จ ะไม่มี ประสิ ทธิ ภ าพตามเป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการใช้
หลักสูตรต้ องการงบประมาณ สํ าหรั บเตรี ยมความพร้ อมบุคลากร และการพัฒนาอย่างต่อเนื' อง
งบประมาณสํ าหรั บการพัฒ นาเอกสารคู่มื อการใช้ หลักสูตร วัส ดุหลักสูตร สื' อการเรี ยนการสอน
เครื' อ งมื อ เครื' อ งใช้ งบประมาณสํ า หรั บ การประชุม ชี แ8 จง การประชุม ปฏิ บัติ ก ารสํ า หรั บ การใช้
หลักสูตรสํ าหรับผู้สอน การนิเทศกํ ากับดูแล และการประเมินหลักสูตร รวมทังการประชาสั
8
มพันธ์
ผลการใช้ หลั ก สู ต รเป็ นระยะๆ การวางแผนงบประมาณ และการบริ ห ารงบประมาณส่ ว นนี 8
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คณะกรรมการบริ ห ารหลักสูต ร และผู้บ ริ หารสถานศึก ษาจะต้ องร่ วมมื อ วางแผนบนฐานข้ อมูล
ที' ล ะเอี ย ดชัด เจน รวมทัง8 วิ ธี ก ารบริ ห ารงบประมาณการใช้ ห ลัก สูต รที' มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคล่ อ งตัว
ทัน ต่อสภาพความต้ องการและการเปลี' ยนแปลงที' รวดเร็ ว เพื' อเป้าหมายการพัฒ นาผู้เ รี ยนให้ มี
คุณลักษณะที'พงึ ประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
5.5 การประชาสัมพันธ์ หลักสูตร
การประชาสัม พันธ์ หลักสูตร คื อ การวางแผนดํ าเนินการใช้ หลักสูตร เพื' อการสื' อสาร
สองทาง และเสริ มสร้ างให้ ผ้ เู กี'ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตรมีความรู้ ความเข้ าใจ และเกิดความรู้ สึกที'ดี
ต่อหลักสูตร ป้องกันและแก้ ไ ขความเข้ าใจผิ ด ขจัด และลดสาเหตุแ ห่ง การขัดแย้ ง ต่างๆ รวมทัง8
สนับ สนุน นโยบายการดํ า เนิ น การใช้ ห ลัก สูต ร ซึ' ง เป็ นภารกิ จ สํ า คัญ ของคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร
การวางแผนงานประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รเป็ นเสมื อ นหั ว ใจของการดํ า เนิ น งาน
การประชาสัม พัน ธ์ ที'ดีช่วยให้ เกิ ดการประสานงาน ขจัดอุปสรรคและปั ญ หาซํ า8 ซ้ อน ถ้ าขาดการ
วางแผนก็ยากที'งานการใช้ หลักสูตรจะดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ การวางแผนการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรควรจัดเป็ น 3 ระยะ คือ ก่อนการใช้ หลักสูตร ระหว่างการใช้ หลักสูตร และภายหลังการใช้
หลักสูตร หลักการวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีดงั ต่อไปนี 8
1. การกํ าหนดวัตถุประสงค์ จะต้ องกํ าหนดหรื อระบุสิ'งที'ต้องการประชาสัมพันธ์ ไว้
อย่างชัดเจน ว่าเพื' ออะไร จะต้ องสร้ างความเข้ าใจในสิ'ง ใดหรื อด้ วยการแก้ ปัญ หาใดในหลักสูตร
ที'พฒ
ั นาขึ 8น
2. การกํ า หนดกลุ่ ม เป้ าหมาย จะต้ อ งระบุ ใ ห้ แน่ ชั ด ว่ า กลุ่ ม เป้ าหมายคื อ ใคร
มีพื 8นฐานการศึกษาหรื อภูมิหลังอย่างไร รวมทังรายละเอี
8
ยดต่างๆ เช่น พื 8นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม
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และวัฒนธรรม รวมทังว่
8 าใครจะเป็ นผู้นําความคิดเห็นหรื อมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ ข่าวสารหลักสูตร
ไปสูป่ ระชาชนในท้ องถิ'น
3. การกํ า หนดหัว เรื' อ ง จะต้ อ งกํ า หนดให้ แ น่ น อนว่ า แนวหัว เรื' อ งเกี' ย วกั บ การ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรจะเน้ นไปในทางใด ตลอดจนการกําหนดสัญลักษณ์หรื อข้ อความที'จะเข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายได้ รวดเร็ ว
4. การกําหนดระยะเวลา จะต้ องมีการกําหนดช่วงระยะเวลา หรื อจังหวะที'เหมาะสม
ที'สดุ ในการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น อาจจะเริ' มทําการเผยแพร่
เกี'ยวกับหลักสูตรใหม่ลว่ งหน้ าเป็ นการกระตุ้นความสนใจ
5. การกํ าหนดสื' อและเทคนิคต่างๆ จะต้ องกํ าหนดลงไปว่าจะใช้ สื'อหรื อเครื' องมื อ
ใดบ้ างรวมทังเทคนิ
8
ควิธีการอื'นๆ
6. การกํ า หนดงบประมาณ จะต้ อ งกํ า หนดงบประมาณที' ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น งาน
ให้ ชดั เจน การกําหนดงบประมาณรวมทังกํ
8 าหนดบุคลากรที'จะใช้ ในการดําเนินงาน

ประเภทและลักษณะกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร
การดําเนินงานการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร จะสําเร็ จมากน้ อยเพียงใด ควรจะต้ องแยก
ลักษณะกิ จกรรมให้ ชดั เจน เพื' อความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน ประเภทและลักษณะของกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. การประชาสัมพันธ์ ภายใน คือการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจอันดีกบั กลุ่มเป้าหมาย
ในสถาบัน หรื อหน่วยงาน เพื'อช่วยเหลือสนับสนุนการใช้ หลักสูตร ลดความขัดแย้ ง ความไม่เข้ าใจ
ในบรรยากาศการปฏิบตั งิ าน รวมทังการให้
8
ขา่ วสารความรู้เกี'ยวกับการใช้ หลักสูตรแก่บคุ ลากร
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2. การประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายนอก คื อ การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจอั น ดี กั บ
กลุ่มเป้าหมายภายนอกหน่วยงาน ได้ แก่ ประชาชน ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานอื' นที'เกี' ยวข้ องกับ
การใช้ หลักสูตร การประชาสัมพันธ์ ภ ายนอกอาจจัดทํ าในรู ปแบบของการเผยแพร่ ข่าวสารผ่าน
สื' อมวลชนประเภทต่างๆ เพื' อให้ กลุ่ม เป้ าหมายเกิ ดความรู้ ความเข้ าใจที' ถูกต้ อ งเกี' ยวกับการใช้
หลักสูตร
3. การประชาสั ม พั น ธ์ เ ฉพาะกิ จ คื อ การประชาสั ม พัน ธ์ ที' จัด ขึ น8 ให้ เ หมาะสม
ตามลักษณะของวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื'อติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้ ทนั ที เช่น การประชาสัมพันธ์
คุณลักษณะและความสามารถของผู้ที'จบหลักสูตร ให้ กบั หน่วยงานที'ต้องการใช้ ผลผลิต เพื'อให้ เกิด
ความรู้ความเข้ าใจที'ถกู ต้ องและตัดสินใจที'จะเลือกใช้ ผลผลิตของหลักสูตร
กระบวนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การดําเนินงานการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร มีปัจจัย
ที' เ ป็ นส่ ว นประกอบอยู่ 4 ประการ คื อ การสํ า รวจข้ อ มูล การวางแผนงาน การติ ด ต่อ สื' อ สาร
และการประเมินผล ดังรายละเอียดต่อไปนี 8
การสํ ารวจข้ อมูล ได้ แก่ การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลประกอบ เช่น ใครเป็ นกลุ่มเป้าหมาย
ที' เ กี' ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตร ซึ'ง แบ่ง เป็ นกลุ่ม เป้าหมายที' จ ะต้ อ งประชาสัม พันธ์ ภ ายใน ได้ แ ก่
ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ช่ ว ยฝ่ ายวิ ช าการ หัว หน้ าหมวดวิ ช า ผู้ สอน อาจารย์ ส่ ว นกลุ่ ม เป้ าหมายเพื' อ การ
ประชาสัมพันธ์ภายนอก ได้ แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษาอื'นๆ รวมทังผู
8 ้ ใช้ ผลผลิตของหลักสูตร
การวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หลักสูตร คือ นําข้ อมูลที' ศึกษาเตรี ยมวางแผนว่าจะทํ า
อะไรบ้ าง การวางแผนงานจะต้ องชัดเจน เป็ นระบบและต่อเนื'อง กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
วิธีการและสื'อ รวมทังงบประมาณ
8
กําหนดวิธีปฏิบตั ิ ทําอย่างไร และเมื'อใด
การติ ด ต่ อ สื' อ สาร คื อ การดํ า เนิ น งานการประชาสั ม พั น ธ์ หลั ก สู ต รตามแผน
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร จะต้ อ งศึ ก ษาธรรมชาติ ก ารรั บ รู้ สื' อ ประชาสัม พัน ธ์ ข องแต่ ล ะ
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กลุม่ เป้าหมาย ระยะเวลาและวิธีการนําเสนอการจัดทําการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื'อต่างๆ เช่น
วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต วารสาร และเอกสารเพื'อการประชาสัมพันธ์ ภายในและภายนอก การทํา
เอกสารเพื' อการประชาสัมพันธ์ นนมี
ั 8 ความแตกต่างกับการจัดทํ าเอกสารเผยแพร่ ซึ'งมีวัตถุประสงค์
เพื'อการสื'อสารทางเดียว ส่วนเอกสารเพื'อการประชาสัมพันธ์ มีจุดประสงค์เพื'อการสื'อสารสองทาง
และกระตุ้นให้ เกิดความรู้สกึ ที'ดีตอ่ หลักสูตร
การประชาสัม พันธ์ ก่อนการใช้ หลักสูตร ถ้ าจะมี การจัดประชุมสัม มนา จะต้ องศึกษา
วิเ คราะห์ ข้ อมูลของกลุ่ม เป้าหมายให้ ชัดเจน เพื' อเป็ นประโยชน์ สําหรั บการออกแบบและวิ ธี การ
บริ หารจัดการสําหรับกลุม่ เป้าหมายเพื'อการสื'อสารได้ ตรงจุดและเกิดความรู้สกึ ที'ดีตอ่ หลักสูตร
การใช้ วารสารเพื' อ การประชาสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการใช้ หลั ก สู ต ร รวมทั ง8 เอกสาร
เพื'อประชาสัมพันธ์ นอกจากนี 8อาจจัดการสาธิ ตพิเศษ เพื' อการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในประเด็น
ที'น่าสนใจ หรื อลักษณะเด่นของหลักสูตร ว่ามีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า มีความหมายต่อผู้ที'เกี' ยวข้ อง
อย่างไร
การประเมิ น ผลการประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รจะใช้ วิ ธี ก ารใดจึ ง จะทราบว่ า การ
ประชาสัม พัน ธ์ ห ลัก สูต รแต่ล ะครั ง8 นัน8 บรรลุวัต ถุป ระสงค์ การใช้ ง บประมาณแต่ล ะครั ง8 การใช้
ทรั พยากรคุณภาพของสื' อเพื' อการประชาสัมพันธ์ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอก
การประสานงานกับหน่วยงานใดที'จะต้ องปรับปรุ งให้ มีประสิทธิภาพมากขึ 8น การวิเคราะห์ในแง่ของ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ใช้ ผลผลิ ต ของหลั ก สู ต รกั บ สถาบั น ผู้ ผลิ ต หรื อ สถานศึ ก ษาว่ า เกิ ด
ความพึงพอใจในผลผลิตมากน้ อยเพียงใด ซึง' อาจจะใช้ กรอบในการวิเคราะห์ดงั นี 8
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ผลผลิตที'คน / หน่วยงาน
ต้ องการ
สถาบันผลิต
ผู้ผลิต
คุณภาพ
ประสิทธิภาพ

ขายผลผลิต

ผู้ใช้

ความพอใจ
ผลผลิต

แผนภาพ 14 ขันตอนความสั
8
มพันธ์ระหว่างผู้ใช้ ผลผลิตและสถานศึกษา

ประโยชน์ ของการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรส่วนมาก ได้ พยายามปรับปรุ งการประชาสัมพันธ์
หลั ก สู ต รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต รในอนาคตมี แ นวโน้ มไปในทางที'
สถาบันการศึกษาต้ องแสดงให้ สังคมประจักษ์ ว่า พฤติกรรมหรื อสิ'งที' สถาบันทํ าอยู่นัน8 เป็ นความ
รับผิดชอบต่อสังคม พลังร่ วม การส่งเสริ มการใช้ หลักสูตร คือ การประชาสัมพันธ์ ซึ'งคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรไม่ควรมองข้ ามไป และถ้ าจะทําการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพจะต้ อง
มี ค วามสามารถในการเขี ย นหนัง สื อ เขี ย นบทความ มี ค วามรู้ ในเรื' อ งพฤติ ก รรมศาสตร์ และ
ความสามารถในการสื' อสาร มี ความจริ ง ใจและรั บผิดชอบต่องานประชาสัมพันธ์ หลักสูตร จึงจะ
ส่งผลให้ การใช้ หลักสูตรเป็ นไปอย่างราบรื' น บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
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5.6 การแปลงหลักสูตรสู่การสอน
หลักสูตรและการสอนเป็ นงานทางด้ านวิชาการ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะต้ อง
เป็ นผู้กํากับดูแล จะปล่อยให้ หวั หน้ าภาค หรื อคณบดีเป็ นผู้รับผิดชอบบริ หารหลักสูตรแต่เพียงผู้เดียว
ไม่ได้ องค์ประกอบคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะมาจากหลายสาขาวิชา เพื'อจะได้ กํากับดูแล
ได้ อย่างทั'วถึ ง ในเรื' องมาตรฐานทางด้ านวิ ช าการ โดยมี บทบาทหน้ าที' เ กี' ยวกับการวางแผนการ
จัดระบบการจัดการเกี'ยวกับหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน การจัดอาจารย์ผ้ สู อน การกํากับดูแล
มาตรฐานหลักสูตรและการปรั บปรุ งหลักสูตรให้ ทันสมัย คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะต้ อง
ประสานงานกับ ผู้บ ริ หารและผู้ส อนให้ ตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของขัน8 ตอนการแปลงหลักสูต ร
สูก่ ารสอน ดังนี 8
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรในลักษณะวิ เคราะห์ เกี' ยวกับหลักการของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื'อกํ าหนดแผนการสอน ศึกษารายละเอียด
เกี' ย วกับแนวทางการออกแบบกิ จ กรรม และการปฏิ บัติ รวมทัง8 งบประมาณที' จ ะต้ อ งใช้ สํ า หรั บ
การบริ หารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาวัสดุหลักสูตรที' จําเป็ นสํ าหรั บการเรี ยนการสอน เช่น เอกสารคําสอน
แบบฝึ ก บทปฏิบตั ิการ ข้ อทดสอบ คูม่ ือผู้สอน คูม่ ือผู้เรี ยน โดยวางแผนดําเนินการให้ สอดคล้ องกับ
งบประมาณที'ตงไว้
ั8
3. ตรวจสอบความพร้ อมของวัสดุหลักสูตร บุคลากร วัสดุ สิ'งอํานวยความสะดวก
และสิ'ง สนับสนุนการใช้ หลักสูตร แหล่งวิทยากรในท้ องถิ' น รวมทัง8 แหล่งฝึ กประสบการณ์ สําหรั บ
ผู้เรี ยน
4. การวางแผนพัฒ นาผู้ส อน การฝึ กอบรมเพิ' ม เติม ระหว่างการดํ าเนิ นการใช้
หลักสูตร อาจารย์ที'สําเร็ จการศึกษาทางด้ านวิชาชีพ จะไม่เข้ าใจเกี'ยวกับการสอนระดับอุดมศึกษา
(collage teaching) ซึ'ง มี ร ายละเอี ยดและลักษะเฉพาะ ลักษณะการฝึ กอบรมผู้ส อนควรเป็ น
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การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี' ยวกับประเด็นสําคัญๆ ที'จะส่งเสริ มการเรี ยนการสอน และการพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะและเจตคติตอ่ วิชาชีพ เป็ นการสร้ างความมัน' ใจและการประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร
5. การจัดตารางสอนและจัดผู้สอน การจัดชัน8 เรี ยน ห้ องปฏิ บตั ิการ สถานที' ฝึก
ปฏิบตั ิ เพื'อเสริ มสร้ างความรู้ ทักษะ ทังภายในและภายนอกสถานบั
8
น รวมทังวางแผนประสานงาน
8
กับบุคคลที' เกี' ยวข้ องและสถานที' ที'จะพาผู้เ รี ยนไปศึกษา ดูงาน และการฝึ กภาคสนาม สิ'งเหล่านี 8
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะต้ องวางแผนปฏิบตั ิการในภาพรวมให้ เป็ นระบบ เนื'องจากข้ อมูล
เหล่านี จ8 ะนํ ามาวางแผนเรื' องงบประมาณ เวลา การประสานกับผู้เกี' ยวข้ อง เพื' อจะอํ านวยความ
สะดวกการใช้ หลักสูตร รวมทัง8 การจัดยานพาหนะที' จะต้ องให้ อยู่ในสภาพที' พ ร้ อมและปลอดภัย
สําหรับผู้เรี ยน
6. กระบวนการเรี ย นการสอน จะดํ า เนิ น ไปอย่ างราบรื' น เป็ นระบบ ขึ น8 อยู่กับ
ประสิทธิ ภาพของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร รายละเอียดของภารกิจข้ อ 1 - 5 จะต้ องวางแผน
ให้ อยู่ในสภาพที'พร้ อมก่อนที'จะเปิ ดทําการสอน กระบวนการเรี ยนการสอนที' มีคณ
ุ ภาพจะบ่งชี ถ8 ึง
การวางแผนหลักสูตรได้ เตรี ยมไว้ ล่วงหน้ า เมื' อนํ าแผนไปสู่การปฏิ บตั ิจริ ง คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรจะต้ องสํารวจว่ามีสิ'งใดบ้ างจะต้ องปรับปรุ ง คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ผู้บริ หาร ผู้สอน
สังเกตบันทึกร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อ เพื'อหาแนวทางแก้ ไขข้ อมูลเหล่านี 8 จะเป็ นส่วนหนึ'งของการ
นําไปใช้ การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรร่ วมมือกันจัดทําประมวลการสอน (course syllabus)
เพื'อตรวจสอบความถูกต้ องและมาตรฐานวิชาของหลักสูตรนัน8 การเขียนคําอธิบายรายวิชา (course
description) ในหลัก สู ต ร นัก พัฒ นาหลัก สูต รมี ห ลัก การเขี ย นคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า ดัง นี 18 )แสดง
ประเด็นหลักๆ (main concept) มาเรี ยบเรี ยงในลักษณะเป็ นคํานาม (noun) และวลี (phase) ไม่นํา
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sub concept หรื อ topic มาเขียน 2) ใช้ คํากริ ยา (action verb) 3)ใช้ ภาษารัดกุม กระชับ สะท้ อน
ภาพรวมของรายวิชา 4) ไม่ขยายรายละเอียดเนื 8อหาสาระของรายวิชา
ส่วนการออกแบบคําอธิ บายรายวิชาลักษะบูรณาการ หรื อการออกแบบรายวิชาเชิงรุ ก
สามารถทํ าได้ โดยนํ าคุณ ลักษณะบัณ ฑิ ตที' พึง ประสงค์หรื อวัตถุประสงค์ ข องหลักสูตรเป็ นตัวตัง8
ตามด้ วยสาระสําคัญ (main concept) ดังแผนภาพต่อไปนี 8

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

MC1

สาระสําคัญ (Main Concept)
MC2
MC3
MC4

ตารางเมตริ กซ์
แผนภาพ 15 การออกแบบคําอธิบายรายวิชาลักษะบูรณาการเชิงรุก

MC5
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ความหมายของหน่วยกิตกับเวลาการสอนและการเรี ยนรู้ ตัวเลขหน้ าวงเล็บ หมายถึง
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชา ส่วนตัวเลข 3 ตัว ในวงเล็บ หมายถึง กระบวนการเรี ยนการสอนของ
รายวิชานัน8 ตัวเลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง ลักษณะของวิชาเป็ นทฤษฎี แนวคิดหลักการ การเรี ยน
การสอนจะใช้ วิธีการบรรยายหรื ออภิปราย ส่วนเลขตัวกลาง หมายถึง การปฏิบตั ิในห้ องปฏิบตั ิการ
หรื อการปฏิบตั ใิ นภาคสนาม ส่วนตัวเลขตัวที'สาม ในวงเล็บ หมายถึง การศึกษาด้ วยตนเอง ซึ'งผู้สอน
ส่วนมากไม่ค่อยให้ ความสําคัญกับตัวเลขตัวที'สามในวงเล็บ ซึ'งตัวเลขตัวที'สามในวงเล็บนี 8จะบอก
จํ านวนชั'วโมงที' ผ้ ูส อนจะมอบหมายงานให้ ผ้ ูเ รี ยนแสวงหาความรู้ เพิ'ม เติม และฝึ กประสบการณ์
กระบวนการคิด และการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ตัวอย่างการวิเคราะห์ภารกิจการสอนรายวิชาวิสญ
ั ญี 501
ที'นําไปสูก่ ารจัดการเรี ยนการสอน ดังนี 8
วิสญ
ั ญี 501 วิสญ
ั ญีวิทยา 2 (2 - 0 - 4 )
จํานวนหน่วยกิต การบรรยาย การปฏิบตั ิ ศึกษาด้ วยตนเอง
เวลาเรี ยนของรายวิชานี 8เป็ นระบบทวิภาค ดังนี 8
1 ปี การศึกษา มี 2 ภาคการศึกษา
1 ภาคการศึกษามีเวลาเรี ยน 18 สัปดาห์
การวางแผนการสอน ผู้สอนจะต้ องคิดถึงการสอบกาลางภาคและปลายภาค รวมทัง8
วันหยุดและกิจกรรมซึ'งจะอยู่ที'ประมาณ 2 สัปดาห์ ดังนันจะมี
8
เวลาที'ใช้ สอนจริ ง 16 สัปดาห์ การคิด
จํานวนชัว' โมงที'สอนจริ ง โดยนําตัวเลขในวงเล็บมาคูณกับจํานวน 16 สัปดาห์ ดังนี 8
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จํานวนชัว' โมงการบรรยายของรายวิชานี 8
2 X 16 = 32 ชัว' โมง
จํานวนชัว' โมงการปฏิบตั ไิ ม่มี เพราะตัวเลขตัวกลางในวงเล็บเป็ นศูนย์
จํานวนชัว' โมงการศึกษาด้ วยตนเอง
4 X 16 = 64 ชัว' โมง
สรุ ป รายวิ ช าวิ สัญ ญี 501 จะมี จํ า นวนชั'ว โมงการบรรยายตลอดภาคการศึ ก ษา
32 ชัว' โมง จํานวนชัว' โมงการปฏิบตั ไิ ม่มี และจํานวนชัว' โมงศึกษาด้ วยตนเอง 64 ชัว' โมง
จากนัน8 จึ ง ขยายรายลเอี ย ดเป็ นเค้ า โครงของรายละเอี ย ดของรายวิ ช า ซึ' ง ใน
พจนานุกรมทางการศึกษาของ C.V. Good หมายถึง หัวข้ อต่างๆ ซึ'งกําหนดให้ เขียนขึ 8นไว้ ตามแบบ
ของทางราชการ หรื อทํ าเป็ นชุดเกี' ยวกับวิ ช าใดวิ ช าหนึ'ง ปั จ จุบัน นี ค8 ํ าว่าประมวลการสอนจะใช้
ในความหมายของคําว่า Course of Study คือ คูม่ ือ หรื อแนวทางการศึกษาจากหลักสูตร เพื'อเป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นทางการ เพื'อช่วยเหลือผู้บริ หาร ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ า
ส่วนการศึกษา และผู้สอนได้ ใช้ ในสถานศึกษา ทัง8 นี 8 เพื' อช่วยให้ การสอนวิชาต่างๆ ในสถานศึกษา
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประมวลการสอนมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี 8
1.
2.
3.
4.

จุดมุง่ หมายของรายวิชา (Aim of the course)
ผลที'คาดว่าจะได้ รับ (The expected outcomes)
ขอบข่ายที'จะศึกษา (Scope of study)
เสนอแนะเครื' องช่วยในการสอน (Instructional aids) เช่น ตํารา
เอกสารประกอบการสอน การเรี ยน วิธีสอน และประเมินผล
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ความแตกต่ างระหว่ างประมวลการสอนกับหลักสูตร
หลักสูตรกําหนดไว้ วา่ ควรจะเรี ยนอะไรบ้ าง และการจัดการเรี ยนการสอนต้ องดําเนินการ
ตามที' กําหนดนัน8 แต่การกํ าหนดไว้ จะกล่าวโดยกว้ างๆ เช่น ในหลักสูตรกํ าหนดไว้ ว่าให้ ผ้ ูเ รี ยนรู้
เกี'ยวกับจังหวัดของตน ผู้ทําประมวลการสอนจะต้ องมากําหนดและปรับขยายเอาเองว่าควรจะเรี ยนรู้
เกี' ยวกับจังหวัดของตนในรู ปแบบใด และจะมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้ ในเรื' องไหนมาก ประมวลและ
ขยายความในหลักสูตรให้ ชดั เจน เฉพาะเจาะจงลงมาให้ เหมาะสมกับสภาพท้ องถิ'น และกํ าหนด
ออกมาว่าควรจะสอนอะไรและจะปรับปรุงแก้ ไขอย่างไร เพื'อให้ การเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพ
จุดเน้ นของประมวลการสอนที'ดีนนั 8 การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน ฉะนันผู
8 ้ ทํา
จะต้ องพยายามคิดค้ นกิ จ กรรมที' อาจจะเกิ ดขึน8 ได้ นํ ามาเสนอแนะไว้ ใ ห้ ม ากและกว้ างขวางพอ
ที'ผ้ ูสอนผู้สอนจะนําไปปรับใช้ ได้ ตามเหมาะสมของสภาพสถานศึกษา บุคคลที'มีหน้ าที'ส่วนสําคัญ
ในการทําประมวลการสอน คือ คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและผู้สอนที' มีประสบการณ์ ในการ
สอนมาแล้ วในวิชานันได้
8 ร่วมทําประมวลการสอน เพราะเวลาจะเริ' มทําประมวลการสอน มีสิ'งที'เป็ น
อุปสรรคอยู่ 3 ประการที'คณะผู้ทําประมวลการสอน คือ 1) ไม่ทราบว่าจะต้ องทําอย่างไร จะเริ' มต้ น
ที'จดุ ใด 2) สิ'งที'จะทํานันเป็
8 นอย่างไร และ 3) บางวิชาเนื 8อหาสาระไปมีส่วนคล้ ายกับที'บคุ คลได้ ทํา
ไว้ แล้ ว
ส่ วนประกอบของประมวลการสอน
1. จุดประสงค์ เฉพาะของวิชา
การทําประมวลการสอนวิชาใดๆ ก็ตาม การกํ าหนดจุดประสงค์เฉพาะไว้ ให้ ชดั เจน
จะเป็ นส่วนช่วยให้ การจัดเนื 8อหาสาระ กิจกรรมการเรี ยน สื'อการเรี ยน ให้ เหมาะสมและสัมพันธ์ กับ
จุดประสงค์ ที'กํ าหนดไว้ จุด ประสงค์ เ ฉพาะนี ม8 ี ลักษณะแตกต่า งไปจากจุดประสงค์ ที'เ ขี ย นไว้ ใ น
หลักสูตร จุดมุง่ หมายของวิชาต่างๆ ที'เขียนไว้ ในหลักสูตรนี 8 เป็ นสิ'งที'มงุ่ หวังที'จะให้ ผ้ เู รี ยนเกิดอะไรขึ 8น
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เมื' อ เรี ย นวิ ช านัน8 ๆ ไปแล้ ว ผู้ส อนจะทราบว่ า ผู้ เ รี ย นเกิ ด สิ' ง เหล่ า นัน8 หรื อ ไม่ โดยต้ อ งอาศัย การ
ประเมิ น ผล เพราะฉะนัน8 จุด ประสงค์ ที' เ ขี ยนไว้ ใ นประมวลการสอนนัน8 จะมี ลักษณะสํ า คัญ ว่ า
หลักสูตรต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนเกิดอะไรขึ 8น จะมุ่งเน้ นให้ เกิดทางใด และเกิดอย่างละเท่าใด โดยวิธีการนี 8
การประเมินผลจะต้ องมีสว่ นสัมพันธ์กบั จุดประสงค์เฉพาะนี 8
ดังนัน8 เราจะเห็นว่าภาษาที'เขี ยนไว้ ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จะเป็ นไปในแนว
กว้ าง และเป็ นภาษาสูง บางคนกล่า วว่า เป็ นภาษาทฤษฎี ส่วนข้ อความหรื อภาษาที' เ ขี ยนไว้ ใ น
ประมวลการสอนนัน8 ย่อมเป็ นแนวเฉพาะเรื' อง และเป็ นภาษาที'ง่าย เพื'อผู้สอนจะได้ เข้ าใจถึงทิศทาง
ในการสอน ตลอดจนสามารถมองเห็นเป้าหมายของการสอน จุดประสงค์ที'เขียนในระดับนี 8 ส่วนมาก
จะเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2. หัวข้ อเรื อง
ส่วนใหญ่ นิยมเขี ยนต่อจากจุดประสงค์ เพื' อแสดงถึง เฉพาะตอนหรื อหัวข้ อใหญ่ ๆ
เท่านัน8 ทังนี
8 8 เพื'อมุ่งให้ ผ้ ูใช้ ประมวลการสอนได้ สํารวจดูโครงร่ างทังหมด
8
ว่าในสาขาของวิชาหนึ'งๆ
ที'จะต้ องสอนนัน8 ต้ องการความลุม่ ลึกกินความไปถึงเรื' องใดบ้ าง

3. เนือX หาสาระ
เพื' อให้ ร้ ู ว่าหัวข้ อเรื' องหนึ'ง ๆ มี ข อบข่าย ของเนื อ8 หาสาระที' ต้องสอนแต่ล ะชัน8 เรี ยน
อย่า งไรบ้ า ง ควรทํ า เป็ นรายการลงไป แต่จ ะต้ องระลึ กว่ าเนื อ8 หาสาระนี ม8 ิ ใ ช่เ ป็ นข้ อ ความอย่า ง
ละเอียด เช่นเดียวกับหนังสือแบบเรี ยน หรื อคูม่ ือผู้สอน คือ จะต้ องตีความในหลักสูตรว่า วิชาหนึ'งๆ
นันจะเรี
8
ยนมากน้ อยเพียงใด เราจะต้ องเลือกเอาแต่สิ'งสําคัญ (main concept) ที'ผ้ เู รี ยนต้ องรู้ และ
เหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของผู้เรี ยน จะเรี ยนรู้ อย่างละเอียดและเจาะลึกไปได้ แค่ไหน เพียงไร
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เพราะมีขีดจํากัดของเวลา และความสามารถของผู้เรี ยนและความยากง่ายของเนื 8อหาสาระนันด้
8 วย
การกํ าหนดขอบข่ายนี 8 ต้ องศึกษาทังแนวตั
8
งและแนวนอน
8
ของวิชานัน8 ๆ คือ ต้ องเรี ยนเกี'ยวกับเรื' อง
ทัว' ไปแล้ วจึงเรี ยนให้ ละเอียดเฉพาะตอนใดตอนหนึ'ง เพื'อให้ ร้ ู ลึกซึ 8ง เช่น การเรี ยนภาษาไทยนันจะ
8
มุง่ เน้ นเรื' องทักษะสัมพันธ์ เกี'ยวกับการฟั ง ดู พูด อ่าน เขียน แต่ในขณะเดียวกันด้ านทักษะพัฒนา
หรื อหลักภาษาและการใช้ ภาษาก็จะต้ องมีการฝึ กฝนให้ ลมุ่ ลึก เพื'อความแตกฉานของภาษาด้ วย
4. ลําดับของเนือX หาสาระ
เมื'อไรเราจะสอนอะไรก่อนหลัง การจัดลําดับของเนื 8อหาสาระเป็ นสิ'งจําเป็ น เช่น การ
สอนภาษาไทย คงจะเริ' มจากการฟั ง แล้ วจึงจะไปสอนเรื' องการพูด การอ่าน และการเขียน เป็ นต้ น
เพราะการศึกษาธรรมชาติของแต่ละวิชานันเป็
8 นสิ'งสําคัญและจําเป็ นที'คณะผู้ทําประมวลการสอน
จะต้ องศึกษาให้ แตกฉาน เพื'อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ได้ ง่าย การทําประมวลการสอนจะต้ องคํานึงถึงข้ อนี 8
ให้ มาก เพราะการจั ด ลํ า ดั บ เนื อ8 หาก็ เ นื' อ งมาจากความสามารถในการเรี ย น ความสนใจ
ความต้ องการ และความสามารถในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ทังนี
8 8อาจกล่าวได้ ว่าทุกวิชาจะต้ องมีการ
จัดลําดับของเนื 8อหาสาระ มิฉะนันแล้
8 ว จะทําให้ การเรี ยนไม่ได้ รับผลดีเท่าที'ควร
จากประสบการณ์ ที'ผ่านมา วิชาบางวิชาในหลักสูตรมิได้ เรี ยงลําดับของเนื 8อหาสาระ
ไว้ ใ ห้ ผ้ ูสอน ผู้ที'ทําประมวลการสอนจะต้ องระมัดระวัง เรื' องนี ใ8 ห้ มาก เพราะผู้สอนจะทํ าการสอน
เรี ยงไปตังแต่
8 หน้ าแรกไปจนถึงหน้ าสุดท้ ายของประมวลการสอน จะมี ผ้ ูสอนเพี ยงส่วนน้ อยที' ร้ ู จัก
เลื อ กปรั บ สาระการสอนให้ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์ ข องท้ อ งถิ' น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ์
ความสามารถของผู้เ รี ย นว่ า ควรจะได้ รั บ อะไรก่ อ นหลัง เพื' อ เป็ นการตอบสนองความต้ อ งการ
ความสนใจของผู้เรี ยน ฉะนัน8 การทําประมวลการสอนนี 8จะต้ องระมัดระวังเรื' องนี 8เป็ นอย่างยิ'ง
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5. แนวคิดสําคัญของเนือX หาสาระและกิจกรรมเสนอแนะในการเรี ยนการสอน
แนวคิดสําคัญของเนื 8อหาสาระหรื อความคิดรวบยอดนัน8 จะต้ องศึกษาให้ รอบคอบว่า
คืออะไร เพื'อความสอดคล้ องกับจุดประสงค์ของการเรี ยน และสิ'งมีที'ควรคํานึงถึงต่อไปนี 8คือ
1. สิ'งที'ผ้ สู อนคิดว่าจําเป็ นสําหรับผู้เรี ยน
2. สิ'งที'ผ้ สู อนคิดว่าผู้เรี ยนต้ องการและสนใจที'จะเรี ยนรู้
3. สิ'งที'ผ้ สู อนคิดว่าผู้ปกครองหรื อชุมชนต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้
ปั จ จุบัน นี ค8 วามต้ อ งการและเรี ยกร้ องกันมากเกี' ยวกับ คุณ ธรรมจริ ย ธรรม ดัง นัน8
การจัดการศึกษาจึง มิใ ช่มุ่งเน้ นแต่เ ฉพาะด้ านความรู้ อย่างเดี ยว การปลูกฝั ง และการเสริ มสร้ าง
คุณ ธรรมให้ กับ ผู้เ รี ย นก็ เ ป็ นสิ' ง ที' สํ า คัญ และจํ า เป็ นมาก คณะผู้จัด ทํ า ประมวลการสอนจะต้ อ ง
พิจารณาให้ ละเอียดว่า การให้ ความรู้ที'ควบคูไ่ ปกับการเสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรมนัน8 จะกระทําได้
อย่างไร ถ้ าผู้ทําประมวลการสอนเสนอแนะ แต่การให้ อ่านหนังสือ แบบเรี ยน แล้ วนํามาตอบคําถาม
ในเวลาสอบ นอกจากผู้เรี ยนจะเบื'อและไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายที'กําหนดไว้ ถ้ าจะเสนอความต้ องการ
ของจุดประสงค์การเรี ยน และความต้ องการของสังคมแล้ ว จะต้ องมุ่งเน้ นในเรื' องการฝึ กปฏิบตั ิด้วย
พยายามเสนอแนะกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที'น่าสนใจ สนุกสนานและชักจูงให้ ผ้ เู รี ยนเกิดค่านิยมคุณธรรม
จากการฝึ กปฏิบตั มิ ากกว่าการท่องจําจากหนังสือและแบบเรี ยนเพียงอย่างเดียว
จุดเด่นของประมวลการสอนอยู่ที'กิจกรรมเสนอแนะ และกิจกรรมที'น่าสนใจควรจะ
เป็ นกิจกรรมที'ผ้ ูสอนและผู้เรี ยนร่ วมกันกระทํา แนวการเขียนควรใช้ ภาษาง่ายๆ กะทัดรัด เป็ นข้ อๆ
ให้ เห็นได้ ง่าย สิ'งสําคัญของการเสนอแนะกิจกรรม ควรจะลําดับให้ เหมาะสมกับประเภทของกิจกรรม
ซึง' มีอยู่ 3 ประการ ได้ แก่
1. กิจกรรมนําเข้ าสู่บทเรี ยน ควรเรี ยงลํ าดับไว้ เป็ นตอนๆ เพราะเป็ นสิ'งที'ผ้ ูสอน
จะต้ องเลือกกระทําก่อน เพื'อเป็ นการเร้ าความสนใจให้ ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยน อยากทดลองค้ นคว้ าต่อไป
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2. กิ จ กรรมก่ อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ กิ จ กรรมเหล่านี ส8 ่วนใหญ่ จ ะเป็ นขัน8 สอนของ
ผู้สอนในการเรี ยนรู้ ว่าผู้เรี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้ ขึ 8นได้ โดยการจัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีส่วนร่ วมในการกระทํา
ได้ มีประสบการณ์แห่งความสําเร็ จ ยังผลให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเปลี'ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด เพราะ
ผู้เรี ยนจะเกิดการการเรี ยนได้ ด้วยตนเองและการเรี ยนรู้นนเป็
ั 8 นสิ'งที'จะเรี ยนทดแทนกันไม่ได้
3. กิ จ กรรมที' ส่ ง เสริ มความรู้ ทั ก ษะ และการคิ ด เป็ นกิ จ กรรมที' จั ด ขึ น8
เพื'อก่อให้ เกิดการฝึ กปฏิบตั หิ รื อการรู้จกั นําเอาความรู้ไปใช้ ทังนี
8 8ย่อมขึ 8นอยู่กบั ประเภทและธรรมชาติ
ของวิชา
6. ความเกียวเนือง
ประมวลการสอนควรมี เนื อ8 หาที' ต่อเนื' องกัน และมี กิจกรรมที' จะสามารถนํ าความรู้
จากประสบการณ์หนึ'งไปสัมพันธ์ กบั ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ ถ้ าผู้ทําประมวลการสอนลืมนึกถึงข้ อนี 8
จะทําให้ การเรี ยนการสอนไม่ได้ ผลเท่าที'ควร อาจจะทําให้ ผ้ เู รี ยนสับสนเข้ าใจยาก ฉะนันการต่
8
อเนื'อง
เป็ นสิ'งสําคัญมากต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
7. ความสมดุล
การจัดทําประมวลการสอน ควรมีความสมดุลระหว่างวิชาต่างๆ ไม่ควรจะเน้ นหลัก
วิชาใดวิชาหนึ'งมากเกินไป จะทําให้ เกิดผลเสียกับผู้เรี ยน แม้ ว่าปั จจุบนั นี 8เราจะพยายามบูรณาการ
การสอนในวิชาต่างๆ ให้ สมั พันธ์กนั ก็ตาม เราควรระมัดระวังให้ ดีเกี'ยวกับการจัดทําประมวลการสอน
เช่น การนําวิชาศิลปศึกษาขึ 8นมาเป็ นหลัก ให้ ผ้ เู รี ยนทํากิจกรรม โดยการสร้ างอนุสาวรี ย์จําลอง แล้ ว
ค้ นคว้ าประวัติความเป็ นมา เพื' อที' จะนํ าไปสู่การเรี ยนประวัติศาสตร์ นัน8 ถ้ ามองดูตามตัวหนังสื อ
ที'เขียนไว้ ในประมวลการสอนก็มีความเหมาะสม แต่พอถึงขันนํ
8 าไปปฏิบตั ิจริ งที'สถานศึกษาอาจจะ
ไม่เป็ นไปตามที'ประมวลการสอนเสนอแนะไว้ เพราะอาจจะมีสาเหตุหลายประการ เช่น ขีดจํากัดของ
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เวลาเรี ยน เนื 8อหาที'กําหนดให้ ไว้ มาก ไม่สามารถให้ ทําเช่นนันได้
8 เพราะผู้เรี ยนจะทําการศึกษาค้ นคว้ า
ก็อาจทําได้ ไม่ลุ่มลึกพอ ถึงแม้ จะทํ ามาโดยละเอียดก็ อาจจะไม่มีเวลามารายงานและถ้ าทําเช่นนี 8
เสมอจะปรากฏผลที'เป็ นอยู่ในปั จจุบนั นี 8กับทางสถานศึกษาคือ ปฏิบตั ิกิจกรรมมากเกินไปโดยไม่ได้
เรี ยนรู้ สาระสําคัญอย่างครบถ้ วน แต่การให้ ผ้ เู รี ยนทํากิจกรรมนันเป็
8 นสิ'งที'ดี แต่ต้องขึ 8นอยู่กบั ผู้สอน
ผู้สอนเป็ นตัวจักรสําคัญ ถ้ าผู้สอนมีความสามารถไม่เพียงพอแล้ ว จะทําให้ การเรี ยนการสอนประสบ
ความสํ าเร็ จได้ ยาก ผู้ทําประมวลจะต้ องคํานึงถึ งเรื' องความสมดุลของวิชาและกิ จ กรรมว่าจะจัด
อย่างไรจึงจะเหมาะสมและผู้สอนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริ ง
8. สือการเรี ยน
เป็ นสิ' ง สํ าคัญ และจํ าเป็ นต่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน สามารถช่วยให้ ผ้ ูเ รี ยนเกิ ดการ
เรี ยนรู้ได้ เร็ ว สื'อการเรี ยนพอจะจัดเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภทดังนี 8
1. ประเภทวัสดุและสื'อที'ใช้ การเรี ยนรู้ผา่ นโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต
2. ประเภทเครื' องมือโสตทัศน์
3. ประเภทสําหรับใช้ ทํากิจกรรม
ฉะนัน8 ผู้ทําประมวลการสอน ควรได้ ประมวลพวกสื'อการเรี ยนต่างๆ มาเขียนไว้ เป็ น
แนวทางให้ มากที' สุดเท่าที' จะมากได้ และต้ องให้ สอดคล้ องสัมพันธ์ กับเนื อ8 หาสาระ และกิ จกรรม
ที'เสนอแนะในการเรี ยนการสอน ทังนี
8 8เพื'อให้ ผ้ สู อนผู้ใช้ ประมวลการสอนได้ เลือก จัดหา และสร้ างสื'อ
การเรี ยนได้ ตามความสมควร และความเหมาะสมในท้ องถิ'นนัน8
9. การประเมินผล
การประเมิ น ผลเป็ นสิ' ง ที' จํ า เป็ น เพื' อ ตรวจสอบว่า สิ' ง ที' ไ ด้ ก ระทํ าไปแล้ ว นัน8 บรรลุ
จุดมุง่ หมายที'กําหนดไว้ หรื อไม่ เพราะขณะทําประมวลการสอนนันส่
8 วนใหญ่ก็คิดว่า ควรทําอย่างนัน8
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อย่างนี 8 ควรให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนอย่างนันอย่
8 างนี 8 เมื'อถึงเวลานําไปใช้ จริ งๆ จะต้ องทําการตรวจสอบดูว่า
ใช้ ได้ ดีมากน้ อยเพียงใด เหมาะสมหรื อไม่ ควรปรับปรุ งแก้ ไขสิ'งใดบ้ าง เป็ นที'ยอมรับกันโดยทัว' ไปว่า
การวัดผลการศึกษาถื อว่า เป็ นการวัดบุค ลิ กภาพของผู้เ รี ยนด้ วยว่า มี ความก้ า วหน้ าหรื อ พัฒ นา
ไปอย่างไร ดังนันการวั
8
ดผลจะต้ องทําหลายๆ ด้ าน ส่วนการประเมินนันเป็
8 นการพิจารณาผลที'ได้ จาก
การวัด ว่าได้ ผลคุ้มค่ากับสิ'งที' ได้ ลงทุนไปหรื อไม่ การวัดผลจึงเป็ นส่วนหนึ'งของการพิจารณาผล
ถ้ าไม่มีเครื' องมือที'แน่นอนสําหรับใช้ ในการวัดผลก็ใช้ วิธีพิจารณาผลเป็ นสําคัญ ในการทําประมวล
การสอนนัน8 ผู้ทํา จะต้ อ งคํ านึ ง ถึ ง เรื' อ งเหล่ านี แ8 ละจัด รายการของวิ ธี ก ารวัด และเครื' องมื อ วัด ให้
ครอบคลุมสิ'งที'ต้องการจะวัด เพื'อให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์ที'กําหนดไว้ และจะเป็ นข้ อมูลในการ
ประเมินคุณภาพของประมวลการสอนต่อไป
10. การปรั บปรุ งประมวลการสอนและรายชือหนังสือสําหรั บผู้สอนและผู้เรี ยน
การปรั บปรุ งแก้ ไขเป็ นสิ'งที' กระทํ าควบคู่ไปกับการประเมินผล เพราะมี สิ'งที' อาจจะ
เกิดขึ 8น เช่น
1. ปั ญหาเรื' องเวลาและตัวผู้สอนผู้สอน
2. ปั ญหาเรื' องสื'อการเรี ยน
3. ปั ญหาเรื' องความสะดวกต่างๆ โดยสิ'งที'เสนอแนะไว้ อาจไม่สะดวกในการใช้
จะต้ องปรับปรุงใช้ วิธีการอื'นเพื'อความเหมาะสม
4. ปั ญหาเรื' องความถูกต้ องของเนื อ8 หาสาระ เพราะว่าเนื อ8 หาสาระอาจเป็ นที'
ยอมรั บกันในสมัยหนึ'ง แต่เ นื' องจากสัง คมมี การเปลี' ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทํ าให้ ส ถิ ติ ข้ อมูล
ตัวเลข องค์ความรู้ ต่างๆ เปลี' ยนแปลงไป พร้ อมทัง8 ค่านิยมที' เกิ ดขึน8 ใหม่ ดังนัน8 ประมวลการสอน
จะต้ องมีการปรับปรุ งอยู่เสมอ อย่างน้ อยในช่วงเวลาประมาณ 1 – 2 ปี เพราะอาจจะมีเหตุการณ์
ที'เปลี'ยนแปลงไป เป็ นสาเหตุให้ เนื 8อหาสาระและข้ อมูลผิดพลาดไปก็ได้
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รายชื'อหนังสือสําหรับผู้สอนและผู้เรี ยนให้ อ่านเสริ มนัน8 ประมวลการสอนที'ดีจะขาด
สิ'งนี 8ไปไม่ได้ เพราะการใช้ ประมวลการสอนนัน8 จะต้ องใช้ ควบคูก่ นั ไปกับหลักสูตร และหนังสืออื'นๆ
ประกอบตลอดจนแบบเรี ยน
การทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
การทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ เปรี ยบเสมือนพิมพ์เขียว (blue print) เพราะเป็ นสิ'งที'ช่วยให้
ผู้สอนได้ วางแผนการสอนและจะช่วยให้ สอนได้ ดีและเป็ นระบบมากขึน8 ผู้สอนได้ มีโอกาสกํ าหนด
จุดประสงค์ของบทเรี ยน หาวิธีสอนต่างๆ ที'จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจได้ เร็ วขึ 8น รวมทังการจั
8
ดเตรี ยมสื'อ
การเรี ยนและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที'เหมาะสม และช่วยให้ ผ้ สู อนมีมนั' ใจในการสอนมากยิ'งขึ 8น
เนื' อ งจากได้ เ ตรี ย มวางแผนไว้ ล่ ว งหน้ า ก่ อ นที' จ ะทํ า การสอน ผู้ เ รี ย นเกิ ด ความเลื' อ มใสศรั ท ธา
ในตัวผู้สอน เพราะการสอนของผู้สอนเข้ าใจง่ายเป็ นขันตอนไม่
8
สบั สน แผนการจัดการเรี ยนรู้ ยงั เป็ น
หลักฐานให้ ผ้ ูสอนทราบว่า ผู้เรี ยนจะได้ เรี ยนอะไรบ้ าง เรี ยนอะไรไปแล้ ว และพร้ อมที'จะเรี ยนอะไร
ต่อไป ซึ'งเป็ นการช่วยให้ การสอนติดต่อสัมพันธ์ กัน ทัง8 ในวิชาเดียวกันและวิชาอื' นๆ ซึ'งเป็ นความ
มุง่ หมายสําคัญของการศึกษาปั จจุบนั
การวางแผนการจัดการเรี ยนรู้ที'ดีควรมีลกั ษณะดังนี 8
1. มีความมุ่งหมายของแต่ละบทเรี ยน เพื'อเป็ นแนวทางในการประเมินผลของการเรี ยน
การสอน
2. ศึกษาวิเคราะห์ธรรมชาติ ความต้ องการ ความสนใจ ของผู้เรี ยนและระยะเวลาของ
การเรี ยนแต่ละครัง8
3. มี กิ จ กรรม เพื' อ เสริ ม สร้ างประสบการณ์ ข องผู้ เ รี ย นอัน เป็ นหนทางไปสู่ ก ารสรุ ป
เป็ นความคิดรวบยอดหลักการ และการแก้ ปัญหาต่อไป
4. เลือกวิธีการสอนแบบต่างๆ มาใช้ ให้ เหมาะสมกับบทเรี ยนและวัยของผู้เรี ยน
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5. คํ านึ ง ถึ ง แหล่ง ทรั พ ยากร เพื' อสะดวกในการจัด หาวัส ดุประกอบการเรี ย นและจัด
วิทยากรให้ เหมาะสมกับสภาพของท้ องถิ'นของสถานศึกษา
รู ปแบบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบ่งออกเป็ น 7 ส่วนที'สําคัญดังนี 8
1. หัวเรื องและกําหนดเวลาเรี ยน
หัวเรื' องคือ การแบ่งเนื อ8 หาสาระการเรี ยนออกเป็ นส่วนย่อยๆ เพื' อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ร้ ู ซึง8
ยิ'งขึ 8น ภายในระยะเวลาที'กําหนดให้ จะมากหรื อน้ อยขึ 8นอยู่กบั หัวเรื' องและความสามารถของผู้เรี ยน
และธรรมชาติวิชา

2. เนือX หาสาระ
คือสิ'งที'ผ้ สู อนจะต้ องศึกษาจากหลักสูตร แบบเรี ยน คูม่ ือผู้สอน การเขียนเนื 8อหาสาระ
ในแผนการจัดการเรี ยนรู้นี 8จะต้ องสันๆ
8 กว้ างๆ ถ้ าต้ องการรายละเอียดอาจจะตัดออก ทําเป็ นเอกสาร
ประกอบการเรี ยนแยกไว้ ตา่ งหาก เพื'อสะดวกในการค้ นคว้ าอ้ างอิง
3. ความคิดรวบยอด
เ ป็ น เ รื' อ ง ข อ ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ อั น เ กิ ด จ า ก ป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส กั บ สิ' ง แ ว ด ล้ อ ม
โดยตีความหมายออกมาเป็ นพฤติกรรมทางสมองและจะนําสิ'งใหม่ไปเชื'อมโยงกับประสบการณ์เดิม
เกิดเป็ นความคิดรวบยอดและฝั งอยู่ในความทรงจํา มนุษย์ต้องการมีประสบการณ์ตา่ งๆ พอสมควร
จึง จะเกิ ด เป็ นความคิ ด รวบยอดได้ ฉะนัน8 กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนนี จ8 ะต้ อ งพิ จ ารณาอย่ า งดี
เพราะเป็ นผลที'ผ้ เู รี ยนจะสามารถสรุปเป็ นความคิดรวบยอดหลักการได้
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ความคิดรวบยอดหรื อหลักการเรี ยนรู้ ที'จะมุ่งเน้ นเป็ นสิ'งสําคัญจําเป็ นที'ผ้ สู อนจะต้ อง
ศึกษาและทําความเข้ าใจจากเนื 8อหาสาระการเรี ยนของเรื' องที'จะสอนตอนนันอย่
8 างระมัดระวัง เช่น
เรื' องพันท้ ายนรสิงห์ ถ้ าผู้สอนไม่ศกึ ษาทําความเข้ าใจเนื 8อหาสาระเป็ นอย่างดีแล้ ว ก็จะจับความคิด
รวบยอดหลักการไม่ได้ ว่าคืออะไร อาจมุ่งสอนแต่เรื' องความคดเคี 8ยวของคลอง ซึ'งความจริ งเนื 8อหา
สาระต้ องการมุง่ เน้ นเรื' องความซื'อสัตย์ การเคารพต่อกฎหมายที'จะปลูกฝั งให้ กบั ผู้เรี ยน
4. จุดประสงค์ ของการเรี ยน
การกํ า หนดจุด ประสงค์ ข องการเรี ย นจะต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกับ ความคิ ด รวบยอด
โดยกําหนดเป็ นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ส่วนจุดประสงค์ของการเรี ยนการสอนบางอย่างไม่สามารถ
กํ าหนดเป็ นจุดประสงค์เ ชิ งพฤติกรรมได้ อาจกํ าหนดไว้ ในจุดประสงค์ ทั'วไป ต่อจากจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมก็ ได้ จุดประสงค์การเรี ยนถ้ าสามารถเขี ยนไว้ ชัดเจนมากเท่าใด ก็ จะสะดวกต่อการ
ออกแบบกิ จ กรรและประเมิ น ผล ตรงกับ หลัก การเรี ย นรู้ ได้ เ ป็ นอย่ า งดี จุด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้
ของแต่ละข้ อที'กําหนดขึ 8น จะนําไปสู่การวิเคราะห์งานเพื'อออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่าง
เหมาะสม
5. สือการเรี ยน
คือ วัสดุอปุ กรณ์ และกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที'ผ้ สู อนและผู้เรี ยนจะต้ องใช้ เพื'อก่อให้ เกิด
การเรี ยนรู้ โดยกําหนดลงไปอย่างละเอียดว่า สื'อการเรี ยนประเภทใดที'จะช่วยให้ ผ้ สู อนสามารถใช้ สื'อ
การเรี ยนได้ อ ย่ างเหมาะสมและสัม พัน ธ์ กับ กิ จ กรรมการเรี ย นและเนื อ8 หาสาระที' เ ป็ นไปอย่า งมี
ประสิทธิ ภาพ ผู้เ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ อย่างรวดเร็ ว ประหยัดทัง8 ทุนทรั พย์ และประหยัดทัง8 เวลาด้ วย
สิ'งเหล่านี 8จะต้ องนํามาพิจารณาว่าสื'อการเรี ยนที'จะนํามาใช้ ควรจะได้ พิจารณาอย่างรอบคอบ
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6. กิจกรรมการเรี ยน
การเรี ยนรู้ ในปั จจุบนั นี 8 ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประกอบกิจกรรมการเรี ยนให้ มาก
ที' สุด ดัง นัน8 ผู้ส อนควรวิ เ คราะห์ กิจ กรรมการเรี ยนอย่างรอบคอบ พิ จ ารณาจุดประสงค์ การเรี ยน
ของแต่ละข้ ออย่างละเอียด เพื'อผู้สอนจะได้ ทราบว่าจะจัดกิจกรรมอย่างไรจึงจะช่วยให้ ผ้ สู อนเปลี'ยน
บทบาทจากการเป็ นผู้กระทํ า กิ จ กรรมมาเป็ นผู้ประสานกิ จ กรรม และชี แ8 นะการเรี ยนกับผู้เ รี ย น
พยายามเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับผิดชอบต่อการเรี ยนของตนเองให้ มากยิ'งขึ 8น และสรุ ปการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง โดยมีผ้ สู อนคอยช่วยเหลือโดยเน้ นบทบาทผู้เอื 8ออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
7. การประเมินผล
คื อ การตรวจสอบว่ าหลัก จากเรี ยนแล้ ว ผู้เ รี ยนมี ก ารเปลี' ยนแปลงพฤติ กรรมดัง ที'
คาดหวังไว้ ในจุดประสงค์การเรี ยนรู้ หรื อไม่ การประเมินผลนี 8จะช่วยให้ ผ้ ูสอนทราบว่าผู้เรี ยนคนใด
เกิ ดการเรี ยนรู้ ตามที' ต้องการมากน้ อยเพี ยงใด สิ'งที' ผ้ ูสอนต้ องคํานึงถึงคือ การประเมินผลจะต้ อง
สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ที'กําหนดไว้ แต่ละข้ อ ซึ'งบ่อยครัง8 ที'ผ้ ูสอนได้ กําหนดจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ไว้ อย่างดี แต่เมื'อทําการสอนไปแล้ วก็ไม่ได้ ประเมินผลนัน8 ผู้สอนจะต้ องพิจารณาหาข้ อมูล
อย่างกว้ างขวางและลึกละเอียดพอสมควร การประเมินผลจึงจะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพเที'ยงตรง
และยุตธิ รรมแก่ผ้ เู รี ยน
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แผนการจัดการเรี ยนรู้ที'ดีจะเป็ นระบบมีความเชื'อมโยงกัน ดังแผนภาพต่อไปนี 8

เนื 8อหาสาระ

ความคิดรวบยอด

จุดประสงค์การเรียน

สือ' การเรี ยน

จุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม
แนวการเขียน
สันๆ
8 กว้ างๆ

ได้ มาจากเนื 8อหา
สาระ

ได้ มาจากความคิด
รวบยอด

ได้ จากการ
วิเคราะห์งาน

กิจกรรม

ได้ มาจาก
การวิเคราะห์
แต่ละข้ อของ
จุดประสงค์
การเรี ยน

การประเมินผล

การประเมิน
ตามสภาพจริ ง
สอดคล้ องกับ
จุดประสงค์
การเรี ยน

แผนภาพ 16 การสอนที'เน้ นกระบวนการต่อเนื'อง

การเรี ย นการสอนบางอย่ า งผู้ส อนไม่ ส ามารถวัด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ได้ ทัน ที
แต่จะต้ องอาศัยเวลาที'ผ้ สู อนต้ องติดตามศึกษาสังเกตอย่างต่อเนื'อง เช่น ความซื'อสัตย์ ความสะอาด
ความประหยัด ขอเสนอแนะให้ ผ้ ูส อนเขี ย นจุด ประสงค์ ข องการเรี ยนเหล่า นี ไ8 ว้ เ ป็ นจุดประสงค์
เชิ ง พฤติ ก รรม การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ส่ ว นมากจะใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น แบบอิ ง เกณฑ์
การประเมินผลเป็ นแนวทางที'จะพัฒนาต่อไปเป็ นนวัตกรรมการศึกษาในปั จจุบนั

98
5.7 การส่ งเสริมสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศทางการเรี ยนรู้
ชันเรี
8 ยนเป็ นสภาพแวดล้ อมทางการเรี ยนรู้ ซึ'งคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและผู้บริ หาร
ผู้ ส อน ต้ อ งตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของการจัด สภาพแวดล้ อมที' พ ร้ อมกั บ การมี บ รรยากาศ
ที'สนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ ตลอดเวลา
ความสําคัญเกียวกับการสร้ างบรรยากาศในชันX เรี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนมีองค์ประกอบที'สําคัญอยู่ 3 ประการ คือ ผู้สอน ผู้เรี ยน และ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน ผู้สอนเป็ นองค์ประกอบที'สําคัญยิ'งในการจัดการเรี ยนการสอน
เพราะจะเป็ นผู้กําหนดบรรยากาศเกี' ยวกับการเรี ยนการสอนแต่ละครั ง8 จะให้ เป็ นไปในรู ปแบบใด
ขึ 8นอยู่กับผู้สอนจะเป็ นผู้กําหนดทัง8 สิ 8น คุณลักษณะของผู้สอนที' ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ให้ เป็ นไปด้ วยดี
และมี ประสิทธิ ภาพมีหลายประการ เช่น มี ความรู้ ในสิ'งที'จะสอนเป็ นอย่างดี ทัง8 ด้ านกว้ างและลึก
สามารถนํ าความรู้ นัน8 มาถ่ า ยทอดได้ มี ทัศนะที' ดีต่อ การสอน ซึ' ง หมายถึ ง มี ความปรารถนาดี
ต่อผู้เรี ยน รักวิชาที'สอนและรักการสอน มีความรู้สึกอยากสอน ส่วนองค์ประกอบที'สําคัญและจําเป็ น
ที'จะส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ซึง' ผู้สอนจะขาดไปเสียไม่ได้ นอกเหนือจากองค์ความรู้ ความรู้ ความสามารถ
ในการสอนแล้ ว ผู้ส อนจะต้ องมี ความเข้ า ใจ เห็ น อกเห็ น ใจผู้เ รี ย น ไม่ แ สดงพฤติก รรมก้ า วร้ าว
ด้ วยวาจาและท่ าทางต่อ ผู้เ รี ย น ปฏิ บัติ ต่อ ผู้เ รี ย นให้ มี ความรู้ สึ กใกล้ ชิ ด มี ความเป็ นห่ วงผู้เ รี ย น
ยอมรับผู้เรี ยนอย่างที'เขาเป็ น พยามยามส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน สิ'งต่างๆ
ที'กล่าวมาจะเป็ นพื 8นฐานของการจัดการเรี ยนการสอน
ห้ องเรี ยนเป็ นสถานที' ปฏิ บัติ การสํ า หรั บผู้เ รี ยนเกี' ยวกับ การพัฒ นาและค้ นพบตนเอง
เป็ นสถานที'ที'จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับความรู้ เกี' ยวกับตนเอง สังคมและสิ'งแวดล้ อม ดังนันห้
8 องเรี ยน
ควรจะได้ สร้ างบรรยากาศที' เ อื อ8 อํ านวยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับประสบการณ์ ทางบวก เพื' อพัฒ นาตนเอง
ให้ มีทศั นะอันกว้ างต่อสังคมที'มีผ้ ูเรี ยนพบปะและอาศัยอยู่ การส่งเสริ มบรรยากาศเหล่านี 8ให้ เกิดขึ 8น
ผู้สอนจะต้ องเป็ นผู้ที'มีความน่าเชื'อถือในความสามารถของผู้เรี ยนในฐานะเป็ นบุคคล มีความรู้ สึกไว
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ต่อความคิดและความรู้ สึกของผู้เรี ยน มี ความกระตือรื อร้ น พร้ อมที'จะช่วยเหลื อผู้เรี ยน ได้ พฒ
ั นา
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล พื 8นฐานที'จะช่วยเสริ มในการสร้ างบรรยากาศในชันเรี
8 ยนสําหรับผู้สอน
ที'ควรพัฒนา ได้ แก่ คุณลักษณะดังต่อไปนี 8
1. การยอมรั บคุณค่ าของผู้เรี ยนในฐานะบุคคล (as a person) การที'ผ้ สู อนตระหนัก
รู้วา่ ผู้เรี ยนแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะตน การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ถ้ าผู้สอนเพียงแต่
รู้ สึกว่าผู้เรี ยนแต่ละคนแตกต่างกันเท่านันยั
8 งไม่เพียงพอ ต้ องแสดงออกทางด้ านการปฏิบตั ิที'มีความ
รับผิดชอบต่อการกระทํา ซึ'งแสดงให้ เห็นการยอมรับนันด้
8 วยบรรยากาศแห่งความไว้ วางใจ การให้
ความอบอุน่ และความจริ งใจระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนแต่ละคนพยายามค้ นคว้ าความ
จริ ง ได้ ด้ วยตนเอง การค้ น พบลัก ษณะเฉพาะของตนเองในวิ ถี ท างที' ค วรจะเป็ น ถ้ า บรรยากาศ
ในห้ องเรี ยนมีแต่การแข่งขัน ความก้ าวร้ าว ความกดดัน มีอคติ การเอารัดเอาเปรี ยบ สิ'งเหล่านี 8จะ
เป็ นประสบการณ์ ทางลบที'จะไม่ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พัฒนาไปในทิศทางที'พึงประสงค์ การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ การรู้ จกั แก้ ปัญหา การเลือก การตัดสินใจ ความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเอง รวมทังการรู
8
้ จกั การเรี ยนรู้ ด้วยตนเองและช่วยตัวเองได้ ดังนัน8 ผู้สอนจะต้ องแสดงพฤติกรรม
ที' มี ความอบอุ่นที' เ ป็ นตัวแทนของกลุ่ม เพื' อนและสัง คม พฤติกรรมของผู้ส อนจะเป็ นสิ' ง แวดล้ อ ม
ที'จะสร้ างประสบการณ์ให้ กับผู้เรี ยนได้ ตระหนักและรับรู้ว่า เขาได้ รับการยอมรับที'เต็มไปด้ วยความ
รักใคร่ชอบพอซึง' กันและกัน เสริ มสร้ างความสามารถตอบสนองความต้ องการที'จะนําไปสู่การพัฒนา
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ'งเป็ นสิ'งสําคัญและมีคณ
ุ ค่า จากที'กล่าวมาผู้สอนจึงต้ องมีความ
อดทน ใจกว้ าง รับฟั งความคิดเห็น พร้ อมที'จะช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรี ยนอยูเ่ สมอ
2. การสือสารแบบเปิ ด (open communication) การสนับสนุนความต้ องการของ
บุคคลที'จะพัฒนาตนตามศักยภาพเท่าที'จะเป็ นได้ (self - actualization) ซึ'งเป็ นความต้ องการของ
บุคคลที'ต้องมีการพัฒนาสูงสุดที'ต้องการจะเป็ นตัวของตัวเองอย่างเต็มที' ไม่คิดคอยแต่จะหวังพึ'งพา
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ผู้อื'นหรื อสิ'งอื'นตลอดเวลา ช่วยตัวเองได้ มีจิตใจเป็ นหลัก ฝึ กฝนตนเองได้ มีความคิดเป็ นอิสระรู้ จกั
เลื อกและตัดสินใจ และมี ความรั บผิดชอบในสิ'งที' ตนเองเลื อก ไม่ยึดติดกับผู้ใดหรื อสิ'งใด การจะ
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรี ยนที'จะเป็ นตัวของตัวเองนัน8 สิ'งจําเป็ นพื 8นฐานประการแรกคือ การสื'อสาร
แบบเปิ ดที' อยู่ใ นบรรยากาศของการยอมรั บลักษณะเฉพาะของแต่ล ะบุคคล อารมณ์ ความรู้ สึก
ค่านิยม พฤติกรรม แนวคิดของแต่ละบุคคลที'มีภูมิหลังแตกต่างกัน รวมทังการฟั
8
งอย่างมีประสิทธิผล
ที'ส่งเสริ มการสื' อสารให้ เกิ ดความรู้ สึกสัมผัส อันเป็ นพื น8 ฐานที'จะสร้ างความเข้ าใจระหว่างผู้เรี ยน
กับ ผู้ส อนให้ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมต่อ ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บรรยากาศในชัน8 เรี ย นที' ต อบสนอง
การปฏิบตั ิทางด้ านความรู้ สึก คุณลักษณะ ของค่านิยม การเสาะแสวงหาความเป็ นตัวของตัวเอง
ประสบการณ์ เช่นนี 8จะเกิดขึ 8นได้ โดยผ่านจากเนื 8อหาสาระ กระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที'ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ สึกว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าสามารถพัฒนาตนเองได้ ช่วยเหลือตนเอง
ได้ และพร้ อมที'จะช่วยเหลือผู้อื'น ดังนันกิ
8 จกรรมการเรี ยนการสอนที'จดั ขึ 8น โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื'อให้
ผู้เรี ยนรู้จกั ใช้ กระบวนการคิด การตัดสินใจ รู้ จกั วิธีการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ประการสุดท้ ายให้ ผ้ ูเ รี ยนสามารถควบคุม และมี อิ ส ระจากสิ' ง แวดล้ อมได้ การสร้ างบรรยากาศ
ในชัน8 เรี ย นเป็ นสิ' ง สํ า คัญ ที' จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ด ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ดต่อ ตนเอง รู้ จัก ตัว เองดี ขึ น8
บรรยากาศในห้ องเรี ยนมีหลายรู ปแบบ ซึ'งผู้สอนจะต้ องพิจารณาเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับเนื 8อหาวิชา
และกลุ่ม เป้าหมายของผู้เ รี ยน ปั จ จุบัน นี ก8 ารจัดการเรี ยนการสอน ผู้ส อนส่วนใหญ่ จ ะมุ่ง เน้ นถึ ง
ผลสั ม ฤทธิh ท างการเรี ย นหรื อ สาระความรู้ โดยละเลยการศึ ก ษาของผู้ เรี ย นด้ านความรู้ สึ ก
คุณ ลักษณะ ค่านิ ยมที' จ ะปลูกฝั ง และพัฒนาให้ กับผู้เรี ยน บรรยากาศในการเรี ยนที' มุ่ง เน้ นสาระ
ความรู้ อย่างเดี ยวอาจจะทํ าให้ ผ้ ูเรี ยนเบื'อหน่าย มี ความกดดัน ไม่สนุกกับบทเรี ยน และส่งผลให้
ไม่ชอบวิชาที'เรี ยนนันได้
8 ในที'สดุ
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องค์ประกอบสํ าคัญ 4 ประการ ซึ'งมี อิทธิ พ ลและส่ง ผลทํ าให้ บรรยากาศในชัน8 เรี ยน
มีลกั ษณะส่งเสริ มหรื อขัดขวางการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน องค์ประกอบเหล่านี 8เป็ นสิ'งที'ผ้ สู อนต้ องคํานึงถึง
ตลอดเวลาในการจัดการเรี ยนการสอนคือ
1. การร่วมมือและการแข่งขันของผู้เรี ยนภายในชันเรี
8 ยน ซึง' ประกอบด้ วย
1.1 บรรยากาศที'สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนร่วมมือกันแก้ ปัญหา
1.2 การให้ แรงเสริ มหรื อรางวัล
1.3 บรรยากาศที'ผ้ เู รี ยนต่างร่ วมมือกันจะมีปฏิสมั พันธ์ กนั มากกว่าในบรรยากาศ
ที'มีการแข่งขัน ผู้เรี ยนที'เรี ยนอ่อน ปานกลาง จะได้ รับประโยชน์มากที'สดุ จากการร่ วมมือกับผู้เรี ยน
คนอื'นๆ ส่วนผู้เรี ยนที'เรี ยนดีจะมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้อื'นและเป็ นแกนนําด้ านการคิด
2. ลักษณะพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้สอนจะมีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
3. ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู้ สอนกั บ ผู้ เรี ย นโดยคํ า นึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย น
เป็ นสําคัญ
4. ความรู้ สึกและเจตคติของผู้เรี ยนที' มีต่อกลุ่มเพื' อน ผู้สอน และสถานศึกษาจะมี
ผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
จากที' กล่าวมาจะเห็ นว่าผู้ส อนเป็ นบุคคลที' มี บทบาทในการสร้ างบรรยากาศของการ
เรี ย นรู้ ซึ' ง เป็ นสิ' ง สํ า คัญ อั น มี อิ ท ธิ พ ลและส่ ง ผลต่ อ การเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย นทั ง8 ทางด้ า นความรู้
ความสามารถและคุณลักษณะค่านิยม ช่วยพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทศั นะอันกว้ างต่อไป
บรรยากาศในชัน8 เรี ยนจะเป็ นสิ'งที' ช่วยส่งเสริ มสนับสนุน กระบวนการเรี ยนรู้ ให้ เป็ นไป
อย่ า งราบรื' น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ว่ า จะเป็ นบรรยากาศทางจิ ต วิ ท ยา ซึ' ง ผู้ ส อนเป็ นผู้ มี ส่ ว น
กําหนดให้ มีขึ 8น บรรยากาศทางกายภาพ ได้ แก่ อาคารสถานที' ห้ องเรี ยน และสื'อการเรี ยนการสอน
ส่วนบรรยากาศทางสังคมนัน8 ก็เป็ นสิ'งจําเป็ นที'ผ้ สู อนต้ องคํานึงถึงด้ วย เพราะบรรยากาศทัง8 3 ด้ าน
จะสนับสนุนซึง' กันและกันต่อกระบวนการเรี ยนการสอนให้ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผู้สอนเป็ นองค์ประกอบที'สําคัญในการจัดการเรี ยนการสอน ซึ'งคุณลักษณะของผู้สอน
ที' จําเป็ นนัน8 นอกจากความรู้ ทางด้ านวิชาการและวิธีการสอนแล้ ว ควรมี ความเข้ าใจและเห็นอก
เห็นใจผู้เรี ยน การไม่ก้าวร้ าว การฟั งความคิดเห็นของผู้เรี ยน มีความบริ สุทธิhใจและจริ งใจต่อผู้เรี ยน
ส่วนบรรยากาศทางจิตวิทยาที'เอื 8ออํานวยต่อการเรี ยนรู้ นี 8เป็ นสิ'งที'ผ้ สู อนส่วนมากจะละเลยและไม่ให้
ความสนใจ ซึ' ง ความจริ ง แล้ วบรรยากาศในชัน8 เรี ยนนี ผ8 ้ ูส อนเป็ นผู้พิ จ ารณากํ าหนดที' จ ะให้ เ ป็ น
ในรู ปแบบใดก็ได้ บรรยากาศในชันเรี
8 ยนนี จ8 ะเป็ นสิ'งที' จะช่วยพัฒนาผู้เรี ยนและการเรี ยนการสอน
จะดําเนินไปตามรูปแบบที'ผ้ สู อนกําหนดขึ 8น ซึง' แบ่งได้ 7 ประการ ดังนี 8
1. บรรยากาศที ท้ า ทาย เป็ นการกระตุ้น ให้ เ กิ ด กํ า ลัง ใจ เพื' อ ให้ ผ้ ูเ รี ย นประสบ
ผลสํ าเร็ จในการเรี ยน เช่น การเรี ยนในบางหัวข้ อจะมี ความยากและซับซ้ อน แต่ผ้ ูสอนกระตุ้นให้
ผู้เรี ยนรู้สกึ ว่า ผู้สอนมีความเชื'อมัน' ในความสามารถของผู้เรี ยนที'จะทํางานนันได้
8 สําเร็ จ ทําให้ ผ้ เู รี ยน
รู้สกึ มีอิสระและภูมิใจที'จะทํา ไม่ร้ ูสกึ ว่าถูกบังคับ แม้ วา่ งานนันจะยากและซั
8
บซ้ อนเพียงใด
2. บรรยากาศทีอิสระ คือการช่วยเหลือให้ ผ้ เู รี ยนมีการยอมรับนับถือตนเอง (self esteem) ผู้เรี ยนมีโอกาสที'จะเลือกและตัดสินใจต่อสิ'งที'มีคณ
ุ ค่า มีความหมาย รวมทังโอกาสที
8
'จะทํา
ความผิดพลาดด้ วย เพราะความล้ มเหลวก็เป็ นส่วนหนึ'งของการเรี ยนรู้ ดังนันการเรี
8
ยน คือ การเลือก
ตามที'ตนต้ องการเรี ยนรู้ ไม่ใช่การบังคับให้ เรี ยนรู้
3. บรรยากาศที มี ก ารยอมรั บ นั บ ถื อ ซึ ง กั น และกั น การที' ผ้ ู ส อนเห็ น คุณ ค่ า
ในตนเองผู้เรี ยนเป็ นบุคคลสําคัญมากกว่าการเรี ยนการสอน ซึ'งเขาสามารถเรี ยนรู้ ได้ เพราะการใช้
เวลาเรี ยนของแต่ล ะคนไม่เ ท่ากัน การสร้ างความมั'น ใจให้ กับผู้เ รี ยนจะช่วยให้ เขายอมรั บนับถื อ
ในตนเองด้ วยซึง' จะมีผลต่อการกระทํากิจกรรมต่างๆ ของผู้เรี ยนโดยตรง
4. บรรยากาศทีมีความอบอุ่น ผู้สอนต้ องไม่ลืมว่าความอบอุ่นทางจิตใจจะมีผล
ต่อความสํ าเร็ จในการเรี ยน การที' ผ้ ูสอนเข้ าใจ มี ความเป็ นมิตร ช่วยชี แ8 นะในการเรี ยนเป็ นลํ าดับ
ขันตอนก็
8
จะทําให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ อยากจะเรี ยน รักการเรี ยน รักวิชาที'เรี ยน

103
5. บรรยากาศแห่ งความมีวินัยแห่ งตน ผู้เรี ยนที'อยูใ่ นบรรยากาศที'เป็ นกันเองจะมี
การพัฒนาความมัน' ใจในตนเองได้ ดีกว่า ผู้เรี ยนที'อยู่ในบรรยากาศที'มีการควบคุม แต่กระบวนการ
เรี ยนการสอนจะดํ าเนินไปได้ ต้องมี ลําดับขัน8 ตอน ในบางครั ง8 ผู้ส อนจะต้ องชี แ8 จงให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจ
และขอความร่ ว มมื อ มากกว่ า ที' จ ะสร้ างเงื' อ นไข กฎระเบี ย บของการเรี ย นอัน จะทํ า ให้ ผ้ ูเ รี ย น
รู้ สึกเครี ยด เพราะความรั บผิดชอบและวินัยในการเรี ยนรู้ จะต้ องเกิดจากการตกลงกันทังสองฝ่
8
าย
ไม่ใช่เกิดจากการที'ผ้ สู อนเป็ นผู้กําหนด
6. บรรยากาศแห่ งความสําเร็ จ เป็ นสิ' งที' ผ้ ูสอนจะต้ องพยายามสร้ างให้ เกิ ดขึน8
ในชันเรี
8 ยน เพราะผู้เรี ยนมีความคาดหวังในการเรี ยนรู้สงู การชี 8แจงเหตุผลของความสําเร็ จให้ ผ้ เู รี ยน
ทราบ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนก้ าวหน้ าไปได้ อย่างดี เพราะผู้เรี ยนจะเรี ยนรู้ จากผลแห่งความสําเร็ จมากกว่า
ความล้ มเหลว การชี แ8 จงเหตุผลของความล้ มเหลวควรจะพิจารณาวินิจฉัย และมีข้อมูลสนับสนุน
ในการแก้ ไขด้ วย การที'ผ้ สู อนชอบพูดแต่ความล้ มเหลวของผู้เรี ยนอยู่ตลอดเวลา จะมีผลทําให้ ผ้ เู รี ยน
มีความคาดหวังตํ'า ไม่ชว่ ยให้ เกิดการเรี ยนรู้ที'ดี เพราะว่าคนเราจะเรี ยนรู้วา่ ตนเองมีความสามารถนัน8
ไม่ใช่จากความล้ มเหลวแต่มาจากความสําเร็ จตามขันตอน
8
7. บรรยากาศแห่ งความใกล้ ชิด ผู้เรี ยนทุกคนมีความต้ องการที'จะได้ รับการสัมผัส
แตะต้ องและความเอาใจใส่หรื อความสนใจจากผู้ส อนและผู้เ รี ยนคนอื' นๆ ผู้เ รี ยนทุกคนมี ความ
ต้ องการที' จะกระทํ าอย่างใดอย่างหนึ'งในช่วงเวลาที' แตกต่างกัน ความต้ องการเหล่านี เ8 ป็ นความ
ต้ องการทังทางกายและทางจิ
8
ตใจ การกระทําใดๆ ก็ตาม ที'บง่ ชี 8ให้ เห็นถึงความสนใจปรากฏต่อผู้อื'น
ผู้เ รี ยนบางคนต้ อ งการความเอาใจใส่ นีม8 าก เพื' อช่ ว ยให้ เ ขารู้ สึก มั'นคงปลอดภัย ทางด้ า นจิ ต ใจ
ซึง' ผู้สอนสามารถพิจารณาให้ ความเอาใจใส่ รู ปแบบของการสัมผัสแตะต้ องร่ างกายทางตรง หรื อใน
รู ปแบบของท่าที สัญลักษณ์ ข องความเอาใจใส่ เพื' อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดความรู้ สึกใกล้ ชิด เช่น การมอง
การยิ 8มให้ การสบตา การใช้ คําพูด การแสดงออกทางสีหน้ า ท่าทาง หรื อด้ วยการกระทําใดๆ ก็ตาม
ที' เ ป็ นการแสดงให้ ผ้ ูเ รี ยนรู้ สึก สัม ผัส และรั บ รู้ ว่า มี ความใกล้ ชิ ด ได้ รั บความเอาใจใส่ จ ากผู้ส อน
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การเอาใจใส่ทางบวกที'สอดคล้ องกับสถานการณ์ ของอารมณ์ ความรู้ สึกของผู้เรี ยน จะทําให้ ผ้ เู รี ยน
มีความรู้ สึกดี มี ชีวิตชี วา ตื'นตัว กระฉับกระเฉง และรู้ สึกว่าตนเองมีความสํ าคัญ เป็ นการเพิ'มพูน
ความรู้ สึกทางด้ านดี (well being) ให้ แก่ผ้ ูเรี ยน ซึ'งจะช่วยส่งเสริ มความเฉลี ยวฉลาดของผู้เรี ยน
อย่ า งน่ า พึ ง พอใจ ความรู้ สึ ก ที' ต ามมาก็ คื อ ความรู้ สึ ก ของความปรารถนาดี และความรู้ สึ ก ที' ดี
ต่อตนเองและผู้อื'น (I am OK, You are OK) ถ้ าผู้สอนให้ ความสนใจสิ'งนี 8อย่างจริ งจัง และควบคู่
กันไปกับการเปิ ดเผยตรงไปตรงมา ไม่กระทํ าเกิ นกว่าปกติธรรมดา ก็จะเป็ นการเสริ มสร้ างพัฒนา
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ มาก สิ'งที'ผ้ สู อนควรปฏิบตั ิ คือ
1. การแสดงท่าทีและกิริยาที'ดีงดงามต่อกัน การเริ' มต้ นแบบธรรมดาๆ โดยการ
กล่าวคําทักทาย การยิ 8ม และมีทา่ ทีไมตรี จิต
2. การใช้ คําพูดที'ดีๆ ซึ'งกันและกัน ใช้ ภาษาที'สภุ าพ ทําให้ ผ้ เู รี ยนรู้ สึกว่าผู้สอน
มีความปรารถนาดี
3. ต้ องมีศรัทธาที'จะมีความคิดในสิ'งที'ดีงามต่อกัน มีความปรารถนาดี เกื อ8 กูล
กันเสมอจากส่วนลึกของจิตใจ
4. ต้ องไม่ทําตนเป็ นบุคคลที'นา่ รังเกียจ พึงระลึกอยูเ่ สมอว่า บางสิ'งบางอย่างนัน8
บุคคลอื'นอาจจะประพฤติปฏิบตั ิได้ แต่เรากระทําไม่ได้ เพราะเราเป็ นผู้สอน มีความเชื'อมัน' ในสิ'งที'ดี
ไม่หลงตัวเอง อย่าลื มว่าบุคลิกภาพไม่ได้ หมายถึง ความหล่อหรื อความงดงาม แต่หมายถึงภาพ
ที'ประทับใจผู้เรี ยน
5. มีการช่วยเหลือซึ'งกันและกัน เพื'อเป็ นการสร้ างสายใยแห่งไมตรี จิตที'ดีตอ่ กัน
พร้ อมที'จะช่วยผู้เรี ยนเสมอ
6. เสี ยสละผ่อนปรนปรองดอง ยื ดหยุ่นในด้ านความคิดเห็น เพราะการเรี ยนรู้
จะเกิ ด ขึ น8 ได้ ย่ อ มขึ น8 อยู่ กั บ ปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ส อนกั บ ผู้ เ รี ย น และผู้ เรี ย นกั บ ผู้ เ รี ย น ดัง นั น8
การออมชอมกันบ้ างในด้ านความคิดเห็น เป็ นสิ'งที'จะเสริ มสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนที'นา่ สนใจ
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แอนเดอร์ สนั (Anderson. 1970) ได้ ศกึ ษาบรรยากาศทางสังคมในชันเรี
8 ยนซึ'งแยกได้ เป็ น
ลักษณะต่างๆ ที'มีอิทธิ พลและส่งผลต่อการเรี ยนรู้ ความรู้ สึกและพฤติกรรมการเรี ยนซึ'งผู้สอนควร
นําไปพิจารณาศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนดังนี 8
1. ความเป็ นกันเอง ความรู้สกึ ใกล้ ชิด สนิทสนมคุ้นเคยของสมาชิกในกลุม่ ผู้เรี ยน
2. การแบ่งกลุม่ เพื'อทํากิจกรรมการเรี ยนต่างๆ ตามจุดประสงค์ของการเรี ยนรู้
3. มีการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ กิจกรรมการเรี ยนรู้มีรูปแบบที'สามารถปฏิบตั ไิ ด้
4. การดําเนินกิจกรรมการเรี ยนเป็ นไปอย่างมีลําดับขันตอน
8
ไม่ลา่ ช้ าและเหมาะสม
5. การจัดสภาพแวดล้ อมที'สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ เช่น หนังสือ เครื' องมือ วัสดุ
อยูใ่ นสภาพพร้ อมที'จะใช้ ได้ ตลอดเวลา
6. ขจัดความขัดแย้ ง ส่งเสริ มความร่วมมือกันระหว่างผู้เรี ยนกับผู้เรี ยนและผู้สอน
7. ผู้สอนและผู้เรี ยนทราบจุดประสงค์และความคาดหวังในการเรี ยนอย่างชัดเจน
8. ไม่สง่ เสริ มระบบคนโปรดของผู้สอน ซึง' ส่งผลทําให้ เกิดความไม่ยตุ ธิ รรมขึ 8นได้
9. ผู้เรี ยนมีโอกาสได้ ทํากิจกรรมที'ยากและท้ าทายความสามารถอยูเ่ สมอ
10. ขจัดความเฉื'อยชาอันเป็ นสาเหตุของความเบื'อหน่ายต่อการเรี ยนการสอน
11. การตัดสินใจกระทํากิจกรรมต่างๆ ในชันเรี
8 ยนมาจากผู้เรี ยนเป็ นส่วนใหญ่
12. ไม่สง่ เสริ มการแบ่งพรรคแบ่งพวก หรื อเป็ นก๊ กเป็ นเหล่า
13. ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชันเรี
8 ยน
14. ไม่ปล่อยชันเรี
8 ยนเกิดความไม่เป็ นระเบียบและขาดความรับผิดชอบต่อการเรี ยน
ความสําคัญของบรรยากาศในชันเรี
8 ยนลักษณะต่างๆ ที'ได้ กล่าวมาแล้ วนัน8 เป็ นสิ'งจําเป็ น
ที' ผ้ ูสอนต้ องตระหนักถึงอยู่ตลอดเวลาในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ซึ'งจะส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยน
เกิ ด การเรี ย นรู้ ได้ พั ฒ นาเสริ ม สร้ างคุณ ลัก ษณะและค่ า นิ ย มของผู้ เรี ย นให้ เ ป็ นไปในทิ ศ ทาง
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ที' พึ ง ประสงค์ สํ า หรั บ การเรี ย นการสอนนัน8 มี อ งค์ ป ระกอบทางด้ า นสิ' ง แวดล้ อมในการเรี ย น
ที'ละเอี ยดอ่อนและมีความสําคัญเท่าเทียมกันกับเนื อ8 หาสาระ และจุดประสงค์การเรี ยน ซึ'งผู้สอน
จะต้ องพิจารณาเลือกใช้ บรรยากาศในการเรี ยนให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ การสร้ างบรรยากาศ
ที'ดีในการเรี ยนการสอนนัน8 คือบรรยากาศที'ยกย่องและส่งเสริ มความสําคัญของผู้เรี ยน มีความรู้ สึก
ร่ วมสมัยขจัดช่องว่างระหว่างกันและกัน ให้ ความเป็ นอิสระและใช้ ความสามารถของผู้เรี ยนมาเป็ น
ประโยชน์ในการฝึ กอบรมท่าทีและพฤติกรรมของผู้สอน จะต้ องแสดงออกว่าผู้สอนมีความปรารถนา
ดี ยกย่องและนับถื อ สนใจปั ญหาของผู้เรี ยนตลอดเวลา จึงจะเป็ นการสร้ างบรรยากาศแห่งความ
ไว้ วางใจซึ'งกันและกัน ทังนี
8 8ต้ องคํานึงถึงความต้ องการของผู้เรี ยนเป็ นหลัก มากกว่าความต้ องการ
ของผู้สอนซึง' สรุปได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี 8
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ผู้สอน : รู้สกึ
- ใกล้ ชิด
- ปรารถนาดีตอ่ ผู้เรี ยน
- ยอมรับผู้เรี ยนว่าต้ องการมี
ส่วนร่วมต่อการเรี ยนการสอน
- พร้ อมที'จะสอน

ผู้เรี ยน : รู้สกึ

ผลที'มีตอ่ การเรียนการสอน

บรรยากาศ
- อิสระ
- ไม่มีช่องว่าง
- เปิ ดเผย

- มีความมัน' ใจ
- มีอิสระที'จะแสดงออก
- สร้ างสรรค์
- ยอมรับผู้อื'น
- พร้ อมที'จะเรี ยน

- ความพยายามสูง
- พอใจ
- มีความร่วมมือ
- ช่วยกันทํา
- มีประโยชน์
- มีความรู้สกึ ถึงการมีสว่ นร่วม
ในความสําเร็จ
- ไว้ วางใจ
- ชอบวิชาทีเ' รี ยน

แผนภาพ 17 รูปแบบของบรรยากาศที'ดีในการเรี ยนการสอน
ตามแผนภาพนี แ8 สดงให้ เ ห็ นว่าบรรยากาศที' ดีใ นการเรี ยนการสอนเกิ ดขึ น8 ได้ อย่างไร
ความรู้ สึกของผู้สอนและผู้เรี ยนจะนําไปสู่บรรยากาศที'ดี ทําให้ เกิดลักษณะหลายอย่างในการเรี ยน
การสอน ลักษณะเหล่ านี ก8 ็ จ ะย้ อนกลับไปมี ผ ลต่อความรู้ สึก ของทัง8 ผู้ส อนและผู้เ รี ยน และช่ว ย

108
ส่ ง เสริ ม สร้ างบรรยากาศอัน ดี ใ ห้ แ น่ น แฟ้ นยิ' ง ขึ น8 และการเรี ย นการสอนก็ จ ะประสบผลสํ า เร็ จ
ตามเป้าหมาย

ผู้สอน : รู้สกึ
- ห่างเหิน
- ชอบวิจารณ์
- ดึงดัน
- ชอบชักจูง
- ไม่พร้ อมที'จะสอน
ผู้เรี ยน : รู้สกึ

ผลที'มีตอ่ การเรียนการสอน
บรรยากาศ
- ไม่เป็ นกันเอง
- เกิดช่องว่าง
- ปิ ด

- ขาดความมัน' ใจ
- ถูกลงโทษ
- ด้ อยลง
- ป้องกันตัว
- ขัดเคือง
- ขาดความร่วมมือ
- ไม่พร้ อมที'จะเรี ยน

แผนภาพ 18 รูปแบบของบรรยากาศที'ไม่ ดีในการเรี ยนการสอน

- ปกป้องตนเอง
- ขาดความร่วมมือ
- หมดหวัง
- ขัดแย้ ง
- หลีกเลีย' ง
- สงสัย สับสน
- หวาดระแวง
- ไม่ชอบวิชาทีเ' รี ยน
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5.8 การเสริมสร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่ างผู้ใช้ หลักสูตร
การเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีในค่านิยมคุณธรรมจริ ยธรรม เนื'องจากคนเราเติบโต
ขึ 8นมาได้ มีการเรี ยนรู้คา่ นิยม แบบหนึง' ที'แตกต่างกัน ตามความเชื'อของแต่ละบุคคล และครอบครัว
การร่ วมมื อกันขจัดอุปสรรคต่อความสํ าเร็ จของการใช้ หลักสูตร รับฟั งข้ อมูลจากผู้สอน
อย่างเอาใจใส่ เพื'อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที'เกิดขึ 8น คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรหาทางขจัด
อุปสรรคนันออกไปโดยเร็
8
ว
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร ร่ ว มกับ ผู้บ ริ ห าร ปรั บ ลัก ษณะงานให้ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถพิเศษ ที'เป็ นจุดเด่นของผู้สอนแต่ละคน เพื'อประโยชน์ของผู้เรี ยน การส่งเสริ มความคิด
ริ เริ' ม กับผู้สอน ก่อนที'คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะบอกให้ ผ้ สู อนทํากิจกรรมการเรี ยนการสอน
โดยใช้ ความคิดริ เริ' มใหม่ ซึง' มาจากผู้สอนเอง
การจัดอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน เพื' อพัฒนาบุคลากรให้ ก้าวหน้ าไกลขึ 8น การจัดหาสื' อ
ในการเรี ยนรู้ ใหม่ สําหรับผู้สอนอย่างเพียงพอ เพื'อพัฒนาตนเองและอาชีพเกี'ยวกับการจัดการเรี ยน
การสอน
การสั'ง สมความสามารถ การประเมิ น ความสามารถในปั จ จุ บัน เพื' อ เป็ นแนวทาง
ความต้ องการของผู้ส อนในอนาคต เพื' อเตรี ยมแผนให้ ผ้ ูส อนได้ ข ยายความสามารถของตนเอง
และประโยชน์การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเป็ นหลัก คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะต้ องพยายามกระตุ้น
ให้ บุคลากรหลักสูตร ได้ ตระหนักและตรวจสอบอย่างสมํ'าเสมอ เพื'อเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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5.9 การจัดประสบการณ์ เพือตอบสนองหลักสูตรแฝง
การพัฒนาหลักสูตรจะกํ าหนดคุณลักษณะที' พึงประสงค์ ของผู้เรี ยน จากคุณลักษณะ
ที'พึงประสงค์ของผู้เรี ยนจะแปลงออกมาเป็ นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และนํ าไปสู่การออกแบบ
รายวิชา เพื'อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังตารางต่อไปนี 8
ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ การออกแบบรายวิชา และหลักสูตรแฝง
วัตถุประสงค์
(Objectives)

การออกแบบรายวิชา
(Course design)

1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................

1. ................................................
2. ................................................
3. ................................................

หลักสูตรแฝง
(Hidden curriculum)
คุณลักษณะที'พงึ ประสงค์
ที'ไม่สามารถออกแบบรายวิชา
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
จะต้ องเขียนเป็ นแนวแนะ
(guideline) สําหรับ
1. การกําหนดนโยบาย
ของสถานศึกษา
เพื'อพัฒนาผู้เรี ยนอย่างมี
ทิศทางในภาพรวม
2. การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที'ต้องดําเนินการอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื'อง
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หลักสูตรแฝง คือ หลักสูตรที'ไม่ระบุเป็ นทางการ (unofficial curriculum) ในสถานศึกษา
ที'มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผู้เรี ยน มี 3 องค์ประกอบ ที'มีอิทธิ พลต่อท่าทีของพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้เรี ยน องค์ประกอบทัง8 3 ได้ แก่ โครงสร้ างของสถานศึกษาหรื อสถาบัน บรรยากาศ
ทางสังคม และปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
เนื'องจากผู้สอนเป็ นองค์ประกอบที'สําคัญของหลักสูตรแฝงที'มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของ
ผู้เรี ยน คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะต้ องแสดงศักยภาพที'สามารถระบุลกั ษณะของอิทธิพลของ
ผู้สอนตามความคิดเห็นของผู้เรี ยนได้ ย่อมสามารถนํามาเป็ นฐานข้ อมูล และเป็ นแนวทางออกแบบ
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน กิ จ กรรมเสริ ม หลัก สูต รและแนวทางพัฒ นาผู้ส อนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เจตนารมณ์ของหลักสูตรได้ ดียิ'งขึ 8น
การจัดหลักสูตรตามความต้ องการของสังคมเพียงอย่างเดียวจะเป็ นหลักสูตรที'มีลกั ษณะ
ไม่เข้ มแข็ง เนื'องจากมีความเชื'อว่าหลักสูตรเป็ นเพียงสิ'งที'สะท้ อนสังคม การศึกษาไม่มีบทบาทหน้ าที'
พัฒ นาสัง คม ผู้ เ รี ย นทุ ก คนจะต้ อ งเรี ย นเหมื อ นๆ กั น ในทางตรงกั น ข้ า มการจัด หลัก สู ต รที' มุ่ ง
ตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนเท่านัน8 จะเป็ นหลักสูตรที'ตื 8นเกิ นไป ซึ'งขาดความตระหนักว่า
ผู้เรี ยนสามารถพัฒนาถึงขีดความสามารถของเขาด้ วยปฏิ สมั พันธ์ กับผู้อื'นในสังคม ความต้ องการ
ของผู้เรี ยน จะรวมถึงการได้ รับประสบการณ์ตา่ งๆ ทางสังคม และโอกาสแสวงหาความรู้ ที'จะส่งเสริ ม
ให้ ผ้ ูเรี ยนมี ปฏิสัมพันธ์ กับผู้อื'นได้ ดียิ'งขึ 8น โดยปกติความต้ องการของผู้เรี ยนกับความต้ องการของ
สังคมจะสวนทางกัน คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะต้ องสามารถแปลความต้ องการความหมาย
คุณค่าของความต้ องการของผู้เรี ยนลงในหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอน ด้ วยการวิเคราะห์
วัฒนธรรมการเรี ยนรู้ ลักษณะสังคมที' ผ้ ูเรี ยนอาศัยอยู่ก่อนการวิเคราะห์ ความต้ องการของแต่ล ะ
บุคคล
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เมื' อพิจารณาความต้ องการของสังคม เรามักจะนึกถึงความต้ องการด้ านอุตสาหกรรม
แรงงาน กําลังคน ตลอดจนความต้ องการของสังคมที'จะให้ สมาชิกรับรู้ ข่าวสารความเคลื'อนไหวของ
บ้ านเมือง แต่ในสังคมปั จจุบนั มีความต้ องการให้ สมาชิกของสังคม รู้ จกั คิดด้ วยตนเอง ซึ'งประการ
ดังกล่าวนี ท8 ํ าให้ เ ห็นความแตกต่างระหว่างความต้ องการของบุคคลและสัง คมกลายจะเป็ นเรื' อง
เดียวกัน
การจัดประสบการณ์เพื'อตอบสนองหลักสูตรแฝง เพื'อพัฒนาผู้เรี ยนให้ ตระหนักถึงกุญแจ
แห่ ง ความสํ า เร็ จ อยู่ ที' ค วามเที' ย งธรรม ซื' อ สัต ย์ สุ จ ริ ต ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม หากหนี ห่ า ง
จากหลักการเหล่านี 8จะไม่สามารถได้ รับความสําเร็ จที'แท้ จริ ง การพัฒนาผู้เรี ยนได้ รับประสบการณ์
รู้จกั เคารพคุณธรรมของตนเอง ไม่เห็นตนเองเป็ นสิ'งซื 8อขาย ไม่ยอมขายคุณธรรมของตนเอง เพื'อเงิน
ทอง อํานาจ ฐานะ เป้าหมายของหลักสูตรที'พฒ
ั นาผู้เรี ยนจะเป็ นบุคคลที'สําคัญและมีพลังในสังคม
การเตรี ยมความพร้ อมผู้สอนและบุคลากรที'เกี' ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตร การแปลงหลักสูตรสู่การ
เรี ยนการสอน การทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ การส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศการเรี ยนรู้
รวมทังการจั
8
ดประสบการณ์เพื'อตอบสนองหลักสูตรแฝง จะมีส่วนสัมพันธ์ กบั การตรวจสอบคุณภาพ
การใช้ หลักสูตร
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5.10 การนิเทศกํากับดูแลการใช้ หลักสูตร
การนิเทศกํ ากับดูแลจะต้ องดําเนินการควบคูก่ ันไปกับการใช้ หลักสูตรซึ'งผู้บริ หารจะต้ อง
สร้ างความสัม พัน ธ์ แ ละความเชื' อถื อกับผู้ส อนจัดโอกาสให้ ผ้ ูส อนได้ เ ข้ ามาเป็ นกรรมการบริ หาร
หลักสูตรเพื' อดํ าเนินการศึกษาความต้ องการทักษะความรู้ ที'ผ้ ูสอนต้ องการพัฒนาการจัดประชุม
ปฏิ บัติการการฝึ กอบรม การวางแผนปฏิ บัติการสํ าหรั บปรั บปรุ ง การจัดการศึกษาภายหลัง การ
ฝึ กอบรมโดยร่วมมือกับคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ดังนี 8
1. การวางแผนหลักสูตร ซึ'งประกอบด้ วยโปรแกรมการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
ซึ'ง มี ร ายละเอี ยดเกี' ยวกับ การวางแผนการสอนรายปี รายภาค รายเดื อน รายสัป ดาห์ การระบุ
ขอบข่ายการใช้ ทรั พยากร การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร การประเมินผลการเรี ยนการสอน ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละสาขาวิชาและการปรับปรุ งการวางแผนหลักสูตรให้ ทนั สมัยอยู่
เสมอ
2. การส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้ หลักสูตร กระตุ้นให้ ผ้ สู อนปรับปรุ งเปลี'ยนแปลง
การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านกายภาพและบรรยากาศ
ที' ก ระตุ้น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ พัฒ นาผู้เ รี ย นให้ มี ทัก ษะทางวิ ช าการและทัก ษะทางสัง คม
การกระตุ้นให้ เกิ ดการเปลี' ยนแปลงควรดําเนินการตามขัน8 ตอนของการสร้ างความตระหนัก การ
สํารวจความต้ องการเพื'อสร้ างข้ อผูกพัน การวางแผน การฝึ กอบรมและการนําผลจากการวางแผนไป
ปฏิบตั ิ เพื'อให้ ได้ ตามแนวคิดและหลักการที'เปลี'ยนแปลง
3. ระหว่ างดําเนินการใช้ หลักสูตร คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรและผู้บริ หาร
จะต้ องทําการสํารวจ สังเกต เพื'อให้ ทราบว่าผู้สอนแต่ละคนมีความรู้ ความเข้ าใจเกี' ยวกับหลักสูตร
ในระดับใด ซึ'งข้ อมูลเหล่านี 8จะเป็ นฐานข้ อมูลสําหรับการออกแบบโครงการฝึ กอบรมผู้สอนระหว่าง
การใช้ หลักสูตร การจัดหาทรัพยากรสนับสนุน รวมทังกระตุ
8
้ นการรับรู้ เกี' ยวกับการใช้ หลักสูตรจาก
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ระดับหนึง' ไปสูอ่ ีกระดับหนึง' จนกระทัง' การรับรู้เกี'ยวกับการใช้ หลักสูตรของผู้สอนอยู่ในระดับใกล้ เคียง
กันการใช้ หลักสูตรก็จะเป็ นไปตามคาดหวังของหลักสูตร
4. ร่ วมกับผู้สอนเพือแก้ ปัญหา บทบาทของคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกับการ
นิเทศกํ ากับดูแลการใช้ หลักสูตรจุดเน้ นควรเป็ นผู้แยกแยะ คัดแยกปั ญหามากกว่าการแก้ ปัญหา
เพราะการแก้ ปั ญ หาเกี' ย วกับ การใช้ ห ลัก สูต รควรจะเน้ น การแก้ ปั ญ หาโดยคณะกรรมการและ
พยายามสร้ างความเข้ าใจให้ กบั ผู้สอนว่าปั ญหาการใช้ หลักสูตรคือโอกาสที'จะมองบางสิ'งบางอย่าง
ในแนวทางอื'นที'ดีกว่าและเป็ นประโยชน์กบั ผู้เรี ยน เช่น ผู้สอนมักกล่าวว่าไม่มีเวลาศึกษาเพื'อที'จะทํา
ความเข้ าใจหลักสูตรใหม่ ประเด็นของการที'ผ้ ูสอนไม่มีเวลาอาจมาจากสาเหตุของการไม่ร้ ู จักการ
ลําดับความสําคัญของการปฏิบตั ิงานหรื ออาจมีภาระงานอื'นที'มอบหมายให้ รับผิดชอบมากเกินไป
ส่วนการกล่าวว่าขาดงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรอาจมาจากการ
ขาดความผูกพันของผู้สอนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนบางครั ง8 เงิ นไม่ใช่เป็ นสิ'งจําเป็ นที' สุด
เสมอไป ถึ งแม้ ว่างบประมาณจะทํ าให้ การใช้ หลักสูตรดํ าเนิ นไปได้ รวดเร็ วและราบรื' นแต่การมี
ความคิดทางบวกต่อการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรทําให้ มีคณ
ุ ค่าและสําคัญกว่าเงิน
5. การประเมินผล การกระตุ้นให้ ผ้ สู อนเห็นความสําคัญของการประเมินผลการ
เรี ยนการสอนเพื'อพัฒนาผู้เรี ยนและปรับปรุงการเรี ยนการสอนเป็ นส่วนหนึง' ของการประเมินหลักสูตร
การประเมินการเรี ยนการสอนควรมองภาพกว้ าง เช่น บันทึกการสอนมี คณ
ุ ภาพมากน้ อยเพียงใด
การจัด ทํ าข้ อ สอบที' ไ ด้ ม าตรฐาน ความอิ ส ระคล่ อ งตัว ในการดํ า เนิ น งาน การจัด การทรั พ ยากร
การจัดซื 8อจัดหา ผลผลิตของหลักสูตรคือผู้เรี ยนรวมทังผลกระทบด้
8
านอื'นๆ ถ้ าคณะกรรมการบริ หาร
หลัก สู ต รและผู้ บ ริ ห ารสามารถสัง เกตบัน ทึ ก ภาพรวมทัง8 หมดของระบบ การบริ ห ารหลัก สู ต ร
ที' สถานศึกษาก็ จะเป็ นส่วนกระตุ้นและสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กับผู้สอนเกี' ยวกับการประเมิ น
ตนเองในการใช้ หลักสูตร
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5.11 การจัดระบบข้ อมูลเกียวกับการใช้ หลักสูตร
การนําหลักสูตรไปใช้ จะได้ ผลตามเจตนารมณ์ ของหลักสูตรมากน้ อยเพียงใด ขึ 8นอยู่กับ
การวางแผนการใช้ หลักสูตรที' ชดั เจนและการจัดระบบข้ อมูลเกี' ยวกับการใช้ หลักสูตร ได้ แก่ ผู้สอน
ผู้เรี ยน บุคลากรที'เกี' ยวข้ อง งบประมาณ อาคารสถานที' วัสดุ อุปกรณ์ เครื' องมือ สื'อ แหล่งบริ การ
สนับสนุน การใช้ หลักสูตร การควบคุมดูแลการใช้ หลักสูตร รวมทังการประเมิ
8
นผลการใช้ หลักสูตร
การจัดระบบข้ อมูลและการควบคุม ระบบข้ อมูล การใช้ หลักสูตรจะช่วยให้ การบริ หาร
จัดการหลักสูต รสามารถติดตามกระบวนการและสภาพการใช้ หลักสูต รได้ ต รงจุดและทัน เวลา
การออกแบบระบบการควบคุมโดยวิธีการจัดให้ มีการรายงานผล เพื' อชี ใ8 ห้ เ ห็นว่ากระบวนการใช้
หลักสูตรเป็ นไปตามแผน นับว่า เป็ นสิ' ง สํ า คัญ และจํ า เป็ นต่อการบริ หารหลักสูตร ส่ วนประกอบ
ที'สําคัญในการควบคุมกํากับดูแลการบริ หารหลักสูตร ได้ แก่ การกําหนดมาตรฐานที'คาดหวัง จะทํา
ให้ ไ ด้ ห รื อ สิ' ง ที' ห ลัก สูต รต้ อ งการ การวัด ผลงานที' ทํ า ได้ จ ริ ง การเปรี ย บเที ย บผลงานที' ทํ า ได้ กั บ
มาตรฐานที'กําหนดไว้ และการดําเนินการแก้ ไข
การเน้ นสารสนเทศเกี' ยวกับการบริ หารจัดการหลักสูตร จะช่วยให้ คณะกรรมการบริ หาร
หลัก สูต รตัด สิ น ใจอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในทุ ก จุ ด ซึ' ง เป็ นวิ ธี ห นึ' ง ที' จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
ประสิทธิ ภาพภายใน การใช้ หลักสูตรการเน้ นวิธีการระบบช่วยให้ ปรั บกระบวนการทํ างานภายใน
และการจัดการหลักสูตรให้ มีสภาวะที'สอดคล้ องกัน ตามนัยกับการเปลี'ยนแปลงจากทุกแง่ทกุ มุมซึ'ง
เป็ นวิธี หนึ'งที' จะทํ าให้ หลักสูตรมี ประสิทธิ ภ าพ สามารถปรั บตัวให้ มีความสมดุลกับสภาวะต่างๆ
จากภายนอก กล่าวโดยสรุ ปการบริ หารหลักสูตรที'มีประสิทธิภาพ จะต้ องใช้ วิธีการระบบสารสนเทศ
เข้ า มาช่ ว ยดํ า เนิ น การจัด การควบคุม กํ า กับ ดูแ ล เพื' อ ให้ เ ป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ ข องหลัก สูต ร
ดังแผนภาพต่อไปนี 8
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การปรับแผน

การวางแผนหลักสูตร
การจัดระบบการเรี ยนการสอน

ปั ญหาที'พบ
การจัดระบบการเรี ยนการสอนใหม่

การปฏิบตั ิ

ใช่

แผนภาพ 19 การปรับการใช้ หลักสูตรโดยอาศัยการควบคุม

การควบคุม
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5.12 การติดตามและการประเมินผลการใช้ หลักสูตร
การติดตามและการประเมินผลการใช้ หลักสูตร จะต้ องมีการวางแผนไว้ ให้ ชดั เจนว่าจะทํา
การประเมิ นในส่วนใดของหลักสูตร ถ้ าการวางแผนเกี' ยวกับการประเมิ นไม่ชัดเจน เมื' อมี ความ
ต้ องการประเมินในหัวข้ อนันหรื
8 อส่วนนัน8 บางครัง8 อาจจะกระทําไม่ได้ เพราะการเก็บข้ อมูลบางอย่าง
ขึ 8นอยูก่ บั เงื'อนไขของระยะเวลาและกิจกรรมที'ทําตามลําดับขันตอนและต่
8
อเนื'อง
ดังนันการวางแผนเพื
8
'อการประเมินหลักสูตรจะต้ องชัดเจนและควรกําหนดว่าจะใช้ วิธีการ
ประเมินอย่างไรจึงจะได้ ผล เป็ นภาพรวมที' สามารถนํ ามาอธิ บายได้ ว่าสิ'งใดเป็ นบรรยากาศ หรื อ
สภาวะแวดล้ อมที' เ อื อ8 อํ านวยและสิ' ง ใดที' ไ ม่เ อื อ8 อํ านวย การประเมิ น เพื' อต้ องการทราบว่าเท่าที'
ดําเนินการใช้ หลักสูตรไปแล้ ว บรรลุถึงสิ'งที' กําหนดไว้ มากน้ อยเพี ยงใด สิ'งที' ได้ นํามานัน8 สามารถ
ตอบสนองความมุ่งหมายหลักการที'กําหนดไว้ หรื อไม่ ถ้ าเราอยากรู้ ตรงไหนก็ประเมินตรงนัน8 คงจะ
ไม่ใช่หลักการของการประเมินหลักสูตร
การประเมิ นหลักสูตรควรประเมิ นในสาระสํ าคัญ ของตัวบ่ง ชี 8 (indicator) ที' อธิ บายถึ ง
ประสิทธิภาพของการใช้ หลักสูตรว่าบรรลุเป้าหมายหรื อไม่ การออกแบบการประเมินที'กว้ างและลึก
คือ การพิจารณาให้ เป็ นภาพรวมทังหมดของการใช้
8
หลักสูตร
เกี' ยวกับการหาตัวบ่งชี 8สํ าคัญๆ นัน8 จะต้ องระมัดระวังเรื' องตัวแปรทางวัฒนธรรม ทาง
สังคมและทางเศรษฐกิจด้ วย เพราะบางอย่างผู้ประเมินอาจมองข้ ามไป เช่น สถานศึกษาขนาดใหญ่
ย่ อ มได้ เ ปรี ย บกว่ า สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก องค์ ป ระกอบที' ตัง8 ของสถานศึก ษา ถ้ า ชุ ม ชนให้ ก าร
สนับสนุนอย่างดีก็มีผลต่อการใช้ หลักสูตร หรื อสถานศึกษาขนาดเล็กมากเกินไป บางครัง8 อาจจะเป็ น
ปั จจัยที'สําคัญไม่สามารถจะพัฒนาได้ เท่าที'ควร แม้ หลักการจะกําหนดไว้ อย่างดีและสมบูรณ์อย่างไร
การนําหลักสูตรไปใช้ ก็จะต้ องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงแม้ ปัจจุบนั นี 8จะมีระบบกลุ่มสถานศึกษา
ช่วยเหลือก็ตาม
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นอกจากนี บ8 ริ บททางสังคมเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมจะเป็ นสิ'งที' ช่วยเสริ มมาอธิ บายได้
ชัดเจนว่า เหตุใดการนําหลักสูตรไปใช้ จึงได้ ผลและไม่ได้ ผล เพราะมีปัจจัยแทรกซ้ อนทางเศรษฐกิจ
สังคม และค่านิยมของบุคคลเป็ นอันมาก เกณฑ์ในการพิจารณาการประเมินหลักสูตรสรุปได้ ดงั นี 8

การประเมินหลักสูตร
เกณฑ์การพิจารณาด้ านบรรลุเป้าหมาย

เกณฑ์การพิจารณาด้ านเศรษฐกิจ

เกณฑ์พิจารณาด้ านสังคม วัฒนธรรม

เกณฑ์พิจารณาด้ านการเมือง

เกณฑ์พิจารณาด้ านงบประมาณ

เกณฑ์พิจารณาด้ านเทคนิค

เกณฑ์พิจารณาด้ านความคุ้มค่า

เกณฑ์พิจารณาด้ านบรรยากาศการทํางาน

เกณฑ์พิจารณาด้ านการบริ การสนับสนุน

เกณฑ์พิจารณาด้ านสิง' แวดล้ อม

- การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
- ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข

แผนภาพ 20 การพิจารณาเกี'ยวกับเกณฑ์การประเมินหลักสูตร
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5.13 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการสอน
คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต ร จะต้ อ งตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของการตรวจสอบ
คุณภาพการใช้ หลักสูตรอยู่ตลอดเวลา เพราะคุณภาพของผลผลิต บัณฑิตที'จะออกไปจะเป็ นภาพ
สะท้ อนให้ เห็นชัดเจนว่าหลักสูตรมี การเรี ยนการสอนที' มีคุณภาพมากน้ อยเพี ยงใด การตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร มีองค์ประกอบที'จะต้ องพิจารณา ดังต่อไปนี 8
1. การวางแผนหลักสูตร ซึง' ประกอบด้ วย โปรแกรมการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา
มี รายละเอี ยดการวางแผนการสอน รายปี รายภาค ข้ อมูลการบริ หารหลักสูตร เช่น รายชื' อของ
รายวิชาที'เปิ ดสอน เป็ นรายวิชาที'รับผิดชอบโดยภาควิชา สาขาวิชา มีจํานวนรายวิชาทังหมดกี
8
' วิชา
ลักษณะของรายวิ ช าที' เ ป็ นทฤษฎี ภาคปฏิ บัติ จํ านวนรายวิ ช าที' ต้องเรี ยนก่ อน จํ านวนหน่วยกิ ต
ลักษณะการเรี ยนการสอน ผู้เรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ในเรื' องใด มีวิธีการประเมินผลแบบใด
2. การส่งเสริ มสนับสนุนการใช้ หลักสูตร กระตุ้นให้ ผ้ ูสอนปรั บปรุ ง กระบวนการ
เรี ยนการสอนให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ การพัฒนาผู้เรี ยนในเรื' องทักษะทางวิชาการ ทักษะทางสังคม
และเจตคติที'ดีตอ่ วิชาชีพ
3. ระหว่างดําเนินการใช้ หลักสูตร คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ กํากับดูแล
สังเกตว่าผู้สอนแต่ละคนมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักสูตรระดับใด ข้ อมูลเหล่านี 8จะเป็ นพื 8นฐานใน
การพัฒ นาผู้ส อน รวมทัง8 กระตุ้น ให้ ผ้ ูส อนรั บรู้ เกี' ย วกับ หลักการใช้ ห ลัก สูตรในภาพรวม เพราะ
เนื'องจากผู้สอนแต่ละคนจะมองเฉพาะรายวิชาที'ตนเองสอนและรับผิดชอบเท่านัน8
4. คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ร่ วมกับผู้สอนเพื'อแก้ ปัญหาที'เกิดขึ 8น ได้ กระตุ้น
ให้ ผ้ สู อนตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบ เพราะเป็ นปั จจัยนําไปสู่การใช้ หลักสูตรอย่างมี
คุณ ภาพ และการสํ ารวจภาระงานที' ผ้ ูส อนแต่ล ะคนได้ มี เ วลาพัฒนาการเรี ยนการสอน การวิ จัย
เพื'อนํามาสนับสนุนการเรี ยนการสอน

120
5. การประเมินผลการเรี ยนการสอนเป็ นปั จจัยสําคัญ ซึ'งผู้สอนจะต้ องประเมิน
ตนเอง และผู้เรี ยนประเมินการสอน คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรกับผู้สอนควรร่ วมกันออกแบบ
การประเมิน เพื'อให้ ผ้ สู อนรู้ สึกว่ามีส่วนร่ วม และการประเมินเป็ นการนําเสนอผลมาพัฒนาการเรี ยน
การสอนและพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพตามวัตถุประสงค์ เมื'อสุดสิ 8นภาคการศึกษา คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตรควรนํ าผลการประเมินมาวิเคราะห์ และแจ้ งให้ ผ้ ูสอนทราบ ส่วนข้ อมูลบางอย่าง
จะต้ อ งจัดเก็ บอย่า งเป็ นระบบ สํ าหรั บ ปรั บ ปรุ ง หลัก สูตรในระหว่า งการใช้ ห ลัก สูต ร และข้ อ มูล
บางอย่างอาจจะนํามาปรับปรุงหลักสูตร เมื'อใช้ ครบวงจรของหลักสูตร
6. คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะต้ องตรวจสอบคุณ ภาพของหลักสูตร กับ
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้ กําหนดระบบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรไว้ ทกุ หลักสูตรให้ ชดั เจน ประกอบด้ วยระบบการจัดการเรี ยนการสอนที'เน้ น
ให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถศึกษาแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง ระบบการสอบวิทยานิพนธ์ ระบบการพัฒนา
หลักสูตรให้ ทนั สมัย และให้ มีระบบการประเมินเพื'อพัฒนาหลักสูตรทุกปี

5.14 นวัตกรรมหลักสูตร
นวัต กรรม (innovation) หมายถึ ง แนวคิ ด ใหม่ที' จ ะช่ ว ยเสริ ม ให้ กระบวนการทํ า งาน
การจัดการเรี ยนการสอนให้ ได้ ผลคุ้มค่า การนําสิ'งใหม่ๆ เข้ ามาเพิ'มเติมเปลี'ยนแปลงวิธีการที'ทําอยู่
เดิมให้ ได้ ผลดียิ'งขึ 8น องค์ประกอบของนวัตกรรมประกอบด้ วย
1. มีแนวความคิด
2. มีระเบียบและระบบ
3. มีหลักหรื อวิธีการปฏิบตั ิ
4. เป็ นสิ'งประดิษฐ์
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นวัตกรรมหลักสูตรการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษาที' น่าสนใจ คือ ห้ องเรี ยนเสมื อน
(virtual classroom) เพราะการเรี ยนรู้ ไม่ถูกจํ ากัดในเรื' องเวลาและสถานที' กระบวนการเรี ยนรู้
เป็ นการร่วมมือกันระหว่างผู้สอน ผู้เรี ยน โดยไม่ต้องคํานึงถึงเรื' องเวลาและพื 8นที' ผู้สอนทําหน้ าที'เป็ น
ผู้สนับสนุนเอื อ8 อํ านวยการเรี ยน ผู้เ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ และวิ ธีการเรี ยนรู้ การค้ นพบด้ วย
ตนเองมากขึน8 แหล่งข้ อมูลและความรู้ มี ไม่จํากัด การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ในรู ปแบบของ
software ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง โดยผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้ างบรรยากาศ
การเรี ยนรู้ กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนอยากเรี ยนรู้ มี การออกแบบเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง และด้ วย
ความเร็ วในการซึมซับเนื 8อหาสาระที'แตกต่างกัน มี วิธีการแสวงหาความรู้ สร้ างองค์ความรู้ ได้ ด้วย
ตนเอง และมีประสบการณ์ที'หลากหลาย เครื' องมือช่วยการเรี ยนรู้ ที'สําคัญในปั จจุบนั คือ อินเทอร์ เน็ต
และเว็ บไซต์ (internet and website) ซึ'งนวัตกรรมหลักสูตรและการเรี ยนการสอนดัง กล่าวนี 8
สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที'แก้ ไขเพิ'มเติม (ฉบับที' 3)
พุทธศักราช 2553 ที' เน้ นการจัดการศึกษาต้ องยึดหลักผู้เรี ยนมี ความสํ าคัญ ที' สุด ผู้เรี ยนสามารถ
เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ใช้ การวิจยั ค้ นคว้ าเป็ นส่วนหนึ'งของการเรี ยน การัดการเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ 8น
ได้ ทกุ เวลา ทุกสถานที'
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สิ'งใดที'วดั ไม่ได้ ก็ปรับปรุงและพัฒนาไม่ได้
It you can’t measure, You can’t improve.
การประเมินไม่ใช่การพิสจู น์แต่เป็ นการปรับปรุงพัฒนา
Evaluation is not to prove, but to improve.
(Ebel, R.L. (1979). Essential and Education
Measurement. 2nd. New jersey : Prentice Halls.)
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บทที 6
การประเมินหลักสูตร
6.1 แนวคิดการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและศึกษาข้ อมูล รวมถึงการวิเคราะห์
ข้ อมูล เพื'อตรวจสอบหลักสูตร และตัดสินว่าหลักสูตรมีคณ
ุ ค่าบรรลุเป้าหมายที'กําหนดไว้ หรื อไม่
การประเมินหลักสูตรเป็ นขันตอนที
8
'สําคัญในการพัฒนาหลักสูตร ข้ อบกพร่ อง หรื อความ
ผิดพลาดอาจจะเนื'องมาจากสาเหตุและปั จจัยต่างๆ เช่น การออกแบบหลักสูตรอาจจะไม่เหมาะสม
กับความต้ องการของบุคคลและสังคมเป็ นต้ น ถ้ าไม่มีการประเมินหลักสูตรก่อนการนําหลักสูตรไปใช้
อาจจะเป็ นภาระที' ยุ่งยากมากสํ าหรั บผู้เรี ยน ผู้ที'เกี' ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตร ดังนัน8 การประเมิน
หลักสูตรจึงต้ องมีการประเมินเป็ นระยะๆ เพื' อที'จะลดปั ญหาที' อาจจะเกิ ดขึน8 เมื'อใช้ หลักสูตรจริ ง
การประเมินหลักสูตรแบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะแรก ได้ แก่ การประเมินหลักสูตรก่อนการนําหลักสูตร
ไปใช้ ระยะที' 2 คื อ การประเมิ นหลักสูตรระหว่ างการดํ าเนิ นการใช้ หลักสูตร และระยะที' 3 คื อ
การประเมินหลักสูตรภายหลังการใช้ หลักสูตรครบกระบวนการ
คณะกรรมการจะต้ องมีวิสยั ทัศน์การประเมินหลักสูตร ดังต่อไปนี 8
1. การประเมิ น หลัก สูต รจัด เป็ นกระบวนการวัด ระดับ ความสามารถของผู้เ รี ย น
โดยเปรี ยบเทียบกับจุดประสงค์การเรี ยนของหลักสูตร
2. การประเมิ นหลักสูตรเป็ นการเปรี ยบเที ยบความสามารถของผู้เ รี ยนกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที'กําหนดไว้
3. การประเมินหลักสูตรสารสนเทศที' ไ ด้ เป็ นการอธิ บายและช่วยให้ การพิ จารณา
ตัดสินหลักสูตรได้ ชดั เจน
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4. สารสนเทศประเมิ น หลัก สูต รเป็ นการจํ า แนกขอบเขตการตัดสิ น ใจ การเลื อ ก
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื'อนําไปสูก่ ารตัดสินใจเกี'ยวกับหลักสูตร
5. การประเมินหลักสูตรเป็ นการใช้ ศกั ยภาพของกระบวนการบริ หารงานทางวิชาการ
ของผู้บ ริ ห าร เกี' ย วกั บ การนํ า หลัก สู ต รไปใช้ และการปรั บ ปรุ ง หลัก สูต ร เพื' อ เป้ าหมายการจัด
การศึกษาไปสูค่ วามมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
6.2 การประเมินหลักสูตรก่ อนการนําหลักสูตรไปใช้
เมื'อการพัฒนาหลักสูตรฉบับร่างเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ก่อนจะนําหลักสูตรไปใช้ จริ ง จะต้ อง
มีการประเมินเพื' อตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฉบับร่ าง รวมทัง8 องค์ประกอบอื'นๆ ที' เกี' ยวข้ อง การ
ประเมินหลักสูตรในระยะนี 8จะต้ องกระทําอย่างรอบคอบและมีระบบที'ชดั เจน เพราะผลการประเมิน
จะถูกนํามาปรับปรุงหลักสูตรให้ ได้ ตรงประเด็น การประเมินหลักสูตรระยะนี 8มีขนตอนดั
ั8
งนี 8
1. กําหนดจุดมุง่ หมายการประเมินหลักสูตร
2. วางแผนดําเนินการประเมิน
3. ทดลองใช้ หลักสูตรฉบับร่าง
4. ประเมิ น ผลจากการทดลองใช้ และนํ า ผลมาวิ เ คราะห์ เ พื' อ ปรั บ ปรุ ง หลัก สูต ร
ก่อนนําไปใช้ จริ ง
การประเมินหลักสูตรก่ อนการนําหลักสูตรไปใช้ มีรายละเอียดดังต่ อไปนี X
1. การกําหนดจุดมุ่ งหมายการประเมินหลั กสู ตร การประเมินหลักสูตรระยะนี ม8 ี
จุดมุง่ หมายของการประเมิน ได้ แก่ ประเมินเอกสารหลักสูตร ระบบการบริ หารจัดการทรัพยากร หรื อ
สิ' ง อํ า นวยความสะดวกต่ อ การใช้ ห ลั ก สู ต ร ผลผลิ ต หลั ก สู ต ร และคุ ณ ค่ า ของหลั ก สู ต ร ซึ' ง มี
รายละเอียดดังนี 8
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1.1 การประเมินเอกสารหลักสูตร เพื'อตรวจสอบความสอดคล้ องของโครงสร้ าง
หลักสูตร และคุณภาพของเอกสาร สามารถชี 8แนวไปสูก่ ารจัดการเรี ยนการสอนได้ มากน้ อยเพียงใด
1.2 ระบบการบริ หารจั ด การ เพื' อศึกษาความเป็ นไปได้ ของกระบวนการใช้
หลักสูตร รวมทังการนิ
8
เทศกํากับดูแล
1.3 ทรั พยากร เพื' อศึกษาความพร้ อมเกี' ยวกับ บุค ลากร งบประมาณ สถานที'
และวัส ดุหลักสูตร (curriculum materials) อื' นที' เ อื อ8 ต่อการใช้ หลักสูตร ให้ บ รรลุวัตถุประสงค์
ที'กําหนด
1.4 ผลผลิ ต ของหลั ก สู ต ร เพื' อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิh ข องผู้ เรี ยนเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที'กําหนดไว้ หรื อไม่
1.5 คุณค่ าของหลักสูตร เพื'อศึกษาภาพรวมของการใช้ หลักสูตรทังหมด
8
รวมทัง8
ความคิดเห็นของผู้เกี'ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตรในชุมชนและสังคม การประเมินหลักสูตรระยะนี 8จะมี
คุณค่าก็ตอ่ เมื'อ ผลการประเมินมีผลต่อการปฏิบตั จิ ริ ง หรื อนําหลักสูตรไปใช้ อย่างกว้ างขวาง
2. การวางแผนดําเนิ นการ เป็ นสิ'ง จํ าเป็ นที' จ ะต้ องนํ าจุดมุ่ง หมายของการประเมิ น
แต่ละเรื' องมาวางแผนกํ าหนดขอบข่ายการประเมินให้ ชดั เจน ใครจะเป็ นผู้รับผิดชอบการประเมิน
การเก็บข้ อมูลจะเก็บจากอะไรบ้ าง ลักษณะของข้ อมูลเชิงปริ มาณกับเชิงคุณภาพ มีสดั ส่วนเท่าไร
แหล่งข้ อมูล และผู้ให้ ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอรายงานผลการประเมินจะกําหนดช่วง
ระยะเวลาใด การวางแผนการประเมินหลักสูตรก่อนการนําไปใช้ จะต้ องเสนอภาพรวมให้ ชดั เจน
การวางแผนการประเมิ น เอกสารหลั ก สู ต ร จะมุ่ ง เน้ นการประเมิ น ส่ ว นใด
จากจุดมุ่งหมายการประเมิน เช่น คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ ใช้ ข้อมูลจากผลการประเมิน
ความต้ องการของผู้เรี ยนและชุมชน เอกสารและงานวิจยั ที'เกี' ยวข้ อง ความคิดเห็นของนักวิชาการ
ได้ นํ า มาเขี ย นหลั ก สู ต รมากน้ อยเพี ย งใด การวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ องของหลั ก สู ต ร
ด้ า นองค์ ป ระกอบหลัก สูต ร ได้ แ ก่ ปรั ช ญาหลัก สูต ร วัต ถุป ระสงค์ สาระหรื อ เนื อ8 หา ทรั พ ยากร
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กิจกรรมและประสบการณ์ การเรี ยน รวมทังการประเมิ
8
นผล วิธีการประเมินเอกสารหลักสูตร จะใช้
วิธี การประเมิ นแบบใด ใครเป็ นผู้ใ ห้ ข้อมูล และแหล่ง ข้ อมูลอื' นๆ จะเก็ บรวบรวมอย่างไร รวมทัง8
งบประมาณ ใครจะเป็ นผู้รับผิดชอบในส่วนนี 8
การวางแผนการประเมินระบบการบริ หารและการจัดการ รวมทัง8 นิ เทศกํ ากับดูแ ล
ควรศึกษาจากจุดมุง่ หมาย และขอบข่ายการประเมินมุง่ เน้ นส่วนใด เพื'อจะได้ วางแผนการประเมินได้
ถูกต้ องครอบคลุม เช่น ระบบการบริ หารจัดการหลักสูตร เอื 8ออํานวยต่อการจัดระบบการเรี ยนการ
สอน ผลของการฝึ กอบรมผู้สอน สามารถทําการสอนหลักสูตรฉบับทดลองนี 8เป็ นอย่างไร วิธีการนิเทศ
กํากับดูแล ช่วยให้ ผ้ สู อนและการใช้ หลักสูตรราบรื' นมากน้ อยเพียงใด ด้ านกระบวนการเรี ยนการสอน
ผู้สอนสามารถจัดลําดับขันตอนของการสอนได้
8
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขันตอนของการเรี
8
ยน
การสอนดําเนินไปโดยราบรื' น ผู้เรี ยนเรี ยนได้ ตามลําดับขันตอนด้
8
วยความสนใจ การประเมินผลการ
เรี ยนการสอนตรงกับจุดประสงค์ การเรี ยน การประเมิ นหลักสูตรในขัน8 นี 8 มี วิธี การและเครื' องมื อ
อะไรบ้ าง จะต้ องระบุให้ ชดั เจน
การวางแผนการประเมินทรั พยากร เพื' อศึกษาความพร้ อมของทรั พยากร บุคลากร
งบประมาณ วัสดุหลักสูตร สถานที' การวางแผนการประเมินส่วนนี 8 ควรจะประเมินก่อนการทดลอง
การใช้ ห ลัก สู ต ร และขณะทดลองใช้ ห ลัก สูต ร เพื' อ ดูป ระสิ ท ธิ ภ าพของทรั พ ยากรในด้ า นต่ า งๆ
การประเมินส่วนนี ล8 ักษณะของการประเมิ นจะใช้ วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ จะได้ ข้อมูลที' เป็ น
คุณ ภาพกว่ า การใช้ ข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณอย่ า งเดี ย ว การประเมิ น วัส ดุห ลัก สูต รที' นํ า มาใช้ มี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ หลัก สู ต รจริ ง หรื อ ไม่ ช่ ว ยให้ ก ารใช้ ห ลัก สู ต รดํ า เนิ น ไปโดยเรี ย บร้ อยและราบรื' น
เกิ ดประโยชน์ กับผู้เ รี ยนมากน้ อยเพี ยงใด มี ความประหยัดคุ้มค่ากับการออกแบบและจัดทํ าวัส ดุ
หลักสูตรเหมาะสมหรื อไม่
การวางแผนการประเมินผลผลิตหลักสูตร การวางแผนการประเมิน การเก็บรวบรวม
ข้ อมูล ส่วนนี จ8 ะใช้ วิธีการอย่างไร ใครบ้ างจะเป็ นผู้ให้ ข้อมูล ระยะเวลาในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล
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กําหนดผู้รับผิดชอบ และเกณฑ์ที'ใช้ ในการตัดสินใจ ว่าผลผลิตของหลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรหรื อไม่อย่างไร
3. การทดลองใช้ หลักสูตรฉบับร่ าง การออกแบบทดลองใช้ หลักสูตรฉบับร่ างจะต้ อง
จัดให้ คล้ ายกับสถานการณ์ใช้ หลักสูตรจริ ง แต่ขนาดของกลุ่มทดลองจะเล็กและเป็ นตัวแทนของกลุ่ม
ประชากรที'จะใช้ หลักสูตรได้ จริ ง นอกจากนัน8 การทดลองการใช้ หลักสูตรฉบับร่ างจะสอดคล้ องกับ
การวางแผนการประเมิ น หลัก สู ต ร ด้ า นระบบบริ ห ารจัด การและการนิ เ ทศกํ า กั บ ดูแ ล รวมทัง8
ทรัพยากรที'เอื 8ออํานวยต่อการใช้ หลักสูตร
4. การประเมินผลจากการทดลองใช้ นําผลมาวิเคราะห์เพื' อปรับปรุ งหลักสูตรก่อน
นําไปใช้ จริ ง การเก็ บรวบรวมข้ อมูลจากผลการประเมินการทดลอง การใช้ หลักสูตรควรจัดทําเป็ น
ระบบ จัดทําหน่วยหรื อกรอบในการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านปริ มาณและคุณภาพ การดําเนินการขันนี
8 8
จะต้ องกระทําอย่างระมัดระวัง เพื'อความชัดเจนและความถูกต้ องในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์
จะเป็ นเครื' องชี น8 ํ าไปสู่การปรั บ ปรุ ง แต่ล ะส่วนจากการประเมิ น แต่ล ะจุด ดัง นัน8 เมื' อทดลองเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจะต้ องมีความละเอียดรอบคอบต่อผลการวิเคราะห์
ข้ อมูล และนําไปปรับปรุ งหลักสูตรทังระบบ
8
หรื อแม้ แต่ขณะที'ดําเนินการทดลองใช้ ถ้ ามีข้อมูลและ
หลักฐานที'จําเป็ นและชัดแจ้ งที'จะต้ องปรับปรุ งโดยเร่ งด่วน ก็สามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องรอให้
สิ 8นสุดการทดลองแล้ วจึงค่อยมาปรับปรุง เหตุผลคือ เพื'อประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยนจะได้ ประโยชน์เท่าเทียม
กับผู้เรี ยนที'เรี ยนหลักสูตรอื'น
6.3 การประเมินหลักสูตรระหว่ างดําเนินการใช้ หลักสูตร
การประเมินหลักสูตรระหว่างการดําเนินการใช้ หลักสูตร หมายถึง การทําให้ กระบวนการ
ใช้ หลักสูตรกระจ่าง ทัง8 ในด้ านระบบบริ หารจัดการและการจัดการหลักสูตร การนิเทศกํ ากับดูแล
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน เพราะการใช้ หลักสูตรในระยะนี 8จะใช้ ในภาพกว้ างมีกลุ่มเป้าหมาย
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สถานที' และสภาพแวดล้ อมที' แตกต่างกัน การประเมินหลักสูตรระยะนี จ8 ะได้ ข้อมูลที' กว้ างและลึก
เพื' อใช้ ในการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรได้ ประการหนึ'ง การประเมินการเรี ยนการสอนจะรวมอยู่
ในส่วนนี 8ของการประเมินหลักสูตรด้ วย
สิ'งที'ประเมินในเรื' องเกี' ยวกับระบบการบริ หารจัดการหลักสูตร ได้ แก่ การวางแผนการใช้
หลักสูตร การเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากรก่อนการใช้ หลักสูตร การฝึ กอบรมบุคลากรเพิ'มเติม
ระหว่ า งการใช้ ห ลักสูต ร การกํ า หนดหรื อ การจัดหาทรั พ ยากร ส่ ว นการประเมิ น ในเรื' อ งการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอน ความรู้ ความสามารถของผู้สอน การจัดการชันเรี
8 ยน กาปฏิบตั ิการสอน
ประสิทธิภาพของวิธีสอนที'นํามาใช้ สอน การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน การประเมินผลการ
เรี ยนการสอน การประเมินการนิ เทศกํ ากับดูแล ระบบการนิเ ทศเอื อ8 ต่อการใช้ หลักสูตรมากน้ อย
เพียงใด การนิเทศจากภายนอกและภายในได้ รับการยอมรับจากการประเมินผลสัมฤทธิhของผู้เรี ยน
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อไม่
1. การประเมิ น ระบบบริ หารและการจั ด การหลั ก สู ต รผู้ บริ หารและ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ร่ วมมื อกับคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตร วางแผนการประเมิ น
ร่ ว มกัน เพื' อ จะดูค วามก้ า วหน้ า การใช้ ห ลักสูต รเป็ นระยะๆ ว่ า จะประเมิ นย่ อ ยในระยะเวลาใด
ประเมินรวบยอดในช่วงใดของการใช้ หลักสูตร โดยศึกษาข้ อมูลของการวางแผนการประเมินก่อนการ
ใช้ หลักสูตร และการทดลองใช้ หลักสูตรฉบับร่าง มาเป็ นพื 8นฐานในการวางแผนการประเมิน ข้ อจํากัด
ของการประเมินที'พบในการประเมินก่อนการใช้ หลักสูตรนัน8 สามารถแก้ ไขได้ หรื อไม่ ในการประเมิน
หลักสูตรในระยะนี 8 การกํ าหนดขอบข่ายของการประเมิ นจะเน้ นในเรื' องใด เพื' อให้ ไ ด้ ข้อมูล ที' จ ะ
อธิ บายความก้ าวหน้ าและนํามาใช้ แก้ ไขจุดบกพร่ องของการใช้ หลักสูตร เช่น การวางแผนการใช้
หลักสูตร การกํ าหนดหรื อจัดหาทรั พยากร การบริ หารงบประมาณ การใช้ หลักสูตร การฝึ กอบรม
เพิ' ม เติ ม ในระหว่ า งการใช้ หลั ก สู ต ร สิ' ง เอื อ8 อํ า นวยให้ การใช้ หลั ก สู ต รให้ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
ของหลักสูตรที'จําเป็ นมีอะไรบ้ าง
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2. การประเมินการจั ดกระบวนการเรี ยนการสอน ผู้บริ หารและคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรจะต้ องทําความเข้ าใจถึงภารกิจและจุดเน้ นของการประเมินส่วนนี 8ว่า เป็ นสิ'งสําคัญ
ในการใช้ หลักสูตร แต่ไม่ได้ หมายถึงการประเมินหลักสูตรทังหมด
8
แต่เป็ นส่วนหนึ'งของระบบการ
ประเมิ น หลัก สูต ร ดัง ได้ ก ล่ าวแล้ ว ว่า จุด นี เ8 ป็ นสิ' ง สํ า คัญ ของการประเมิ น หลักสูต ร การประเมิ น
กระบวนการเรี ยนการสอนส่วนนี จ8 ะต้ อ งวางแผนและกํ าหนดขอบข่ ายการประเมิ นให้ รอบคอบ
มีความชัดเจน ใช้ วิธีการประเมินทัง8 ทางด้ านปริ มาณและคุณภาพ สิ'งที' มุ่งเน้ นการประเมิน ได้ แก่
ผู้สอนมีความมัน' ใจในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรนี 8มากน้ อยเพียงใด การนิเทศการสอน
เพื'อช่วยเหลือผู้สอนมีคณ
ุ ภาพและได้ รับการยอมรับจากผู้สอนมากน้ อยเพียงใด การสนับสนุนจาก
ฝ่ ายบริ หาร ด้ านการจัดการเรี ย นการสอน การสร้ างบรรยากาศในชัน8 เรี ยน การจัดการชัน8 เรี ย น
ของผู้สอน การฝึ กอบรมเพิ' มเติมเพื' อให้ มีความรู้ ความสามารถในการสอน ผู้เ รี ยนมี ความพร้ อม
ในการเรี ยนทังทางด้
8
านวิชาการและทักษะทางสังคม ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนได้ อย่างดีเป็ นระบบไม่เกิด
ความสับสน เมื'อมีความยุ่งยากหรื อมี ปัญหาในการเรี ยนจะได้ จะได้ รับการช่วยเหลือทันที สื'อและ
วัสดุการเรี ยน สนับสนุนเอื 8ออํานวยต่อผู้เรี ยนและผู้สอน วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนการสอน
ชัด เจนเหมาะสม มี เ ครื' อ งมื อ วัด สํ า หรั บ ผู้ส อน ผลการประเมิ น สามารถอธิ บ ายความก้ า วหน้ า
การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนและเป็ นเครื' องบ่งชี 8ในการปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอนของผู้สอน และใน
ภาพรวมการจัดการเรี ยนการสอนมีความสอดคล้ องกับหลักสูตร
3. การประเมินระบบการบริ หารและวิธีการนิ เทศกํากั บดูแล เกี' ยวกับการใช้
หลักสูตร ผู้บริ หารและคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ไม่ควรมองข้ ามการประเมินจุดนี 8 เพราะผล
การประเมินส่วนนี 8จะสนับสนุนการใช้ หลักสูตรให้ ได้ ผล สิ'งที' มุ่งเน้ นประเมิน ได้ แก่ การนิเทศจาก
ภายนอก มี ระบบและเป็ นประโยชน์ ต่อ การใช้ ห ลัก สูตรเพี ย งใด ผู้บ ริ หารมี วิ ธี ก ารนิ เ ทศภายใน
เกี' ยวกับการใช้ หลักสูตรอย่างไร และวิธี การใดทํ าให้ การนิเทศได้ ผล การนิเทศจากภายนอกและ
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ภายในประสานสอดคล้ องสัม พันธ์ กันทํ าให้ เ กิ ด ผลการใช้ หลักสูตร บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข อง
หลักสูตรหรื อไม่ ผู้สอนยอมรับและชอบวิธีการนิเทศจากภายในและภายนอกมากน้ อยเพียงใด
6.4 การประเมินผลผลิตของหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรสามารถแบ่งการประเมินออกเป็ นระยะทังการประเมิ
8
น
ย่อย เพื'ออธิบายพัฒนาการของผู้เรี ยนที'มีผลมาจากการใช้ หลักสูตรในแต่ละช่วง รวมทังการประเมิ
8
น
รวบยอดเพื'อดูผลในช่วงสุดท้ าย เมื' อผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ทํากิ จกรรมตามขันตอนครบกระบวนการใช้
8
หลักสูตร นอกจากการประเมินผลผลิตของหลักสูตรโดยตรง คณะกรรมการประเมินหลักสูตรอาจจะ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้เกี' ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตรและผลกระทบที'เกิดขึ 8นกับชุมชนว่ามีอะไร
และจะมีแนวโน้ มให้ เกิดอะไรขึ 8นอีก
6.5 แนวทางการประเมินหลักสูตร
บทบาทหน้ าที'ของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ'งเป็ นสิ'งสําคัญและจําเป็ นในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประเด็นหลักที'ควรคํานึงถึง ได้ แก่ แนวทางการประเมินหลักสูตร
องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินหลักสูตร รวมทังเกณฑ์
8
การประเมินหลักสูตร ส่วนบทบาทหน้ าที'
การประเมินหลักสูตรจําแนกเป็ น 3 ลักษณะ ได้ แก่
1. การเลือกองค์ประกอบหลักสูตร หมายถึง ขันตอนการพั
8
ฒนาหลักสูตร
2. การปรับปรุงองค์ประกอบหลักสูตร หมายถึง ขันตอนการใช้
8
หลักสูตร
3. การปรั บปรุ งคุณภาพของหลักสูตร หมายถึง เงื' อนไขการใช้ หลักสูตร การให้
ข้ อเสนอแนะสําหรับการใช้ หลักสูตรให้ บรรลุผล
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แพรท (Pratt. 1994) เสนอแนวทางการประเมินหลักสูตรไว้ 14 ประการ ซึ'งจะครอบคลุม
บทบาทหน้ าที' การประเมินหลักสูตรทัง8 3 ลักษณะดังกล่าวข้ างต้ น แนวทางการประเมินหลักสูตร
มีรายละเอียดดังนี 8
1. จุดมุง่ หมายทัว' ไป แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- หลักสูตรได้ กล่าวถึงลักษณะที'คาดหวังของผลผลิตหลักสูตรไว้ ชดั เจน
หรื อไม่
- จุดมุง่ หมายของหลักสูตรมีความสําคัญเพียงพอหรื อไม่
- จุดมุง่ หมายของหลักสูตรกําหนดไว้ ครอบคลุมสิ'งสําคัญที'คาดหวังไว้ หรื อไม่
2. หลักการและเหตุผล แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- มีการเสนอความจําเป็ นเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตรหรื อไม่
- มีการกล่าวถึงข้ อสรุปที'สําคัญของหลักสูตรไว้ หรื อไม่
- ข้ อคิดเห็นเป็ นความจริ งและเชื'อถือได้ มากน้ อยเพียงใด
- มีการคาดการณ์เกี'ยวกับการคัดค้ าน หรื อการไม่เห็นด้ วยเกี'ยวกับการใช้
หลักสูตรซึง' อาจจะเกิดขึ 8นหรื อไม่
- มีการประเมินความต้ องการ ได้ อธิบายวิธีการศึกษา การศึกษามีความ
สมบูรณ์นา่ เชื'อถือเพียงไร
3. จุดมุง่ หมายเฉพาะ แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- มีการระบุจดุ มุง่ หมายเฉพาะไว้ หรื อไม่
- มีการชี 8แนวทางว่าหลักสูตรสามารถเปลี'ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรี ยน
ได้ อย่างไร
- จุดมุง่ หมายเฉพาะแต่ละข้ อแสดงประเภทและความสําคัญหรื อไม่

132
- จุด มุ่ง หมายเฉพาะแต่ล ะข้ อ แสดงความสอดคล้ อ ง และสัม พัน ธ์ กัน กับ
จุดมุง่ หมายทัว' ไปหรื อไม่
- จุดมุง่ หมายเฉพาะทุกข้ อสามารถปฏิบตั ไิ ด้ และตอบสนองจุดมุง่ หมายทัว' ไป
หรื อไม่
4. เกณฑ์การปฏิบตั เิ กี'ยวกับการใช้ หลักสูตร แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- ระบุเกณฑ์สําหรับพิจารณาในการปฏิบตั ิ มีความชัดเจนและเหมาะสม
และเชื'อถือเกี'ยวกับประสิทธิภาพได้ เพียงใด
- เกณฑ์ที'ใช้ ในการตัดสินมีความเหมาะสมกับมาตรฐานเพียงใด
5. การแบ่งระดับของคะแนน แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- ระบบการจัดลําดับความสําคัญของคะแนนมีความชัดเจนเพียงใด
- การจัดลําดับของคะแนนสะท้ อนให้ เห็นลําดับความสําคัญ
ของจุดมุง่ หมายหรื อไม่
- ระบบการจัดลําดับคะแนน มีความเหมาะสมกับจุดมุง่ หมายเฉพาะหรื อไม่
6. สภาพแวดล้ อม แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- มีการอธิบายเกี'ยวกับสภาพแวดล้ อมของชุมชนที'จะนําหลักสูตรไปใช้
หรื อไม่
- มีการระบุถึงสภาพแวดล้ อมของสถานศึกษาอย่างชัดเจนหรื อไม่
- หลักสูตรมีความเหมาะสม ความชัดเจน ความต่อเนื'องเกี'ยวกับ
โครงการจัดการศึกษาของสถานศึกษากับผู้เรี ยนหรื อไม่
- การบริ หารหลักสูตรได้ จดั ระบบไว้ ชดั เจนเพียงใด
- มีสถาบันการศึกษาอื'น สามารถนําหลักสูตรนี 8ไปใช้ ได้ หรื อไม่
- มีการระบุถึงผลกระทบเกี'ยวกับหลักสูตร รายวิชา และผู้สอนหรื อไม่
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7. ลักษณะผู้เรี ยน แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- มีการระบุถึงลักษณะผู้เรี ยนที'จบหลักสูตรนี 8หรื อไม่
- มีการระบุเกี'ยวกับวิธีการและขันตอนการคั
8
ดเลือกผู้เรี ยนหรื อไม่
- มีการกําหนดความรู้พื 8นฐานไว้ หรื อไม่
- ผู้ที'ไม่สามารถเข้ าเรี ยนในหลักสูตรนี 8จะสามารถตรวจสอบได้ ด้วยวิธีใด
8. การเรี ยนการสอน แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- มีการระบุรายละเอียดไว้ ในแผนการเรี ยนเพียงพอหรื อไม่
- เนื 8อหาสาระของแต่ละวิชาในหลักสูตร น่าสนใจเพียงใด
- เนื 8อหาสาระของแต่ละวิชามีคณ
ุ ค่าและได้ ประโยชน์มากน้ อยเพียงใด
- การจัดการเรี ยนการสอนสัมพันธ์กบั จุดมุง่ หมายทัว' ไป
และจุดมุง่ หมายเฉพาะหรื อไม่
- การออกแบบกิจกรรม และกําหนดวิธีสอนส่งเสริ มการเรี ยนรู้
การคิดสร้ างสรรค์มากน้ อยเพียงใด
- จุดมุง่ หมายเฉพาะสามารถชี 8แนะแนวทางการคัดเลือกวิธีการสอน
รวมทังกิ
8 จกรรมที'เหมาะสมหรื อไม่
9. ความแตกต่างในการจัดการเรี ยนการสอน แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- มีการประเมินผลระหว่างการเรี ยนอย่างสมํ'าเสมอ และมีการประเมิน
เพื'อการวินิจฉัยหรื อไม่
- มีการเตรี ยมสื'อสําหรับการสอนซ่อมเสริ มหรื อไม่ ลักษณะการจัดการสอน
ซ่อมเสริ มมีหลายรูปแบบ รวมทังมี
8 ประสิทธิภาพมากน้ อยเพียงใด
- มีการส่งเสริ มผู้เรี ยนเก่งมากน้ อยเพียงใด
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10. การส่งเสริ มสนับสนุนการปฏิบตั ิ แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- มีการระบุจํานวนกลุม่ ผู้เรี ยนขนาดใหญ่ ขนาดเล็กไว้ หรื อไม่
- มีการวางแผนสําหรับแก้ ไขปั ญหาสําหรับผู้เรี ยนจํานวนมาก
หรื อน้ อยกว่าที'กําหนดไว้ หรื อไม่
- มีการเตรี ยมวัสดุเครื' องมือที'สนับสนุนการเรี ยนการสอนหรื อไม่
- สื'อการเรี ยนการสอนมีความสอดคล้ องกับบทเรี ยนและหลักสูตรหรื อไม่
- สื'อการเรี ยนการสอนและเครื' องมือสามารถจัดทําได้ หรื อจัดซื 8อได้ ง่ายหรื อไม่
- สื'อการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมในการใช้ มากน้ อยเพียงใด
- มีการอธิบายวิธีการจัดสิ'งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอน
ไว้ หรื อไม่
11. การทดลองใช้ หลักสูตร แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- มีการทดลองใช้ หลักสูตรแบบนําร่อง หรื อภาคสนามหรื อไม่
- รายงานผลการทดลองใช้ นา่ เชื'อถือมากน้ อยเพียงใด
12. การประเมินโครงการใช้ หลักสูตร แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- มีการประเมินโครงการใช้ หลักสูตร ผลการประเมินเป็ นที'ยอมรับหรื อไม่
- มีองค์ประกอบหรื อส่วนใดของหลักสูตรที'จําเป็ นต้ องมีการประเมิน
โดยเฉพาะหรื อไม่
- มีการปรับปรุงและพัฒนาส่วนใดหรื อไม่
13. การนําหลักสูตรไปใช้ แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- มีแนวทางและกําหนดเวลาการใช้ หลักสูตรหรื อไม่
- บทบาทหน้ าที'ของผู้ใช้ หลักสูตร ได้ ระบุไว้ ชดั เจนหรื อไม่
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- มีสิ'งจูงใจ และทรัพยากรสําหรับการใช้ หลักสูตรเพียงพอหรื อไม่
- แผนการใช้ หลักสูตรมีความชัดเจน และเป็ นไปได้ เพียงใด
14. ผลผลิต แนวทางการประเมิน ได้ แก่
- รูปแบบหลักสูตรมีความอิสระในตัวเองหรื อไม่
- ผลผลิตจากหลักสูตรเป็ นที'นา่ พอใจและมีความสนใจในวิชาชีพ
มากน้ อยเพียงใด
6.6 ปั ญหาการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรเป็ นสิ'งที'สําคัญ และมีความจําเป็ นจะต้ องทําการประเมินหลักสูตร
การประชุมเกี'ยวกับการประเมินหลักสูตร คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรส่วนมากเห็นด้ วยว่าจะต้ อง
มีการประเมินหลักสูตร แต่ละไม่ค่อยชอบที'จะทําการประเมิน การประเมินหลักสูตรในแต่ละระยะ
ของการพัฒนาหลักสูตรจะพบปั ญหาเกี'ยวกับเวลาที'ใช้ ในการประเมินหลักสูตร การมีเจตคติทางลบ
ต่อการประเมินหลักสูตร ผู้ประเมินหลักสูตรขาดประสบการณ์ และความชํานาญในการประเมิน
หลักสูตร การประสานงานในด้ านการประเมิน ผู้ที'เกี' ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตรกลัวผลการประเมิน
หลักสูตรจะออกมา ไม่ดี ขาดความมุ่งมัน' ที'จะนําผลการประเมินไปใช้ และการกํ าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินไม่ชดั เจน ซึง' จะกล่าวถึงรายละเอียดดังต่อไปนี 8
1. เวลา เกี' ยวกับเวลาที'เป็ นปั ญหาในการประเมินหลักสูตร ได้ แก่ การกํ าหนดเวลา
การประเมินหลักสูตรไว้ แต่เวลาปฏิบตั ิจริ งจะไม่เสร็ จทันเวลา ทําให้ ได้ ข้อมูลจากการประเมินล่าช้ า
ไม่ทนั ต่อการนํามาปรับปรุงหลักสูตร
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินไม่เหมาะสม กรรมการประเมินบางคน
มีเจตคติทางลบต่อหลักสูตร ทําให้ ผลการประเมินขาดความเที'ยงตรง รวมทังกรรมการประเมิ
8
นบาง
คนขาดความรู้ความเข้ าใจเกี'ยวกับหลักสูตรที'ประเมินอย่างชัดเจน ไม่มีความชํานาญในการประเมิน
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ปั จจัยทางด้ านองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําให้ ผลการประเมินไม่สามารถ
นํามาปรับปรุงหลักสูตรได้ ตรงประเด็น
3. การประสานงานเกี' ยวกับการประเมิน ถ้ าการวางแผนการประเมินหลักสูตรไม่
ชัดเจน จะทําให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลและแหล่งข้ อมูลที'จะไปเก็บข้ อมูลไม่ได้ ผลเท่าที'ควร เพราะการเก็บข้ อมูล
ไม่ เ ป็ นระบบ เช่ น เอกสารการสัม มนาเกี' ยวกับ การพัฒ นาหลักสูต ร ข้ อ มูล การติ ดตามผู้สํ า เร็ จ
การศึกษา
4. มีความกลัวเกี'ยวกับผลการประเมิน ผู้ที'เกี'ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตรมีความรู้ สึกว่า
ผลการประเมินจะออกมาไม่ดี ทําให้ ข้อมูลการประเมินไม่ตรงกับสภาพความเป็ นจริ ง
5. ขาดความมุ่งมัน' ที'จะนําผลการประเมินไปใช้ การประเมินหลักสูตรจะต้ องมีการ
ชี 8แจงกับคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ให้ เห็นความสําคัญของการประเมินหลักสูตร ว่าผลการ
ประเมินจะนํามาใช้ ในการปรั บปรุ งหลักสูตร ซึ'งจะมี ผลต่อการนํ าไปใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อผู้เรี ยน
ในวงกว้ างซึง' จะเป็ นตัวบ่งชี 8การเปลี'ยนแปลงของผู้เรี ยนในระยะยาว
6. การประเมินหลักสูตรส่วนมากจะเน้ นวิธีการประเมินเชิงปริ มาณ ทําให้ ได้ ข้อมูล
การประเมินไม่ครอบคลุม เพราะการประเมินหลักสูตรเป็ นเรื' องละเอียดอ่อน ถ้ าการประเมินหลักสูตร
ได้ ประเมินผลในลักษณะคุณภาพด้ วย เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน การสัมภาษณ์ ผู้สอน
ผู้เรี ยน และบุคลากรที'เกี'ยวกับการใช้ หลักสูตร จะทําให้ การประเมินหลักสูตรมีความสมบูรณ์มากขึ 8น
7. เกณฑ์ การประเมินหลักสูตร จุดอ่อนของการประเมิ นหลักสูตรขาดการกํ าหนด
เกณฑ์ ที'ชัดเจน ไม่ ว่า จะเป็ นเกณฑ์ ด้ านมาตรฐานสัม บูร ณ์ (absolute standard) หรื อ เกณฑ์
มาตรฐานสัมพัทธ์ (relative standard) การได้ มาซึ'งเกณฑ์ทงสอง
ั8
ขาดการศึกษาวิเคราะห์ที'ชดั เจน
จึงทําให้ ผลการประเมินไม่เป็ นที'ยอมรับและไม่ได้ นําผลไปใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตร
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6.7 องค์ ประกอบของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรจะเป็ นที'ยอมรับผลการประเมิน รวมทัง8 ความมี ประสิทธิ ภาพของ
ผลการประเมิ น นัน8 ขึ น8 อยู่ กับ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการประเมิ น หลัก สูต ร ที' มี ศัก ยภาพ
การพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรจะต้ องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และขอบข่ายของการประเมิ น ดังได้ กล่าวแล้ วในตอนต้ นว่า การประเมิ นหลักสูตรมี 3 ระยะ คื อ
การประเมินหลักสูตรก่อนการนําไปใช้ การประเมินหลักสูตรระหว่างการใช้ หลักสูตร และการประเมิน
หลักสูตรเมื'อใช้ ครบวงจรแล้ ว
ก่ อ นการนํ า หลั ก สู ต รไปใช้ คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต รควรประกอบด้ วย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ผู้เชี'ยวชาญด้ านหลักสูตร ผู้เชี'ยวชาญด้ านเนื 8อหา ผู้บริ หารและผู้สอน
มีบทบาทหน้ าที' คือ พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์ และขอบข่าย
ของการประเมิน โดยศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การตรวจสอบความสอดคล้ องของ
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ ของหลั ก สู ต ร และสั ด ส่ ว นของหลั ก สู ต ร โดยพิ จ ารณาให้ เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์และขอบข่ายดังกล่าว
ระหว่างการใช้ หลักสูตร คณะกรรมการประเมินหลักสูตรจะมีบทบาทหน้ าที'ประเมินผล
การใช้ ห ลัก สู ต ร โดยการประเมิ น แบ่ง เป็ น 2 ขัน8 ตอนใหญ่ คื อ การประเมิ น ย่ อ ย (formative
evaluation) เพื' อ ดู ผ ลการใช้ หลั ก สู ต รในแต่ ล ะช่ ว ง กั บ การประเมิ น รวบยอด (summative
evaluation) เพื'อดูผลการใช้ หลักสูตรทังระบบ
8
การพิจารณาสัดส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประเมิ น หลักสูต ร และการกํ า หนดบทบาทความรั บผิ ดชอบในการประเมิ น อาจจะพิ จ ารณาใช้
คณะกรรมการชุดเดียวประเมินทัง8 2 ประการ คือ ประเมินย่อยและประเมินรวบยอด หรื ออาจจะแบ่ง
คณะกรรมการประเมินหลักสูตรออกเป็ น 2 ชุด ชุดหนึ'งมี บทบาทและรับผิดชอบการประเมินย่อย
เพื' อ ประเมิ น ความก้ าวหน้ าเป็ นระยะและรายงานผลความก้ าวหน้ าที' บ รรลุ ผ ลเป็ นระยะๆ
ส่วนกรรมการอีกชุดหนึง' ทําการประเมินรวบยอด
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หลังจากการใช้ หลักสูตรครบวงจรแล้ ว จะต้ องพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า งรอบคอบ กล่ า วคื อ ควรเป็ นผู้ ที' เ ข้ าใจหลั ก สู ต รนั น8 อย่ า งดี รวมทั ง8 มี
บุค คลภายนอกร่ ว มประเมิ น ด้ ว ย เพื' อให้ ผ ลการประเมิ นหลัก สูต รเป็ นที' ย อมรั บ มี ค วามเชื' อ ถื อ
เกิดความมุง่ มัน' ที'จะนําผลการประเมินไปใช้
บทบาทของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร มีดงั นี 8
1. ประชุมชี 8แจงคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเกี' ยวกับวัตถุประสงค์และขอบข่าย
ของการประเมินหลักสูตร
2. คณะกรรมการประเมิ น หลัก สูตร แลกเปลี' ยนกับผู้เ กี' ย วข้ อ ง เพื' อให้ ไ ด้ ค วามรู้
และความคิดเห็นเกี'ยวกับการประเมินหลักสูตร
3. คณะกรรมการประเมิ น หลัก สูตร ทํ า การศึก ษาสัง เกตด้ ว ยตนเองว่ า หลัก สูต ร
ดําเนินการใช้ เป็ นอย่างไร
4. คณะกรรมการประเมิ น หลัก สู ต รค้ น หาและระบุ ว่ า หลัก สู ต รมี วัต ถุ ป ระสงค์
อะไรบ้ าง ที'คาดหวังไว้ และสิ'งที'เป็ นจริ งในปั จจุบนั คืออะไร
5. คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ควรเข้ าไปเกี' ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตร และจับ
ประเด็นที'สมควรประเมิน
6. คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร ควรศึ ก ษารู ป แบบการประเมิ น หลั ก สู ต ร
เพื'อนํามาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบโครงการประเมินหลักสูตร
7. วางแผนการบริ ห ารจั ด การ ตารางกิ จ กรรมการประเมิ น พร้ อมทั ง8 กํ า หนด
ผู้รับผิดชอบ
8. พัฒนาเครื' องมือทังด้
8 านปริ มาณและคุณภาพ พร้ อมทังหาประสิ
8
ทธิภาพเครื' องมือ
9. เลือกข้ อมูล เครื' องมือที'เหมาะสม แหล่งข้ อมูล ผู้ให้ ข้อมูล
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10. ทําการรวบรวมข้ อมูลจริ ง และวิเคราะห์ข้อมูล
11. คัดเลื อกประเด็ นที' ต้องการรายงานตามกลุ่ม เป้าหมาย เช่น ผู้บริ หาร ผู้ส อน
ผู้ปกครอง คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เสนอรายงานด้ วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม
12. เขียนรายงานผลการประเมินหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
6.8 เกณฑ์ การประเมินหลักสูตร
ผลการประเมินหลักสูตร จะมีความน่าเชื'อถือเพียงใด อยู่ที'เกณฑ์สําหรับการใช้ พิจารณา
ตัด สิ น การประเมิ น หลั ก สู ต รของคณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร เลื อ กใช้ ได้ เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน เกณฑ์ที'ใช้ พิจารณาสําหรับการประเมินหลักสูตร มีดงั นี 8
1. ความเทียงตรงภายใน (internal validity) หมายถึง การออกแบบการประเมิน
เพื'อการเก็บรวบรวมข้ อมูล ทําให้ ได้ ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที'ประเมิน ผลของการประเมินตรง
ตามปรากฏการณ์ที'เป็ นตัวแทนภายในขอบข่ายของการพิจารณาอย่างถูกต้ องและเป็ นจริ ง
2. ความเทียงตรงภายนอก (external validity) หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตร
ที'ได้ สามารถนํ าไปอ้ างอิงสรุ ปได้ กว้ างขวางเพี ยงใด เกี' ยวกับเรื' องเวลา สิ'งแวดล้ อม ภูมิภาคและ
บุคคลที'มีสภาพความคล้ ายคลึงกับกลุม่ ที'ประเมิน
3. ความเชือถือได้ (reliability) หมายถึง ความคงที'ของข้ อมูลที'เก็บรวบรวมได้ จาก
การใช้ เครื' องมือวัดหลายอย่าง ผู้ประเมินหลักสูตรควรคํานึงถึงความเพียงพอของการเก็บหรื อการวัด
หรื ออาจจะทําการวัดหลายๆ ครัง8 หรื อวัดครัง8 เดียวด้ วยเทคนิคการวัดแบบต่างๆ เพื'อตรวจสอบความ
คงที'ของคําตอบ เรื' องนี 8ผู้ประเมินหลักสูตรต้ องเข้ าไปเกี' ยวข้ องกับการวัดค่อนข้ างมาก และมีความ
ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
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4. ความเป็ นปรนั ย (objectivity) หมายถึง คนส่วนใหญ่ มี ความเข้ าใจข้ อมูล ที' ไ ด้
จากการวัดตรงกันมากน้ อยเพียงใด ผู้ประเมินรวบรวมข้ อมูล รายละเอียดและตัดสินใจ แปลผลตรง
กับบุคคลที'ร่วมประเมินด้ วย ความเป็ นปรนัยของการประเมินจึงจะเกิดขึ 8น
5. ความสอดคล้ อ งสั ม พั น ธ์ (relevance) หมายถึ ง ข้ อมูล ที' ไ ด้ จ ากการประเมิ น
มีความสอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของการประเมิน การกําหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินไว้ ชดั เจน
จะช่วยให้ ผ้ ูป ระเมิ น มี ความระมัดระวัง ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล และตรวจสอบตนเองเสมอได้
ทํากิจกรรมการประเมินสอดคล้ องกับประเด็นที'สมั พันธ์กบั จุดมุง่ หมาย
6. ความสําคัญ (importance) หมายถึง การจัดลําดับความสําคัญขององค์ประกอบ
หลักสูตรที'ประเมิน จะทําให้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลในเรื' องเดียวกันจํานวนมาก ซึ'งต่อมาอาจพบว่า
ข้ อมูลที'มีความสําคัญน้ อยมีจํานวนมากที'ใช้ ในการสรุป ส่วนการเก็บรวบรวมข้ อมูลบางองค์ประกอบ
ของหลักสูตรที'เก็บข้ อมูลมาจํ านวนน้ อย แต่กลับมี ความสํ าคัญ ผู้ประเมินหลักสูตรจะต้ องถื อเป็ น
ความรับผิดชอบที'จะต้ องจัดลําดับความสําคัญให้ กบั ข้ อมูลที'จะไปเก็บรวบรวม
7. ขอบข่ า ยของการประเมิ น (scope) หมายถึ ง ระบบและแบบแผนของการ
ประเมินที'จะเอื 8ออํานวยให้ ทําการศึกษาได้ กว้ างและลึก ผู้ประเมินจะต้ องพิจารณาอย่างรอบคอบ
และไม่ควรหยิบยกวิธีการประเมินเพียงอย่างใดอย่างหนึง' มาใช้ ในการประเมินหลักสูตร
8. ความเชื อ ถื อ และการยอมรั บ (credibility) หมายถึ ง ผู้ ที' ต้ อ งการใช้ ผ ลการ
ประเมินมีความเชื'อถือในผู้ประเมิน และยอมรับข้ อมูลจากผลการประเมินได้ มากน้ อยเพียงใดเพราะ
ความสัมพันธ์ ของผู้ประเมินหลักสูตร กับผู้ใช้ ผลการประเมินหลักสูตรจะมีอิทธิ พลต่อการประเมิน
หลักสูตรมาก
9. เวลา (timeliness) หมายถึ ง การรายงานผลการประเมิ น จะทั น ใช้ ในเวลา
ที' ต้ อ งการหรื อ ไม่ การใช้ เ วลาสํ า หรั บ กิ จ กรรมการประเมิ น การเขี ย นรายงานผลการประเมิ น
เป็ นรายละเอี ยดที' จ ะต้ องใช้ เ วลามาก อาจจะทํ าให้ พ ลาดโอกาสที' จ ะใช้ ผ ลการประเมิ น ซึ'ง เป็ น
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ประโยชน์ ต่อการปฏิ บตั ิการใช้ หลักสูตร การเปลี' ยนแปลงหลักสูตร รวมทัง8 การตัดสินใจหลักสูตร
ดังนัน8 การเสนอรายงานอาจจะทํ าเป็ นระยะ โดยนํ าเสนอแบบไม่เป็ นทางการ ก็ จะสามารถช่วย
แก้ ปัญหาเกี'ยวกับการรายงานผลที'ช้าเกินกว่ากําหนด และไม่ทนั ต่อการนํามาใช้ พิจารณาตัดสินใจ
10. ขอบเขตของการใช้ ผลการประเมิน (pervasiveness) หมายถึง การนํ าผล
การประเมินหลักสูตรไปใช้ อย่างกว้ างขวาง และมีการเผยแพร่ อย่างไร การเขียนรายงานการประเมิน
หลั ก สู ต รจะต้ องกํ า หนดกลุ่ ม เป้ าหมายที' จ ะนํ า เสนอให้ ถู ก ต้ อง เช่ น ผู้ บริ ห าร ผู้ สอน และ
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ต้ องการทราบและใช้ ผลการประเมินทังทางกว้
8
างและลึกในลักษณะ
ที'แตกต่างกัน
11. ประสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency) หมายถึ ง การพิ จ ารณาทางเลื อ กในการปฏิ บัติ
เมื'อการประเมินเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ทางเลือกนันอาจจะเกี
8
'ยวข้ องกับ ผู้ร่วมงาน ค่าใช้ จ่าย ประโยชน์
ที' ไ ด้ รับจากการประเมิ นหลักสูตร มี ทรั พ ยากรอะไรบ้ างที' สูญ เสี ยโดยเปล่าประโยชน์ ทัง8 ๆ ที' การ
สูญ เสี ย นัน8 สามารถหลี ก เลี' ย งได้ มี ส ถานการณ์ หรื อ เหตุก ารณ์ อะไรที' เ กี' ยวข้ อ งกับ การประเมิ น
แต่ไม่ได้ นํามาใช้ ศกึ ษา การดําเนินการประเมินส่วนมากจะพบกับข้ อจํากัดต่างๆ ผู้ประเมินหลักสูตร
ต้ องมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อจุดมุง่ หมายของการประเมินหลักสูตรให้ มาก
เกณฑ์สําหรับพิจารณาการประเมินหลักสูตรทัง8 11 ข้ อ ที'รวบรวมมา ข้ อ 1 - 4 เป็ นเกณฑ์
ที' เ หมาะสมกับ กระบวนการโดยวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ นํ า เสนอโดย สตัฟ เฟิ ลบี ม และคณะ
(Stufflelbeam and other. 1983) ส่วนข้ อที' 6 - 10 เป็ นเกณฑ์ที'ช่วยให้ การปฏิบตั ิเกี' ยวกับการ
ประเมินหลักสูตรดําเนินไปได้ อย่างเหมาะสม ซึง' ต้ องคํานึงอยูเ่ สมอเมื'อวางแผนการประเมินหลักสูตร
ส่วน เวอร์ เธน และแซนเดอร์ ส (Worthen & Scanders. 1987) ได้ เพิ'มเกณฑ์เกี'ยวกับประสิทธิภาพ
ขึ 8นเป็ นข้ อสุดท้ าย
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6.9 รู ปแบบการประเมินหลักสูตร
รู ปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์
ไทเลอร์ (Tyler. 1949, 1957) ได้ เสนอแนวคิดการประเมินหลักสูตร โดยวิธีการ
เปรี ยบเทียบพฤติกรรมของผู้เรี ยนที'เปลี'ยนแปลงไป ว่าสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายที'กําหนดไว้ หรื อไม่
ด้ วยการศึกษารายละเอี ยดขององค์ ประกอบของการจัดกระบวนการศึกษา 3 ประการ ได้ แ ก่
1) จุดมุ่งหมายของการศึกษา 2) การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ และ 3) การพิจารณาผลสัมฤทธิh
การประเมินหลักสูตรตามแนวคิดนี 8 คือ พิจารณาผู้เรี ยนว่ามีความก้ าวหน้ าตามจุดมุ่งหมายที'กําหนด
ไว้ ห รื อ ไม่ จุด มุ่ง หมายที' ช่ ว ยให้ ห ลัก สูต รสามารถนํ า ไปปฏิ บัติ แ ละประเมิ น ได้ คื อ จุด มุ่ง หมาย
เชิงพฤติกรรม โดยพิจารณาว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้ มากน้ อยเพี ยงใด ความสัมพัน ธ์ ของ
องค์ประกอบการจัดกระบวนการศึกษา 3 ประการ สรุปได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี 8

จุดมุง่ หมาย
ประสบการณ์การเรี ยนรู้

การประเมินผล

แผนภาพ 21 องค์ประกอบการจัดกระบวนการศึกษาของไทเลอร์
เนื'องจากการประเมินหลักสูตรที'เน้ นจุดมุง่ หมายเป็ นหลัก การออกแบบหลักสูตรและการ
สอน จะต้ องกําหนดจุดมุ่งหมายที'ชดั เจนว่า ผู้เรี ยนจะมีพฤติกรรมเป็ นอย่างไร เมื'อเรี ยนจบหลักสูตร
แล้ ว บทบาทของผู้ประเมินหลักสูตรอยู่ที'ผลผลิตของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร
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ของไทเลอร์ ถื อ ว่ า เป็ นส่ ว นหนึ' ง ของการประเมิ น การเรี ย นการสอน และการประเมิ น หลัก สูต ร
ด้ วย ขันตอนการประเมิ
8
นหลักสูตร มีดงั นี 8
1. กําหนดจุดมุง่ หมายอย่างกว้ างๆ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบต่างๆ ในการ
กํ าหนดจุดมุ่งหมาย คือ ผู้เรี ยน สังคม เนื 8อหาสาระ ส่วนปั จจัยที' กําหนดขอบเขตของจุดมุ่งหมาย
ได้ แก่ จิตวิทยาการเรี ยน และปรัชญาการศึกษา
2. กําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะ หรื อจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที'ต้องการวัด ภายหลัง
จากการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้
3. กําหนดสถานการณ์ที'แสดงความสําเร็ จของจุดมุง่ หมาย
4. พัฒนาและเลือกเทคนิคในการวัด
5. กําหนดเนื 8อหา หรื อประสบการณ์ ทางการศึกษา เพื'อให้ สอดคล้ องและบรรลุตาม
จุดมุง่ หมายที'กําหนดไว้
6. รวบรวมข้ อมูลที'เป็ นผลงานของผู้เรี ยน
7. เปรี ยบเทียบข้ อมูลกับจุดมุง่ หมายที'กําหนดไว้
8. ถ้ าไม่บรรลุจดุ มุ่งหมายที'กําหนดไว้ จะต้ องมีการตัดสินใจ ปรับปรุ งหลักสูตร หรื อ
ยกเลิก ถ้ าบรรลุจุดมุ่งหมายก็จะใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนาหลักสูตร สําหรับการพิจารณาปรับปรุ ง
กําหนดจุดมุง่ หมายให้ สอดคล้ องกับสังคมที'มีการเปลี'ยนแปลง

รู ปแบบการประเมินหลักสูตรของเสตค
รู ปแบบการประเมินหลักสูตรที' ยึดเกณฑ์ เป็ นหลัก (criterion model) นัน8 สเตค
(Robert E. Stake) ได้ เสนอบทความการประเมินเรื' อง “The Countenance of Educational
Evaluation” ตีพิมพ์ในวารสาร Teachers Collage Record ในปี ค.ศ. 1967
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สเตคได้ ให้ ความหมายของการประเมินหลักสูตรว่า เป็ นการบรรยาย (description) และ
การตัดสินคุณค่า (value judgment) หลักสูตรการประเมินหลักสูตรเน้ นความเข้ าใจและความสําคัญ
ของการบรรยายสิ'งที' เกิ ดขึน8 จริ ง โดยเน้ นว่าผู้ประเมินหลักสูตรจะต้ องสามารถเก็บข้ อมูลที' แท้ จริ ง
ให้ ได้
เนื' อ งจากแหล่ ง ข้ อ มู ล มี ม ากมาย และวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มี ห ลายวิ ธี ดัง นั น8
การประเมินหลักสูตรจะต้ องมีจดุ มุ่งหมายว่าจะนําข้ อมูลมาใช้ เพื'ออะไร เขาเห็นว่าข้ อมูลที'ต้องการก็
คื อ ข้ อมู ล เกี' ย วกั บ ปั จจั ย เบื อ8 งต้ น (antecedents) กระบวนการ (transactions) และผลลั พ ธ์
(outcomes) และการเก็บข้ อมูลทัง8 3 ลักษณะนี 8 ยังแยกศึกษาออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ ผลที'คาดหวัง
หรื อตังใจ
8 (intents) ผลที'เกิ ดขึน8 จริ ง (observation) มาตรฐานที' ใช้ (standards) และที' มาของการ
ตัดสินคุณค่า (judgment) ของการประเมิน
1. ข้ อมู ล เชิ ง การบรรยาย นั ก ประเมิ น หลั ก สู ต รจะต้ องสามารถบรรยาย
องค์ ประกอบต่างๆ ที' เกี' ยวกับหลักสูตร เช่น ความถนัด ผลสัม ฤทธิh และสภาพแวดล้ อม เป็ นต้ น
นอกจากจะสามารถอธิ บ ายองค์ ป ระกอบของผู้เ รี ยน จะต้ องสามารถบรรยายถึ ง ความสัม พัน ธ์
ระหว่างองค์ ประกอบอื' นๆ ที' เ กี' ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนการสอน เช่น บุคลิ กภาพของผู้ส อน
วิธีการสอน ประสบการณ์ทางการสอน เจตคติตอ่ การสอน ภูมิหลังของผู้เรี ยน
ข้ อมูล เกี' ยวกับการบรรยายอาจจัดเป็ น 2 ประเภท คื อ ข้ อมูล ที' มีส่วนกํ าหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หรื อความตังใจและข้
8
อมูลเกี'ยวกับสิ'งที'สงั เกตพบจากการปฏิบตั จิ ริ ง
2. ข้ อมู ลเชิงตัดสิน นักประเมินหลักสูตรนอกจากสามารถบรรยายข้ อมูลทัง8 สอง
ประเภท ซึง' มีความสัมพันธ์กนั แล้ ว ยังต้ องสามารถตัดสินคุณค่าของหลักสูตรนันๆ
8 ด้ วย โดยใช้ ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินว่า ส่วนใดดี ส่วนใดไม่ดี มีความน่าเชื'อถือได้ มากน้ อยเพียงใด มีจดุ อ่อน
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จุดเด่นด้ านใดบ้ าง หรื ออาจจะนํ าไปเปรี ยบเที ยบกับหลักสูตรอื'น โดยมี มาตรฐานใช้ เกณฑ์ ในการ
ตัดสิน
ดังกล่าวในตอนต้ นว่า รู ปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค จะคํานึงถึงข้ อมูล
เชิงบรรยายและข้ อมูลเชิงตัดสิน รวมทัง8 การคํานึงถึงแหล่งที'จะได้ มาของข้ อมูลอีก 3 ด้ าน คือ 1)
ข้ อมูล เกี' ยวกับปั จจัยเบื อ8 งต้ นหรื อสภาพก่ อนการใช้ หลักสูตร 2) ข้ อมูล ที' ไ ด้ ขณะดําเนินการใช้
หลักสูตร และ 3) ผลลัพธ์ของการใช้ หลักสูตร ดังแผนภาพต่อไปนี 8
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สิ'งที'คาดหวัง

สิ'งที'เป็ นจริ ง

1

สภาพก่อนการใช้ หลักสูตร
4
7

10

2

การดําเนินการใช้ หลักสูตร
5
8

11

สิ'งที'ต้องการประเมิน

หลักสูตร

มาตรฐาน

การตัดสิน

ผลผลิต
3

6

9

ตารางการบรรยาย
เครื' องหมาย

12
ตารางการตัดสิน

หมายถึง ความสัมพันธ์ / ความเกี'ยวข้ อง
หมายถึง ความสอดคล้ อง

แผนภาพที' 22 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค
ที'มา: Stake, R.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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ข้ อมูลในตารางการบรรยายและการตัดสินในการประเมิน มีรายละเอียดดังนี 8
ช่องที' 1 หมายถึง สภาพที'คาดหวังว่าจะต้ องมีอยูก่ ่อนการใช้ หลักสูตร
โดยถือว่าเป็ นสภาพที'เอื 8ออํานวยให้ เกิดผลตามที'คาดหวัง
ช่องที' 2 หมายถึง กระบวนการที'คาดหวังว่าจะเกิดขึ 8นในการดําเนินการใช้ หลักสูตร
เป็ นกระบวนการที'มีประสิทธิภาพบรรลุตามที'คาดหวัง
ช่องที' 3 หมายถึง ผลผลิตที'คาดหวังว่าจะได้ รับภายหลังจากการดําเนินงานการใช้
หลักสูตร
ช่องที' 4 หมายถึง ปั จจัยที'มีอยูจ่ ริ งก่อนการเริ' มใช้ หลักสูตร
ช่องที' 5 หมายถึง กระบวนการดําเนินงานการใช้ หลักสูตรตามที'สงั เกตได้ จริ ง
จากโครงการ
ช่องที' 6 หมายถึง ผลผลิตที'ได้ รับหลังจากการใช้ หลักสูตรครบวงจรแล้ ว
ช่องที' 7 หมายถึง เกณฑ์ที'ใช้ ในการประเมินสภาพก่อนการใช้ หลักสูตร
หรื อปั จจัยเบื 8องต้ น
ช่องที' 8 หมายถึง เกณฑ์ที'ใช้ ในการประเมินกระบวนการดําเนินการใช้ หลักสูตร
ช่องที' 9 หมายถึง เกณฑ์ที'ใช้ ประเมินผลผลิตของหลักสูตร
ช่องที' 10 หมายถึง ผลการตัดสินเกี'ยวกับการประเมินสภาพปั จจัยจากการ
เปรี ยบเทียบข้ อมูลในช่อง 1, 4 กับเกณฑ์ในช่องที' 7
ช่องที' 11 หมายถึง ผลการตัดสินเกี'ยวกับการประเมินกระบวนการดําเนินงานการใช้
หลักสูตรเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลในช่องที' 2, 4 กับเกณฑ์ในช่องที' 8
ช่องที' 12 หมายถึง ผลการตัดสินเกี'ยวกับการประเมินการใช้ หลักสูตร จากการ
เปรี ยบเทียบข้ อมูลในช่องที' 3, 6 กับเกณฑ์ในช่องที' 9
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ในช่องที' 1 ถึง 6 นักประเมินหลักสูตรต้ องพิจารณาข้ อมูลใน 2 แนว คือ
1) แนวตังX ได้ แก่ ช่อง 1, 2, 3 และ 4, 5, 6 ต้ องมีความสัมพันธ์ เกี' ยวข้ องกัน
เพื'อพิจารณาว่าสิ'งที'นําเข้ าเอื 8ออํานวยต่อประสิทธิภาพในการใช้ หลักสูตรหรื อไม่ และทําให้ ผลการใช้
หลักสูตรสัมพันธ์กบั ปั จจัยเบื 8อต้ นและกระบวนการหรื อไม่
2) แนวนอน ได้ แก่ ช่อง 1, 4, 2, 5 และ 3, 6 ซึ'งจะต้ องสอดคล้ องกัน เพื'อตรวจสอบ
ว่าข้ อมูลที'เกิดขึ 8นจริ ง มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลที'คาดหวังหรื อไม่ ถ้ าไม่สอดคล้ อง จะต้ องปรับปรุ ง
ส่ ว นใด ถ้ า พิ จ ารณาทัง8 พบว่ า มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ทัง8 ในแนวนอนและแนวตัง8 แสดงว่ า หลัก สูต ร
มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้ ได้
การตั ด สิ น นักประเมิ นหลักสูตรพิ จ ารณาจะใช้ การตัดสิ นคุณ ลักษณะของหลักสูตร
โดยการเลื อ กใช้ เ กณฑ์ ใ ดเกณฑ์ ห นึ' ง ได้ แ ก่ ม าตรฐานสัม บู ร ณ์ (absolute standards) คื อ
กํ าหนดการตัดสิ นโดยนักประเมิ นหลักสูตรจะสะท้ อนจากการตัดสิ นส่ว นบุคคล ส่วนมาตรฐาน
สัม พัทธ์ (relative standards) เป็ นคุณ ลักษณะของหลักสูตรอื' นที' ใ ช้ เ ปรี ยบเที ยบกับหลักสูต ร
ที'ต้องการประเมิน สรุปได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี 8
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ข้ อมูลเชิงบรรยาย
จากหลักสูตรที'ประเมิน

ข้ อมูลเชิงบรรยาย
จากหลักสูตรอื'น

แผนภาพ 23 การตัดสินใจโดยเปรี ยบเทียบข้ อมูลกับมาตรฐาน

มาตรฐาน

การตัดสินใจ
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รู ปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิ ลบีม
สตัฟเฟิ ลบีม (Danial L. Stufflebeam) ได้ เสนอวิธีการประเมินหลักสูตรหรื อโครงการ
ประเมินแบบซิปป์ (CIPP / Context, Input, Process, Product) โดยเสนอรายงานการประชุมครัง8 ที'
11 ของสมาคม Phi Delta Kappa ในปี ค.ศ. 1970 เรื' อง Educational Evaluation and Decision
Making และได้ ให้ ความหมายการประเมิน คือ กระบวนการที'ประกอบด้ วยการอภิปรายและขยาย
รายละเอียดของสิ'งที'ต้องการประเมินให้ ชดั เจน การได้ มาของข้ อมูลรายละเอียดที'เกี'ยวข้ องกับการใช้
ข้ อมูล เพื'อประกอบการตัดสินใจ การประเมินเพื'อการตัดสินใจ 4 ประการ คือ การตัดสินใจเกี'ยวกับ
การวางแผน (planning decision) การตัดสิ นใจเกี' ยวกับโครงสร้ าง (structuring decision)
การตัดสินใจเกี'ยวกับการดําเนินงาน (implementing decisions) การตัดสินใจเมื'อสิ 8นสุดโครงการ
(recycling decisions) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื'อตรวจสอบความสําเร็ จของการใช้ หลักสูตร จึงเรี ยกว่า
วิธีการประเมินค่า การตัดสินใจเกี' ยวกับความสําเร็ จของการประเมิน เพื'อนําไปสู่การตัดสินใจทัง8 4
ประการ ควรทําการประเมินองค์ประกอบทัง8 4 ด้ าน คือ
1. การประเมินสภาวะแวดล้ อมหรื อบริบท (Context evaluation: C)
การประเมินสภาวะแวดล้ อมหรื อบริ บทนี 8เป็ นระบบและการวิเคราะห์ในภาพกว้ าง
(macro analytic) วัตถุประสงค์ในการประเมินส่วนนี 8เพื'อให้ ได้ การกําหนดหลักการและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ลักษณะการประเมินแบบนี 8จะช่วยให้ อธิบายและขยายความชัดเจนในสภาพแวดล้ อม
สภาพที' พึงปรารถนา และสภาพที'เป็ นจริ ง บ่งชี 8ถึงสภาพที' ต้องการ การวิเคราะห์ ปัญหาที'ขัดขวาง
ไม่สามารถบรรลุความต้ องการเพื'อประโยชน์ในการจัดสินใจ
2. การประเมินองค์ ประกอบทีเป็ นปั จจัยเบือX งต้ น (Input evaluation: I)
การประเมินส่วนนี ม8 ี วตั ถุประสงค์การประเมินเฉพาะการวิเคราะห์ ในระดับแคบ
(micro analytic) การประเมินเพื'อให้ ข้อมูลรายละเอียดสําหรับพิจารณาว่าจะใช้ ทรัพยากรให้ เกิด
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ประโยชน์สูงสุด เพื'อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของหลักสูตร เพื'อใช้ ในการเลือกปั จจัยและองค์ประกอบ
ต่างๆ ในการวางแผนและการออกแบบการใช้ หลักสูตรต่อไป
3. การประเมินองค์ ประกอบทีเป็ นกระบวนการ (Process evaluation: P)
การประเมินในขัน8 ตอนนี จ8 ะทําให้ ทราบผลการใช้ หลักสูตรเป็ นระยะๆ กับบุคคล
ที'รับผิดชอบการใช้ หลักสูตร โดยการประเมินกิจกรรมหรื อกระบวนการต่างๆ ของการใช้ หลักสูตร
สําหรับการตัดสินใจว่าจะดําเนินการด้ วยวิธีใด ส่วนที'บกพร่ องจะมีวิธีการแก้ ไขอย่างไร จุดมุ่งหมาย
ของการประเมินหลักสูตรในระยะนี ค8 ือ 1) เพื'อตรวจสอบข้ อบกพร่ องขณะดําเนินการใช้ หลักสูตร
2) เพื'อเสนอข้ อมูลสําหรับการตัดสินใจเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตร และ 3) เพื'อเป็ นการบันทึกเกี'ยวกับ
สิ'งที'เกิดขึ 8นในขณะที'ใช้ หลักสูตร
4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation: P)
เป็ นการประเมิ นองค์ ประกอบที' เป็ นผลผลิ ตและผลกระทบของการใช้ หลักสูตร
เกิดผลตามวัตถุประสงค์หลักสูตรหรื อไม่ และยังเป็ นข้ อมูลสําหรับการปรับปรุ งหลักสูตร หรื อยกเลือก
การใช้ หลักสูตร
แนวคิดการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิ ลบีม เน้ นกระบวนการประเมินอย่างต่อเนื' อง
สรุปเป็ น 3 ขันตอนสํ
8
าคัญ คือ
ขันตอนที
8
' 1 เป็ นการอธิบายรายละเอียดของสิ'งที'ต้องการประเมินให้ มีความชัดเจน
ขันตอนที
8
' 2 เป็ นการได้ มาซึง' รายละเอียดของข้ อมูลที'เกี'ยวข้ อง
ขันตอนที
8
' 3 เป็ นการใช้ ข้อมูลเป็ นแนวทางการตัดสินใจ
ส่วนลักษณะวิธีการประเมินมี 4 ชนิด รวมทังการตั
8
ดสินใจ 4 ชนิด และมีความสอดคล้ อง
สัมพันธ์กนั สรุปได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี 8
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ประเภทการประเมิน
สภาวะแวดล้ อม / บริ บท

ปั จจัยเบื 8องต้ น

กระบวนการ

ผลผลิต

ประเภทการตัดสินใจ
นําไปสู่

นําไปสู่

การเลือกจุดมุง่ หมาย

การออกแบบหลักสูตร
เพื'อให้ บรรลุจดุ มุง่ หมาย

นําไปสู่

นําไปสู่

การนําหลักสูตรไปใช้

ปรับปรุง / เปลี'ยนแปลง
ยกเลิกการใช้ หลักสูตร

แผนภาพ 24 แสดงประเภทการประเมินและประเภทการตัดสินใจ
ที'มา: Stufflebeam, Daniel L. (1983). “The CIPP Model for Program Evaluation”.
Evaluation models : viewpoints on educational and human services
evaluation. Boston : Kluwer-Nijhoff.
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จากแผนภาพแสดงการประเมินสภาวะแวดล้ อม นําไปสู่การตัดสินใจเลือกจุดมุ่งหมาย
ซึ'งยังไม่สามารถบ่งชี ถ8 ึงส่วนที' เป็ นการประเมินปั จจัยเบื 8องต้ น การเลื อกจุดมุ่งหมายเป็ นแนวทาง
การออกแบบหลักสูต ร ส่ ว นการประเมิ น ปั จ จัย เบื อ8 งต้ นนํ า ไปสู่ก ารตัด สิ น ใจออกแบบหลัก สูต ร
ซึ'งมี ข้อมูลที' จะเสนอแนวทางการออกแบบหลักสูตรได้ หลายแนวทางและหลายรู ปแบบ ส่วนการ
ประเมินกระบวนการจะนําไปสู่การตัดสินใจเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตร และการควบคุมคุณภาพการใช้
หลัก สู ต ร ส่ ว นการประเมิ น ผลผลิ ต จะนํ า ไปสู่ ก ารตัด สิ น ใจที' จ ะใช้ ห ลั ก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง
เปลี'ยนแปลง หรื อการยกเลิกการใช้ หลักสูตร
รู ปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์
แฮมมอนด์ (Robert L. Hammond) ได้ เ สนอรู ปแบบประเมิ นหลักสูตรโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื' อค้ นพบการเปลี' ยนแปลงปรั บปรุ ง หลักสูตร ว่ามี ประสิ ทธิ ภ าพบรรลุวัตถุประสงค์
ที' กํ า หนดไว้ ห รื อ ไม่ การประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพของหลัก สูต รที' กํ า ลัง ดํ า เนิ น การใช้ อ ยู่ใ นปั จ จุบัน
โดยเปรี ยบเทียบข้ อมูล พฤติกรรมกับจุดประสงค์โดยเน้ นการพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนระดับ
ท้ องถิ'น โครงสร้ างการประเมินหลักสูตรประกอบด้ วย 3 มิติ แต่ละมิติประกอบด้ วยตัวแปรสําคัญอีก
หลายตัวแปร ความสําเร็ จของหลักสูตรขึ 8นอยู่กบั ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างตัวแปรในมิติตา่ งๆ มิติทงั 8 3 มิติ
ได้ แก่ มิตดิ ้ านการเรี ยนการสอน มิตดิ ้ านสถาบัน มิตดิ ้ านพฤติกรรม สรุปได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี 8
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มิติที' 2 ด้ านสถาบัน

การจัดชันเรี
8 ยนและตารางสอน
มิติที' 1
ด้ านการเรี ยนการสอน

มิติที' 3
ด้ านพฤติกรรม

เนื 8อหาวิชา
วิธีการ
สิง' อํานวยความสะดวก
งบประมาณ

แผนภาพ 25 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์
ที'มา: Hammond, R.L. (1973). “Evaluation at the Local Level” In worthen and Sanders,
Educational Evaluation: Theory and Practice. California: Wadsworth
Published. p.3
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จากแผนภาพผู้ประเมินทราบข้ อมูลอย่างละเอียดว่า ถ้ าใช้ วิธีการสอน (มิติที'หนึ'ง) จะทํา
ให้ ผ้ เู รี ยน (มิตทิ ี'สอง) เกิดพฤติกรรมที'ต้องการหรื อไม่ (มิติที'สาม)ข้ อมูลในมิติที'หนึ'งและสองจะทําให้
ข้ อมูลเชิงอธิ บายเกี' ยวกับปั จจัยเบื 8องต้ นของสถานชุมชนและกระบวนการ ส่วนข้ อมูลในมิติที'สาม
เป็ นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนัน8 การประเมินหลักสูตรจะต้ องประเมินทัง8 3 มิติ กระบวนการ
ประเมินเริ' มจากการประเมินหลักสูตรที'กําลังดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั เพื'อเป็ นข้ อมูลพื 8นฐานนําไปสู่
การตัดสิ นใจแล้ ว จึง เริ' ม กํ าหนดทิ ศทางและกระบวนการของการเปลี' ยนแปลงโดยใช้ นวัต กรรม
หลักสูตร เพื'อพัฒนาหลักสูตรขึ 8นมาใหม่ มีรายละเอียดดังนี 8
มิตดิ ้ านการเรี ยนการสอน ประกอบด้ วยตัวแปรสําคัญ 5 ตัวแปรคือ
1. การจัดชันX เรี ยนและตารางสอน ซึง' เป็ นเรื' องของการจัดผู้สอนและผู้เรี ยนให้ พบ
กันและดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนซึ'งจะต้ องคํานึงถึงเรื' องเวลาและสถานที' การกําหนด
ช่วงเวลาขึ 8นอยูก่ บั ธรรมชาติของผู้เรี ยน เช่น ผู้เรี ยนระดับประถมศึกษามีช่วงเวลาความสนใจสันคื
8 อ
ประมาณ 20 นาที ผู้สอนจะต้ องกระตุ้นความสนใจและเปลี' ยนกิ จกรรมเพื' อนํ าไปสู่การเรี ยนรู้
ที' มี ความหมายและต่อเนื' อง ส่วนผู้เ รี ยนระดับมัธ ยมศึกษามี ช่วงเวลาความสนใจในการเรี ยนรู้
ประมาณ 50 นาที การจัดช่วงเวลาการเรี ยนการสอนจะต้ องคํานึงถึงธรรมชาติของผู้เรี ยน ลักษณะ
เนื 8อหาการจัดช่วงเวลาการเรี ยนการสอนจะต้ องคํานึงถึงธรรมชาติของผู้เรี ยน ลักษณะเนื 8อหาว่าควร
จะจัดเรี ยงลําดับก่อนหลังเพื'อให้ เกิดการเรี ยนรู้ที'มีประสิทธิภาพ
การจัดชันเรี
8 ยนจัดได้ หลายลักษณะ เช่น จัดเป็ นชันและให้
8
ได้ เลื'อนชันสู
8 งขึ 8นไป
เรื' อยๆจนถึงชันสู
8 งสุดที' ผ้ ูเรี ยนจบการศึกษาตามหลักสูตร ส่วนการจัดเนื 8อหาโดยเรี ยงลําดับความ
ยากง่ายตามระดับชันที
8 'แบ่ง การจัดชันเรี
8 ยนอีกลักษณะหนึง' คือ การไม่แบ่งชันผู
8 ้ เรี ยน (Nongraded)
ผู้เรี ยนจะเรี ยนรวมกัน ส่วนเวลาเรี ยน เนื อ8 หาสาระจะแตกต่างกันตามความสามารถและอัตรา
การเรี ยนของผู้เรี ยนแต่ละคนเท่าที'สามารถจะเรี ยนรู้ได้
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การจัดผู้สอนจัดได้ หลายลักษณะ เช่น จัดผู้สอนคนเดียวสอนทุกวิชาแบบผู้สอน
ประจําชัน8 (Self - contained classroom) เพื'อให้ ผ้ ูสอนได้ พฒ
ั นาทักษะทางวิชาการและทักษะ
ทางสังคมของผู้เรี ยน เพราะผู้สอนจะทราบวิธีการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนแต่ละคนที'มีความแตกต่างกัน
เนื'องด้ วยผู้สอนได้ อยู่ใกล้ ชิดผู้เรี ยนสามารถสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ จึงสามารถจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนให้ มีลกั ษณะยืดหยุน่ ได้ ตามธรรมชาติการเรี ยนรู้ ได้ ดี ส่วนการจัดผู้สอนประจําวิชาการ
จัดแบบนี ผ8 ้ ูเรี ยนจะมี โอกาสได้ เรี ยนรู้ กับผู้สอนหลายคนที' มีความรู้ ความชํ านาญต่างสาขาวิชาจะ
เหมาะกับผู้เรี ยนที'มีวฒ
ุ ิภาวะและความรับผิดชอบในการเรี ยนตามปกติ การจัดให้ ผ้ สู อนร่ วมกันสอน
เป็ นทีมเหมาะสําหรับลักษณะวิชาแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรื อรายวิชาที'บรู ณาการ
2. เนือX หาสาระ ซึง' ประกอบด้ วยโครงสร้ างของความรู้ความคิดรวบยอด และวิธีการ
แสวงหาความรู้ ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละวิชา การจัดลําดับเนื 8อหาให้ เหมาะสมกับระดับวุฒิ
ภาวะของผู้เรี ยนแต่ละชันเรี
8 ยนและระดับ
3. วิธีการ หมายถึง หลักการเรี ยนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนรวมทัง8
ปฏิ สัม พันธ์ ระหว่างผู้ส อนกับผู้เ รี ยน ผู้เ รี ยนกับผู้เ รี ยน หลักการเรี ยนรู้ ควรคํ านึง ถึ ง องค์ประกอบ
4 ประการคือ ประการแรกให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมในการกระทํา (Active participation) การกระตุ้น
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วม การกําหนดเป้าหมายในการเรี ยนรู้ การมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมทํา
ให้ เ กิ ดการเรี ยนรู้ ที' มี ความหมายและเห็ นคุณ ค่าของการเรี ยนทํ าให้ กระบวนการเรี ยนรู้ น่าสนใจ
ติดตามบทเรี ยนได้ อย่างต่อเนื'อง ประการที'สองการให้ ข้อมูลย้ อนกลับทันที (Immediate feedback)
การที' ผ้ ูเ รี ยนได้ ทราบผลการเรี ยนรู้ จะทํ า ให้ ส ามารถปรั บ ปรุ ง เกี' ย วกับ การเรี ย นการสอนให้ ต รง
เป้าหมายตามทิศทางการเรี ยนรู้ ของแต่ละคนสามารถพัฒนาการเรี ยนรู้ ได้ ประการที'สามให้ ผ้ ูเรี ยน
ได้ รับประสบการณ์ แห่งความสําเร็ จ(Successful experiences) เมื'อผู้เรี ยนมีประสบการณ์ แห่ง
ความสําเร็ จจะเกิดกําลังใจเห็นคุณค่าของการเรี ยนอยากจะเรี ยนรู้ เป็ นการสร้ างนิสยั การเรี ยนรู้ ให้ กบั
ผู้ เรี ย นประการที' สี' ก ารแบ่ ง และจั ด ลํ า ดั บ ขั น8 ตอนของการเรี ย นรู้ ไปตามลํ า ดั บ ขั น8 (gradual
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approximation) เมื'อจัดลําดับขันตอนการเรี
8
ยนไว้ อย่างดีทําให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ตามลําดับ
ไม่สบั สน
การออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ธรรมชาติ ข องผู้ เ รี ย น
ลัก ษณะเนื อ8 หาสาระ รวมทั ง8 วิ ธี ส อนทัง8 สามส่ ว นนี จ8 ะมี อิ ท ธิ พ ลและส่ ง ผลซึ' ง กั น และกั น เช่ น
การออกแบบกิจกรรมเพื'อการสาธิตและทดลองจะต้ องมีการวางแผนขันตอนการสาธิ
8
ตและลําดับขัน8
การทดลองของผู้เรี ยนรวมทัง8 การสังเกต จดบันทึก สรุ ปผลการทดลอง การอภิ ปรายแลกเปลี' ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน
การมี ปฏิ สัมพัน ธ์ หมายถึง ความสัม พันธ์ ใ นการทํ ากิ จกรรมการเรี ยนการสอน
การสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ และบรรยากาศทางสังคมเพื'อพัฒนาผู้เรี ยน
4. สิงอํานวยความสะดวกต่ างๆ หมายถึง สถานที' อุปกรณ์ เครื' องมือ และอุปกรณ์
พิเศษ ห้ องปฏิบตั กิ าร วัสดุสิ 8นเปลืองต่างๆ รวมทังสิ
8 'งที'มีผลต่อการใช้ หลักสูตรและการสอนด้ านอื'นๆ
5. งบประมาณ หมายถึง เงินที'ใช้ เพื'ออํานวยความสะดวก การจัดการเรี ยนการสอน
การซ่อมแซม เงินเดือนผู้สอน ค่าจ้ างบุคลากรที'จะทํางานการใช้ หลักสูตรให้ ประสบความสําเร็ จ
มิ ติด้ า นสถาบั น (institutional dimension) แฮมมอนด์ เ สนอแนะว่า การประเมิ น
หลักสูตร ส่วนมากจะมุ่งเน้ นการประเมิ นไปที' ตัวผู้เ รี ยนในด้ านการจัดจํ าเนื อ8 หาสาระการเรี ยนรู้
เป็ นส่วนมากซึง' ความเป็ นจริ ง การประเมินหลักสูตรจะต้ องมองในภาพกว้ างซึ'งมีตวั แปรด้ านอื'นๆ ที'มี
อิทธิ พ ลและส่ง ผลต่อการใช้ หลักสูตร ตัวแปรด้ านสถานบันที' ควรจะต้ องคํานึงถึ งในการประเมิ น
หลักสูตร 6 ตัวแปร ได้ แก่
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1. ผู้เรี ยน มีตวั แปรย่อยที'ควรคํานึงถึงดังนี 8
- อายุ
- เพศ
- ระดับชันที
8 'กําลังศึกษา
- ผลสัมฤทธิhทางการเรี ยน
- สุขภาพกายและความเครี ยด
- ภูมิหลังทางครอบครัว
2. ผู้สอน มีตวั แปรย่อยที'ควรคํานึงถึงดังนี 8
- อายุ
- เพศ
- วุฒิสงู สุดทางการศึกษา
- ประสบการณ์การสอน
- เงินเดือน
- กิจกรรมที'ทําเวลาว่าง
- การฝึ กอบรมเพิ'มเติมเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตร
- ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
3. ผู้บริ หาร มีตวั แปรย่อยที'ควรคํานึงถึงดังนี 8
- อายุ
- เพศ
- วุฒิสงู สุดทางการศึกษา
- ประสบการณ์ทางการบริ หาร
- เงินเดือน
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- ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านด้ านวิชาการ
- ลักษณะทางบุคลิกภาพ
- การฝึ กอบรมเพิ'มเติม
4. ผู้เชี'ยวชาญ มีตวั แปรย่อยที'ควรคํานึงถึงดังนี 8
- อายุ
- เพศ
- ความเชี'ยวชาญเฉพาะด้ าน
- ลักษณะของการให้ คําปรึกษา การช่วยเหลือ
- ลักษณะทางบุคลิกภาพ
- ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
5. ครอบครัว มีตวั แปรย่อยที'ควรคํานึงถึงดังนี 8
- สถานภาพการสมรส
- ขนาดครอบครัว
- รายได้
- สถานที'อยู่
- การศึกษา
- การเป็ นสมาชิกของสมาคม ชุมชน
- การโยกย้ าย ระยะเวลาที'อยูใ่ นชุมชน
- จํานวนบุตรที'กําลังอยูใ่ นระหว่างการศึกษา
- จํานวนญาติที'อยูร่ ่วมสถานศึกษา
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6. ชุมชน มีตวั แปรย่อยที'ควรคํานึงถึงดังนี 8
- สภาพชุมชน ด้ านกายภาพ ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
- จํานวนประชากร
- การกระจายของอายุประชากร
- ความเชื'อ ค่านิยม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
- ลักษณะทางเศรษฐกิจ
- สภาพการให้ บริ การทางสุขภาพอนามัย
- การรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มิติด้านพฤติกรรม (behavioral dimension) มีองค์ประกอบของพฤติกรรม 3 ด้ าน คือ
ด้ านการรู้ คิด (cognitive) ด้ านทักษะ (psychomotor) และด้ านเจตคติ (affective) การจัดหลักสูตร
ถ้ าได้ มีการกํ าหนดพฤติกรรมเป็ นด้ านๆ ไว้ จะช่วยให้ การประเมินหลักสูตรมีความสะดวกและเป็ น
ระบบ
1. พฤติกรรมด้ านการรู้ คิด ได้ แก่ ความจํา ความเข้ าใจ การนํ าไปใช้ การวิเคราะห์
การสัง เคราะห์ การประเมิ น ค่ า และการสร้ างสรรค์ การตรวจสอบผลสัม ฤทธิh ท างการเรี ย นรู้
ของผู้เรี ยนในด้ านองค์ประกอบย่อยของพฤติกรรมอาจจะใช้ แบบทดสอบมาตรฐานเป็ นเครื' องมื อ
การประเมิน
2. พฤติ ก รรมด้ า นทัก ษะ ได้ แ ก่ การกระทํ า ทัง8 หลายที' ใ ช้ ก ารประสานงานของ
ประสาทกล้ ามเนื 8อ หรื อพฤติกรรมที'เกี'ยวข้ องกับการใช้ มือและร่ างกายปฏิบตั ิงานต่างๆ เช่น การออก
กําลังกาย การเล่นกีฬา การคัดลายมือ การพิมพ์ดีด
3. พฤติกรรมด้ านเจตคติ ได้ แก่ พฤติกรรมที'เกี'ยวกับความสนใจ ความชอบ ไม่ชอบ
ทัศนคติ ความซาบซึ 8ง และค่านิยม
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การประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์เริ' มด้ วยการประเมินหลักสูตรที'กําลังดําเนินการใช้ อยู่
ในปั จจุบนั เพื'อให้ ได้ ข้อมูลพื 8นฐานอย่างเพียงพอสําหรับการประกอบการตัดสินใจ แล้ วจึงกํ าหนด
แนวทางขันตอน
8
การเปลี'ยนแปลงหลักสูตร ขันตอนการประเมิ
8
นหลักสูตรมีดงั นี 8
1. การประเมินหลักสูตรที'กําลังใช้ อยู่ ควรทําการประเมินส่วนย่อยๆ ของหลักสูตร
เช่น เริ' มทําการประเมินเพียงรายวิชาหนึง' ของหลักสูตร
2. นิยามลักษณะต่างๆ ของตัวแปร โดยอธิบายถึงตัวแปรต่างๆ ในมิติด้านการเรี ยน
การสอน มิตดิ ้ านสถาบัน
3. กระบวนการประเมิ นหลักสูตร การกํ าหนดจุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม โดยระบุ
พฤติกรรมที' ผ้ ูเรี ยนแสดงออกด้ วยการกระทํ า เพื' อบ่งถึ งความสํ าเร็ จ ตามจุดประสงค์ที'กําหนดไว้
สถานการณ์ ที'ยอมรับผลของพฤติกรรมโดยการบรรยายให้ ชดั เจนว่า ผู้เรี ยนต้ องแสดงพฤติกรรมได้
ในระดับใด
4. ประเมิ น พฤติ ก รรมที' ร ะบุ ไ ว้ ใ นจุ ด ประสงค์ ผลที' ไ ด้ จ ากการประเมิ น จะเป็ น
ตัวกําหนดพิจารณาหลักสูตรที'ดําเนินการใช้ อยูเ่ พื'อตัดสิน รวมทังการปรั
8
บปรุงเปลี'ยนแปลงหลักสูตร
5. การวิ เ คราะห์ ผ ลภายในองค์ ประกอบและความสัม พันธ์ ระหว่างองค์ ประกอบ
เพื'อให้ ได้ ข้อสรุ ปตามสิ'งที' เกิดขึ 8นจริ งในทางปฏิบตั ิ โดยนําไปตรวจสอบกับจุดประสงค์ที'กําหนดไว้
เพื'อตัดสินประสิทธิภาพของหลักสูตรเกี'ยวกับการที'ผลบรรลุถึงระดับที'คาดหวัง ดังแผนภาพต่อไปนี 8
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ตัวแปรชนิดที' 1
แหล่งการทํานาย

ตัวแปรชนิดที' 2
การบรรยาย

ตัวแปรชนิดที' 3
จุดประสงค์

ตัวแปรชนิดที' 4
องค์ประกอบต่างๆ

ตัวแปรชนิดที' 5
เกณฑ์การตรวจสอบ

การเรี ยนการสอน

หลักสูตรปั จจุบนั
หลักสูตรประกอบ
ด้ วยอะไรบ้ าง
การจัดตารางสอน
แน่นอน

การจัดชันเรี
8 ยน
และตารางสอน
เนื 8อหา วิธีการ
สิ'งอํานวยความสะดวก
งบประมาณ
สถาบัน
ผู้เรี ยน ผู้สอน
ผู้บริ หาร ผู้เชี'ยวชาญ
ครอบครัว ชุมชน

ข้ อมูลย้ อนกลับ
โครงสร้ างการประเมิน
พฤติกรรม

พฤติกรรม
ความรู้
ความคิด
ทักษะ
เจตคติ

สถาบัน
การเรี ยน
การสอน
พฤติกรรม

การเรี ยนการสอน

การปรับปรุงเปลี'ยนแปลง

การสอนเป็ นทีม
การจัดตารางสอน
แบบยึดหยุน่

การจัดชันเรี
8 ยน
และตารางสอน
เนื 8อหา วิธีการ
สิ'งอํานวยความสะดวก
งบประมาณ
สถาบัน
ผู้เรี ยน ผู้สอน
ผู้บริ หาร ผู้เชี'ยวชาญ
ครอบครัว ชุมชน

แผนภาพ 26 ระบบการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของแฮมมอนด์

ผลผลิต
องค์ประกอบต่างๆ

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

การประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์ผ้ ูที'จ ะทํ าการประเมิน ได้ แก่ ผู้สอน และผู้บริ หาร
ที'ได้ รับการฝึ กอบรมด้ านการประเมินหลักสูตรมาเป็ นอย่างดี นอกจากนันแฮมมอนด์
8
ได้ เสนอแนะว่า
ควรมีบุคลากรท้ องถิ'นที'ได้ รับการฝึ กอบรมอย่างเชี'ยวชาญเกี' ยวกับการประเมินหลักสูตร ให้ เข้ ามา
มีส่วนร่ วมช่วยเหลื อในการประเมินหลักสูตรด้ วยซึ'งเป็ นวิธีการประเมินหลักสูตรที' มีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการประเมินจากภายนอก
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รู ปแบบการประเมินของโพรวัส
โพรวัส (Malcolm Provus.1969) ได้ เสนอแนวคิดเกี'ยวกับการประเมินหลักสูตรเมื'อ
ค.ศ. 1969 จุดประสงค์ของการประเมินเพื'อตัดสินใจว่าหลักสูตรที'ดําเนินการใช้ อยู่ควรจะปรับปรุ ง
หรื อ ดํ า เนิ น การต่ อ หรื อ ยกเลิ ก การใช้ โพรวั ส เรี ย กว่ า วิ ธี ก ารประเมิ น ความไม่ ส อดคล้ อง
(discrepancy model) และนิยามการประเมินว่า เป็ นกระบวนการที' เกี' ยวข้ องกับ 1) กํ าหนด
มาตรฐานของหลักสูตร ได้ แก่ มาตรฐานด้ านการพัฒนาและมาตรฐานด้ านเนื 8อหา 2) พิจารณาความ
ไม่สอดคล้ องระหว่างส่วนต่างๆ ของหลักสูตรกับมาตรฐานที' กําหนดขึน8 และ 3) ใช้ ข้อมูลที' ไ ม่
สอดคล้ องสําหรับหาจุดอ่อนหลักสูตร
โพรวัสเสนอขันตอนการประเมิ
8
นหลักสูตร 5 ขันตอน
8
ดังนี 8
1. นิยามหลักสูตร (program definition) เป็ นการบรรยายรายละเอียดของหลักสูตร
โดยพิ จ ารณาคุ ณ ภาพของสิ' ง ต่ า งๆ ที' เ กี' ย วข้ องกั บ หลั ก สู ต รที' ไ ด้ มาจากขณะดํ า เนิ น การใช้
ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ 1) วัตถุประสงค์ข องหลักสูตร 2) คุณ ลักษณะของผู้ส อน ผู้เ รี ยน
โสตทัศนูปกรณ์ และสิ'งอํานวยความสะดวกในการใช้ หลักสูตร และ 3) กิจกรรมของผู้เรี ยนและผู้สอน
ที'จะทําให้ บรรลุวตั ถุประสงค์การใช้ หลักสูตร โดยนําทังสามส่
8
วนนี 8ไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ของการ
ใช้ หลักสูตรที'กําหนดมาตรฐาน
2. การดําเนินการเริ' มใช้ หลักสูตร (program installation) เป็ นขันตอนการพิ
8
จารณา
สภาพที'เป็ นจริ งของการดําเนินการใช้ หลักสูตร เพื'อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานหลักสูตรที'กําหนดไว้
ว่ามี ความเหมาะสมเพี ยงใด เพื' อเป็ นข้ อมูลให้ คณะกรรมการตัดสินการประเมินหลักสูตรในขัน8 นี 8
จะทําให้ ทราบความแตกต่างระหว่างสิ'งที'คาดหมายไว้ ในขันที
8 ' 1 กับสิ'งที'เป็ นจริ ง
3. การประเมินกระบวนการ (program process) เป็ นการประเมิ นผลที' เ กิ ดขึน8
บางส่วนจากการใช้ หลักสูตร (interim report) การประเมินหลักสูตรในช่วงนี 8มุ่งแสวงหาคําตอบว่า
หลักสูตรได้ บรรลุวตั ถุประสงค์ย่อยๆ ที'จะนําไปสู่วตั ถุประสงค์หลัก หรื อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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มากน้ อยเพียงใด ทัง8 นี เ8 พื'อการนํ าไปปรั บปรุ งการดําเนินการใช้ หลักสูตรต่อไป ส่วนมาตรฐานของ
ขันนี
8 8คือ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับผลผลิตที'จะเกิดขึ 8นตามที'กําหนดไว้
4. การประเมินผลผลิตของหลักสูตร (program product) เป็ นการประเมินผลผลิต
ขันสุ
8 ดท้ ายที'เกิดขึ 8นของหลักสูตร เป็ นการประเมินที'ม่งุ ตอบคําถามว่าหลักสูตรได้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ขันสุ
8 ดท้ ายหรื อไม่ สําหรับมาตรฐานในขันนี
8 8 คือ ผลผลิตของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ที'กําหนดไว้
5. การวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายและผลตอบแทน (cost – benefit analysis) เป็ นการ
วิเคราะห์เกี'ยวกับค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการใช้ หลักสูตรได้ ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนมากน้ อย
เพี ยงใด เพื' อจะเป็ นเครื' องชี ค8 วามมีประสิทธิ ภาพของหลักสูตร การประเมินขัน8 นี จ8 ะกระทํ าหรื อไม่
ขึ 8นอยูก่ บั ความเป็ นไปได้ ของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรพิจารณา
การประเมิ น หลัก สูต รทุก ขัน8 ตอนของโพรวัส จะต้ อ งมี ก ารเปรี ย บเที ยบสิ' ง ที' เ ป็ นจริ ง
ของหลักสูตรกับสิ'งที' กําหนดไว้ เป็ นมาตรฐาน ว่ามี ความสอดคล้ องหรื อแตกต่างกันหรื อไม่ ซึ'งถ้ า
พบว่าไม่สอดคล้ องกันก็จะเป็ นข้ อมูลนําไปสู่การตัดสินใจปรับปรุ งเปลี'ยนแปลงของการดําเนินการ
ขันต่
8 อไป หรื ออาจจะทบทวนให้ ดําเนินการซํ 8าหรื ออาจจะล้ มเลิกโครงการใช้ หลักสูตร ดังแผนภาพ
ต่อไปนี 8
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มาตรฐาน
(S)

1

C

D

การปฏิบตั ิ
(P)
A

มาตรฐาน
(S)

2

C

D

การปฏิบตั ิ
(P)
B

มาตรฐาน
(S)

3

C

D

การปฏิบตั ิ
(P)

มาตรฐาน
(S)

4

C

D

การปฏิบตั ิ
(P)

C

D

แผนภาพ 27 รูปแบบการประเมินของโพรวัส
ที'มา:
Provus, M.M. (1971). Discrepancy Evaluation. California: McCutchan.
อ้ างอิงจาก Saylor Alexander and Lewis. (1981). p.325
S
P
C
D

คือ
คือ
คือ
คือ

A คือ

มาตรฐาน (standard) คณะกรรมการประเมินหลักสูตรและผู้บริ หารกําหนด
การปฏิบตั ิ (performance) ข้ อมูลจากสิ'งที'เกิดขึ 8นในระหว่างการร่างหลักสูตร
การเปรี ยบเทียบ (compare) ผลการปฏิบตั จิ ริ งกับมาตรฐานที'กําหนดไว้
ข้ อมูลที'แสดงความไม่สอดคล้ อง (discrepancy) หรื อความแตกต่างระหว่าง
การปฏิบตั จิ ริ งกับมาตรฐานที'กําหนดไว้
การปรับปรุงการปฏิบตั จิ ริ งหรื อการปรับปรุงมาตรฐาน (alteration) เกี'ยวกับ
การปฏิบตั ิ หรื อ มาตรฐาน

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

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ขันตอนการประเมิ
8
นหลักสูตร ได้ แก่
นิยามหลักสูตร
การดําเนินการเริ' มการใช้ หลักสูตร
กระบวนการ
ผลผลิตของหลักสูตร
ขันการวิ
8
เคราะห์คา่ ใช้ จา่ ยและผลตอบแทน
สิ 8นสุดการใช้ หลักสูตรหรื อยกเลิก (terminate)

จากภาพที'แสดงขันตอนการประเมิ
8
นหลักสูตรทัง8 5 ขัน8 แต่เวลาประเมินหลักสูตรจริ งขันที
8 '
5 อาจจะกระทําหรื อไม่กระทําก็ได้ ขึ 8นอยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรว่าจะ
กําหนดขอบข่ายการประเมินขันที
8 ' 5 หรื อไม่ ส่วนขันตอนในแต่
8
ละขันจะมี
8
แนวปฏิบตั ิที'เหมือนกันคือ
การเปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานที' กํ า หนดกั บ การปฏิ บั ติ จ ริ ง ว่ า มี ค วามสอดคล้ องกั น หรื อ ไม่
เมื'อพิจารณาเปรี ยบเทียบแล้ ว พบว่า ขันตอนใดใช้
8
ได้ จงึ ตัดสินใจดําเนินการในขันต่
8 อไป
การประเมินในแต่ละขันตอนใช้
8
วิธีการแก้ ปัญหา ซึ'งประกอบด้ วย คําถามตนเองเพื'อให้ ได้
คําตอบว่าทําไมจึงเกิดข้ อบกพร่ อง มีอะไรเป็ นสาเหตุและมีวิธีการใดที'สามารถแก้ ไขข้ อบกพร่ องนัน8
ซึง' มีขนตอนการการประเมิ
ั8
นสรุปได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี 8
คําถาม
(Q)
Question

เกณฑ์
(C)
Criterion

ข้ อมูลที'ตอบคําถาม
(I)
Information

แผนภาพ 28 การประเมินโดยใช้ ขนตอนวิ
ั8
ธีการแก้ ปัญหา

การตัดสินใจ
(D)
Decision
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6.10 ขันX ตอนการประเมินภาพรวมการใช้ หลักสูตร
การประเมินภาพรวมการใช้ หลักสูตรทังระบบ
8
เป็ นสิ'งจําเป็ นที'ต้องปฏิบตั ิ เพราะผลที'ได้
จากการประเมินสามารถอภิปราย และนํามาปรับปรุงหลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพ มีขนตอนหลั
ั8
กดังนี 8
1. พิจารณาเป้าหมายของการประเมินหลักสูตร
1.1 ระบุบคุ คลที'ต้องการรับทราบและใช้ ผลการประเมินหลักสูตร
1.2 กําหนดหลักการและหน้ าที'ของผู้ประเมินจะต้ องปฏิบตั ิ
1.3 กําหนดงบประมาณและระยะเวลาที'ใช้ สําหรับการประเมินหลักสูตร
2. กําหนดคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
2.1 พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
2.2 พิจารณาหลักการ ขอบข่าย วิธีการ บทบาทหน้ าที'ของคณะกรรมการ
3. ประชุมคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
3.1 ชี 8แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร
3.2 อธิบายวิธีการและขอบข่ายของการประเมินหลักสูตร
3.3 อธิบายบทบาทหน้ าที'และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
4. กําหนดวัตถุประสงค์และขอบข่ายการประเมินหลักสูตร
4.1 อธิบายข้ อมูลที'ต้องการ
4.2 กําหนดแหล่งข้ อมูล สถานที' ระยะเวลาที'ต้องการจะไปเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.3 กําหนดระยะเวลาสําหรับผู้ที'จะให้ ข้อมูล
4.4 กําหนดรูปแบบการประเมินหรื อกรอบความคิดสําหรับใช้ ประเมินหลักสูตร
4.5 กําหนดเครื' องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
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5. พัฒนาเครื' องมือและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.1 กําหนดคําถามหลักๆ ที'ต้องการประเมิน
5.2 พัฒนาเครื' องมือและหาประสิทธิภาพของเครื' องมือ
5.3 พิจารณาเทคนิคการเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.4 พิจารณาวิธีการใช้ เครื' องมือกับแหล่งข้ อมูล
6. เลือกกิจกรรมการประเมินหลักสูตร
6.1 ทบทวนวัตถุประสงค์การประเมินกับวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล และแหล่งข้ อมูล
6.2 พิจารณาเลือกและเรี ยงลําดับความสําคัญของกิจกรรมการประเมินหลักสูตร
6.3 พิจารณาเลือกลักษณะกิจกรรมการประเมินหลักสูตรเชิงปริ มาณ
6.4 พิจารณาเลือกลักษณะกิจกรรมการประเมินหลักสูตรเชิงคุณภาพ
7. กําหนดแหล่งทรัพยากรและคาดการณ์เกี'ยวกับปั ญหาอันอาจเกิดขึ 8น
7.1 พิจารณางบประมาณสําหรับการประเมินหลักสูตร
7.2 พิจารณาช่วงระยะเวลาสําหรับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรปฏิบตั กิ าร
เก็บรวบรวมข้ อมูลที'จะประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ
7.3 พิจารณาทรัพยากรการประเมินด้ านอื'น ที'จะนํามาใช้ ประโยชน์
สําหรับการประเมิน
8. เรี ยงลําดับความสําคัญของกิจกรรมการประเมินหลักสูตร
8.1 วิเคราะห์แผนการประเมินหลักสูตรทังหมด
8
8.2 วิเคราะห์ภารกิจความรับผิดชอบขององค์ประกอบคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร
8.3 วิเคราะห์แหล่งข้ อมูล ด้ านเอกสาร บุคคล สถานที' และระยะเวลา
8.4 กําหนดขอบเขต และปริ มาณของข้ อมูลที'ต้องการรวบรวม
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8.5 จัดลําดับกิจกรรมการประเมินให้ เหมาะสมกับผู้ประเมิน แหล่งข้ อมูล
และช่วงเวลา
9. กําหนดวันที'เสร็ จการประเมิน
9.1 ทบทวนการวางแผนการบริ หารการประเมินหลักสูตร
9.2 ควบคุมการบริ หารการประเมินหลักสูตร ให้ เป็ นไปตามแผน
9.3 ตรวจสอบความก้ าวหน้ าของการประเมินหลักสูตรเป็ นช่วงๆ เพื'อปรับแผน
การประเมินหลักสูตรให้ เป็ นไปตามที'กําหนด
10. วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตร
10.1 กําหนดมาตรฐานหรื อเกณฑ์การประเมินหลักสูตร
10.2 กําหนดหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
10.3 พิจารณาผลกระทบและผลพลอยได้ ที'เกิดจากการใช้ หลักสูตร
10.4 พิจารณาลําดับขันตอนการใช้
8
หลักสูตรทุกระยะ
10.5 พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและผลที'เกิดจากการใช้ หลักสูตร
11. เขียนรายงานผลการประเมิน
11.1 ตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูลทังเชิ
8 งปริ มาณและเชิงคุณภาพ
11.2 สรุปและให้ ข้อเสนอแนะเกี'ยวกับผลการใช้ หลักสูตร
11.3 บันทึกแหล่งข้ อมูลและบุคคลที'ให้ ข้อเสนอแนะ
11.4 เสนอแนวทางวิธีการปฏิบตั จิ ากข้ อเสนอแนะ
11.5 เขียนรายงานผลการประเมิน โดยแยกเป็ น 2 ส่วน ส่วนแรกสําหรับรายงาน
ผลการประเมินสําหรับผู้บริ หาร และในส่วนที'สองเป็ นรายงานฉบับรายละเอียด
ผลการประเมินสําหรับนักพัฒนาหลักสูตรและผู้ที'เกี'ยวข้ อง
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6.11 การวางแผนการประเมินการใช้ หลักสูตร
วัตถุประสงค์การใช้ หลักสูตรในการจัดการศึกษา คือ การดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน
ให้ ภ ารกิ จ ของสถานศึกษาบรรลุเ ป้ าหมายในเบื อ8 งแรกคื อ การจัดการศึกษาให้ กับ ผู้เ รี ยนได้ รั บ
การศึกษาที'สมบูรณ์ที'สดุ ดังนันบทบาทของคณะกรรมการบริ
8
หารหลักสูตรและผู้บริ หารจะต้ องคอย
ตรวจสอบการใช้ หลักสูตร เพื'อรับปรุ งหลักสูตรให้ มีประสิทธิ ภาพ การวางแผนการประเมินการใช้
หลักสูตร เกี'ยวกับเอกสารหลักสูตร การเรี ยนการสอน ทรัพยากร กิจกรรมและประสบการณ์ การวัด
และประเมินผล รวมทังนวั
8 ตกรรมที'เกี'ยวข้ องกับหลักสูตรและการสอน
1. การวางแผนการประเมิ น เอกสารหลั ก สู ต ร คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
วิเคราะห์เกี'ยวกับการให้ แนวทาง ภาพรวมเกี'ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน ผู้สอนมีเอกสารครบถ้ วน
และเพี ย งพอหรื อ ไม่ เอกสารหลัก สูต รมี ป ระโยชน์ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด ผู้ส อนส่ ว นมากใช้ เ อกสาร
หลักสูตร แบบเรี ยน คู่มื อ การใช้ หลักสูตร เป็ นแนวทางการวางแผน ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยน
การสอน ผู้ส อนได้ ศึกษาเอกสารหลักสูตรในประเด็นเกี' ยวกับขอบข่ายและลํ าดับของเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ คําอธิ บายรายวิชาของแต่ละระดับ ควบคุมและชี 8ประเด็นที'จะเรี ยนรู้ จุดมุ่งหมายของ
แต่ละรายวิชา สอดคล้ องกับแบบเรี ยน แบบฝึ ก และสื'อการเรี ยน
2. การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ ของแต่ละหน่วยสอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของ
วิ ช าการออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในแต่ล ะบทเรี ย น ต้ อ งการสิ' ง อํ านวยความสะดวก
ที'เอื 8ออํานวยการเรี ยนรู้ ห้ องทดลอง ห้ องปฏิบตั ิการ มีเพียงพอ และอยู่ในสถานที'พร้ อมจะให้ บริ การ
ได้ ทนั ที กระดาษคําตอบ และวัสดุอุปกรณ์ ที'จําเป็ นอื'นๆ สอดคล้ องกับเป้าหมายของหลักสูตรมาก
น้ อยเพียงใด
3. ลักษณะการประเมิ นผลการเรี ยนการสอนของแต่ละหน่วยการเรี ยน เป็ นแบบ
ปรนัยหรื ออัตนัย มีการสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนรู้ที'เป็ นระบบหรื อไม่
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4. ผู้สอนมีความกระตือรื อร้ นสนใจที'จะร่ วมมือกันพัฒนาเอกสารหลักสูตร เสริ มการ
สอนเพิ'มเติม เพื'อประโยชน์ของผู้เรี ยนนอกจากการสัง' ซื 8อจากสํานักพิมพ์อย่างเดียว
5. ระบบการนิเทศกํากับดูแลระหว่างการใช้ หลักสูตร บทบาทของผู้บริ หารได้ ม่งุ เน้ น
ในส่ วนนี ม8 ากน้ อ ยเพี ย งใด เพื' อ ช่ว ยเหลื อ ผู้ส อนให้ เ กิ ด ความมั'น ใจในการจัด การเรี ย นการสอน
และเสริ มสร้ างเจตคติที'ดีตอ่ การใช้ หลักสูตร
6. การจัดการทรั พ ยากร คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูตรได้ ช่วยกระตุ้น ให้ ผ้ ูส อน
เปลี'ยนแปลงวิธีการจัดการทรัพยากรที'จะส่งเสริ มให้ การจัดการเรี ยนการสอนดําเนินไปโดยราบรื' น
ทําให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ อย่างรวดเร็ วและสะดวก เข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว ทรัพยากรที'จดั หามามี
เพียงพอ และเกิดประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยนมากน้ อยเพียงใด
7. การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพื'อเสริ มสร้ างประสบการณ์ การเรี ยนรู้
และค่านิยมคุณธรรมจริ ยธรรม ให้ กับผู้เรี ยนมากน้ อยเพียงใด การออกแบบกิ จกรรมสอดคล้ องกับ
วัต ถุป ระสงค์ ข องหลัก สูต ร วัต ถุป ระสงค์ ข องรายวิ ช า และจุด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ทํ า ให้ ผ้ ูเ รี ย น
มีจดุ มุง่ หมายการเรี ยนที'ชดั เจน
8. การประเมินผลการนํานวัตกรรมหลักสูตรมาใช้ เนื'องจากความเจริ ญก้ าวหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเปลี'ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การนํานวัตกรรมหลักสูตรมาใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอน คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรได้ ปรับประยุกต์ให้ เข้ ากับสถานการณ์การเรี ยนการสอนและ
ธรรมชาติการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน การนํ านวัตกรรมเข้ ามาใช้ ไ ด้ กระตุ้นให้ ผ้ ูสอนและผู้เ รี ยนพัฒ นา
กระบวนการคิดเพิ' ม ขึน8 มากน้ อยเพี ยงใด เพราะส่วนมากการนํ าผลิ ตกรรมมาใช้ จ ะไปยึดติดกับ
รู ป แบบมากกว่ า วิ ธี ก าร และสร้ างซึ' ง เป็ นสิ' ง สํ า คัญ ที' ค ณะกรรมการบริ ห ารหลัก สูต รจะต้ อ งให้
ความสําคัญในประเด็นนี 8
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6.12 การประเมินตนเองทีเกียวกับการใช้ หลักสูตร
วัตถุประสงค์หลักของการใช้ หลักสูตรคื อ การให้ ความรู้ ความเข้ าใจ เสริ ม สร้ างทักษะ
และเจตคติที'ดีต่อหลักสูตร สําหรับบุคลากรหลักสูตร คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร และผู้บริ หาร
จะต้ อ งวางแผนการประเมิ น ตนเองเกี' ย วกับ การใช้ ห ลัก สูต ร ด้ า นการจัด การบุ ค ลากร การจัด
สภาพแวดล้ อม การสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีในการปฏิบตั ิงานการใช้ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื'อง โดยมีการทบทวนตรวจสอบ ประเด็นดังกล่าวอยู่เสมอ เพื'อประสิทธิ ภาพของการใช้
หลักสูตร การจัดการบุคลากรให้ เหมาะสมกับลักษณะงานที'รับผิดชอบ การจัดคนให้ เข้ ากับงาน หรื อ
การจั ด ผู้ ส อนให้ เข้ า กั บ ลั ก ษณะวิ ช า จะเป็ นสิ' ง กระตุ้น ให้ ง านที' ผ้ ู ส อนรั บ ผิ ด ชอบและประสบ
ความสําเร็ จตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะต้ องกระตุ้นให้ ผ้ สู อนผู้ใช้
หลักสูตร ประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี 8
1. การให้ ความสํ าคัญ กับการฝึ กอบรม อันเป็ นส่วนสํ าคัญหรื อปั จจัยหลักอี กส่วน
หนึง' ที'จะช่วยให้ การใช้ หลักสูตรบรรลุผลได้ ตามเป้าหมาย
2. ความเข้ าใจในรายละเอี ยดของภาระงานด้ านต่างๆ ของการใช้ หลักสูตร ผู้สอน
และบุคลากรที'เกี'ยวข้ องหรื อผู้ที'รับผิดชอบงานใดๆ จะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเนื 8องานอย่างถ่องแท้
ว่างานนันต้
8 องการอะไรแน่ เพราะถ้ าปราศจากความเข้ าใจแล้ ว การดําเนินการใช้ หลักสูตรจะเป็ นไป
โดยไม่ราบรื' น
3. ความเคารพในสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล ซึ' ง จะไม่ มี ก ารเข้ า ไปก้ าวก่ า ยซึ' ง กั น และกั น
ขณะดําเนินการใช้ หลักสูตร การจัดสภาพแวดล้ อม คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร ควรจะกระตุ้นให้
บุคลากรหลักสูตร รู้วา่ ตนเองมีคณ
ุ ค่า ปรับปรุงบรรยากาศของสถานที'ทํางาน ในประเด็นต่อไปนี 8
1) การกํ าหนดมุมมองหรื อวิสยั ทัศน์ร่วมกัน วิสยั ทัศน์เกี'ยวกับการดําเนินการใช้
หลักสูตร ควรกํ าหนดให้ มีความชัดเจน ทังด้
8 านเป้าหมายและรายละเอียด ซึ'งทุกคนสามารถนําไป
ปฏิบตั ิได้ และการกําหนดทัศนภาพดังกล่าวนัน8 ควรกําหนดร่ วมกันโดยทีมงาน และคณะกรรมการ
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บริ หารหลักสูตร เพราะคนเรามีแนวโน้ มว่าจะให้ การสนับสนุนในสิ'งที'ตนเองมีส่วนร่ วมออกความ
คิดเห็นด้ วย
2) การสร้ างโอกาสให้ ทุกคนรู้ สึกว่า ตนมี ค่าต่อองค์ กรและที ม งานการบริ หาร
หลัก สูต ร ให้ ก ารยอมรั บ ในสถานภาพที' เ ขาเป็ นอยู่ และสถานภาพที' จ ะพัฒ นาต่อ ไปในการใช้
หลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพ
3) การสร้ างความสมดุลระหว่างเสถียรภาพความมัน' คงและความกล้ าเสี'ยง การ
ใช้ หลักสูตรใหม่จะมีลกั ษณะของการยอมรับและการต่อต้ านการเปลี'ยนแปลง ดังนันคณะกรรมการ
8
บริ หารหลักสูตรจะสร้ างความสมดุลระหว่างเสถียรภาพและความเสี'ยงเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตรใหม่
4) การสร้ างบรรยากาศการใช้ หลักสูตรที'เป็ นกันเอง ให้ มีความรู้ สึกเหมือนเป็ น
ครอบครัวเดียวกัน เพราะบรรยากาศในครอบครัวนันทุ
8 กคนจะมีความปรารถนาดีตอ่ กัน และมีความ
สํานึกความรับผิดชอบร่วมกัน
5) การเสริ มสร้ างความสนุก กับการดําเนินการใช้ หลักสูตร บุคลากรคนใดทํางาน
ได้ อย่างมีความสุข มักจะเป็ นผู้ที'มีผลงานดี การรักษาบรรยากาศการดําเนินการใช้ หลักสูตรให้ ดีอยู่
เสมอ เพื'อเสริ มสร้ างเจตคติที'ดีตอ่ หลักสูตร
4. การวางแผนนโยบายการใช้ หลักสูตรให้ ชดั เจน และจัดการให้ ทกุ อย่างเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ผู้สอนและบุคลากรต้ องการความเข้ าใจที'แจ่มชัด เกี'ยวกับนโยบายการวางแผนการ
ใช้ หลักสูตร และการนําไปปฏิบตั อิ ย่างเข้ มงวดรัดกุมเพียงใด เพื'อเป้าหมายของหลักสูตร
5. การกระจายข้ อมูลการใช้ หลักสูตรอย่างเพียงพอเพื'อผู้สอน และบุคคลที'เกี'ยวข้ อง
กับการใช้ หลักสูตร นําไปใช้ ตดั สินใจวางแผนการดําเนินการใช้ หลักสูตรอย่างมีทิศทาง
6. การจัดสิ'งอํานวยความสะดวก เพื'อให้ ผ้ สู อนได้ ทํางานการจัดการเรี ยนการสอนได้
อย่างเต็มที' การจัดหาอุปกรณ์ สื'อ วัสดุ ตามที'ผ้ ูสอนต้ องการ เพื'อจะได้ จดั การเรี ยนการสอนได้ ตาม
เป้าหมายของหลักสูตร
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การประเมินตนเองเกี' ยวกับการใช้ หลักสูตร เป็ นสิ'งจําเป็ นที'ผ้ ูบริ หารและคณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร ควรตระหนักและให้ ความสํ าคัญเกี' ยวกับภาระหน้ าที' การใช้ หลักสูตร ให้ ผ้ ูมีส่วน
เกี' ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตรที'ทุกคนได้ มีส่วนร่ วมประเมิน โดยกํ าหนดการประเมินการใช้ หลักสูตร
เป็ นกิจกรรมหนึ'งของทุกคนที'มีส่วนร่ วมในการใช้ หลักสูตร ผู้บริ หารควรพยายามสร้ างความเข้ าใจ
เกี' ยวกับการประเมินตนเองให้ กับบุคลากรที'เกี' ยวข้ องให้ ตระหนักถึงความสํ าคัญของการประเมิน
วางระบบการประเมิ นให้ ชัด เจน เพื' อให้ ทุก คนเห็ น ภาพรวมและเข้ าใจว่า ตนเองอยู่ส่ วนใดของ
กิจกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมิน วิเคราะห์สรุ ปผลการประเมิน และนําผลการประเมินมาใช้
พัฒนางานและเสนอแนะต่อคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสูตร สาระที'ควรประเมิน องค์ประกอบการ
ใช้ หลักสูตร ได้ แก่ ด้ านความพร้ อมของการใช้ หลักสูตร การบริ หารหลักสูตร และการจัดการเรี ยนการ
สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี 8
1. การประเมินความพร้ อมของการใช้ หลักสูตร มีแนวทางการประเมินดังนี 8
1.1 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
1.2 การประสานงานกับหน่วยงานที'เกี'ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตร
1.3 การเตรี ยมความพร้ อมของบุคลากร
1.4 การจัดระบบการบริ หารหลักสูตร
1.5 การจัดระบบการนิเทศกํากับดูแล
1.6 การจัดระบบข้ อมูลพื 8นฐานสําหรับการใช้ หลักสูตร
1.7 การจัดสื'อ อุปกรณ์ และสถานที' รวมทังทรั
8 พยากรอื'นที'เกี'ยวข้ อง
และเอื 8อต่อการใช้ หลักสูตร
1.8 การวางแผนเตรี ยมความพร้ อมสําหรับผู้เรี ยน
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2. การประเมินการบริ หารจัดการการใช้ หลักสูตร มีแนวทางการประเมินดังนี 8
2.1 การวางแผนการใช้ หลักสูตร
2.2 ระบบการจัดการเรี ยนการสอน
2.3 ระบบการประเมินผล
2.4 การนิเทศภายในเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตร
2.5 การฝึ กอบรมผู้สอนเพิ'มเติมระหว่างการใช้ หลักสูตร
3. การประเมินการจัดการเรี ยนการสอน มีแนวทางการประเมินดังนี 8
3.1 การจัดและพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
3.2 กระบวนการเรี ยนการสอน
3.3 การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับผู้เรี ยน
3.4 การประเมินผลการสอนที'นํามาพัฒนาผู้เรี ยนและปรับปรุงการเรี ยนการสอน
3.5 ผลการนิเทศการสอน
จากสาระการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรจะต้ องนําไปวางแผนการ
ประเมิน ระบุกิจกรรมการประเมินรวมทังผู
8 ้ รับผิดชอบการประเมินให้ ชดั เจน
การประเมินหลักสูตรจากบุคคลภายนอก มีวตั ถุประสงค์เพื'อต้ อการทราบผลของการ
ใช้ หลักสูตร มีการวางระบบการประเมินหลักสูตรที'ครอบคลุมองค์ประกอบหลักสูตรด้ านต่างๆ เพื'อ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตร ซึง' วิธีการประเมินจะกระทําการประเมินย่อยและการประเมิน
รวบยอด ดังตารางต่อไปนี 8
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ตาราง 4 มิตกิ ารประเมินหลักสูตรจากบุคคลภายนอก
รายการ
วัตถุประสงค์

ลักษณะรูปแบบ

การประเมินย่อย
- แสดงผลของโครงการใช้ หลักสูตรที'
ดําเนินการใช้ ภายใต้ การกํากับดูแล
ของคณะกรรมการหรื อผลการ
ทดลองนําร่อง
- การควบคุมระหว่างวิธีดําเนินการ
กับความริ เริ'มของโครงการ
- ความตังใจจะช่
8
วยให้ การ
เปลีย' นแปลงการใช้ หลักสูตรได้ ผล
- การขยายผลการปฏิบตั กิ ารใช้
หลักสูตรหรื อกิจกรรมพิเศษทีแ' สดง
ว่าเป็ นไปในแนวทางที'ดี
- ไม่เป็ นทางการ
- มีความหลากหลาย ใช้ วธิ ีการ
สนทนาในกลุม่ ย่อย แบบไม่เป็ น
ทางการ ใช้ โสตทัศน์วสั ดุ การสังเกต
จากคณะกรรมการบริ หารหลักสูตร

การประเมินรวบยอด
- รายงานเอกสารของโครงการการ
ใช้ หลักสูตรที'ครบวงจรโดยละเอียด
- เสนอรายงานอย่ า งละเอี ย ด
เกี' ย วกับ กิ จ กรรมการดํา เนิน การใช้
หลั ก สู ต ร อธิ บายความสํ า เร็ จ
ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
เกี'ยวกับการใช้ หลักสูตร

- เป็ นทางการ
- เขี ย นรายงานการประเมิ น เป็ น
ทางการ
- การเสนอผลการประเมินอาจจะใช้
สื' อ ประกอบการรายงานผลการ
ประเมิน
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ตาราง 4 มิตกิ ารประเมินหลักสูตรจากบุคคลภายนอก (ต่อ)
รายการ

การประเมินย่อย
- เปลีย' นแปลงได้ มีความยืดหยุน่

ระดับของความเฉพาะ

- มีการระบุภารกิจกรรมหรื อวัสดุ
ที'ใช้ แต่ละกลุม่ เป้าหมาย หรื อ
สถานการณ์ ระยะเวลาที'เกี'ยวข้ อง
กับผู้ร่วมกิจกรรมในโครงการใช้
หลักสูตร

ระยะเวลา

การประเมินรวบยอด
- เปลีย' นแปลงได้ ปรับปรุงประเด็น
หรื อสาระการประเมินให้ ชดั
มีความกระชับ เพื'อช่วยในการ
วางแผนการประเมิน การตัดสินใจ
ส่วนรายละเอียดอาจมีเวลาน้ อยใน
การศึกษา
- มี ก ารระบุกว้ า ง มุ่ง ความสนใจที'
เอกสารลั ก ษณะของโครงการใช้
หลัก สู ต รการสรุ ป การตั ด สิ น ใจที'
สามารถนําผลไปใช้

ลักษณะการประเมินหลักสูตรในตารางการประเมินย่อย ส่วนมากผู้ที'เกี'ยวข้ องกับการใช้
หลักสูตรจะมีส่วนร่ วมการประเมิน ส่วนการประเมินรวบยอดจะเป็ นบุคคลภายนอกรับผิดชอบการ
ประเมิ น ซึ'ง บทบาทการประเมิ นหลักสูต รนัน8 ควรจะประเมิ น ย่อยและประเมิ นรวบยอด โดยมี
ผู้รับ ผิ ด ชอบจากผู้ร่ วมโครงการใช้ หลักสูตร ผู้บริ ห ารร่ ว มมื อกับบุคคลภายนอกทํ า การประเมิ น
หลักสูตร จะทําให้ ผลการประเมินน่าเชื'อถือ และนําไปใช้ ได้
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การประเมิ น ตนเองเกี' ย วกับ การใช้ ห ลัก สูต ร มี ป ระเด็ น หลัก ที' ค วรมุ่ง ประเมิ น ได้ แ ก่
การเรี ยนการสอน การบริ หารหลักสูตร และการนิเทศกํ ากับดูแล การประเมินตนเองเกี'ยวกับการใช้
หลักสูตรระดับสถานศึกษา สามารถสอดแทรกการประเมินหลักสูตรได้ ทุกจุด เพื'อต้ องการทราบว่า
การใช้ หลักสูตรในระดับชันเรี
8 ยนและภาพรวมของสถานศึกษา ว่ามีสิ'งใดบ้ างที'ประสบความสําเร็ จ
และมีประเด็นใดบ้ างที'จะต้ องแก้ ไขปรับปรุง
การประเมินตนเองเกี' ยวกับการใช้ หลักสูตร จะทําให้ ผ้ ูบริ หาร ผู้สอน และผู้เกี' ยวข้ องกับ
การใช้ หลักสูตร ได้ รับรู้ เข้ าใจเกี' ยวกับปั ญ หาที' ตนเองประสบอยู่ จะทํ าให้ มี การยอมรั บในปั ญหา
และตระหนักถึงความสําคัญของปั ญหา รวมทังร่8 วมมือกันวางแผนแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง ซึ'งจะได้ ผล
มากกว่าการใช้ ผลการประเมินจากภายนอกมาเป็ นข้ อบ่งชี 8ในการปรับปรุงหลักสูตร วงจรการประเมิน
ตนเองเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตร สามารถแสดงได้ ดงั แผนภาพต่อไปนี 8

หลักสูตร

กระบวนการเรี ยน
การสอน

ผลผลิต

สังคม

แผนภาพ 29 วงจรการประเมินตนเองเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตร

ผลกระทบ
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การประเมิ นหลัก สูตรระดับ ชัน8 เรี ย น ผู้บ ริ ห ารจะต้ องกระตุ้น ให้ ผ้ ูส อนได้ ต ระหนัก ถึ ง
ความสํ า คัญ ของการประเมิ น หลักสูต ร โดยมุ่ง เน้ นประเด็ นหลัก เพื' อ พัฒ นาการสอนของผู้ส อน
และพัฒนาการเรี ยนของผู้เรี ยน
ผู้สอนจะต้ องมองภาพกว้ างในการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของผู้เรี ยนว่ามีปัจจัยอะไรบ้ าง
เช่น พื 8นฐานความรู้ เดิมของผู้เรี ยน การฝึ กอบรมเลี 8ยงดูของผู้ปกครอง สังคมของผู้เรี ยน ที'เกี' ยวข้ อง
สัมพันธ์ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว อาคารสถานที' บรรยากาศในการเรี ยนการสอน วิธีการ
สอนของผู้สอน เจตคติการเรี ยนของผู้เรี ยน การใช้ สื'อ การสนับสนุนจากผู้บริ หาร ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี'ยวกับหลักสูตรของผู้สอน
ถ้ า ผู้ส อนมองสาเหตุแ ละวิ เ คราะห์ ปั ญ หาได้ ก ว้ า งและลึ ก จะช่ ว ยให้ ผ้ ูส อนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้ อย่างแท้ จริ ง และนําข้ อมูลมาวางแผนพัฒนาการสอนของผู้สอน และพัฒนาการ
เรี ยนของผู้เรี ยนได้ ตรงประเด็น ดังแผนภาพการประเมินตนเองเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตรระดับชันเรี
8 ยน
ของผู้สอน สามารถแสดงเป็ นแผนภาพดังต่อไปนี 8
ผู้สอน
การประเมินการเรี ยน
ศึกษา
ข้ อบกพร่อง
ของผู้เรี ยน

วางแผนการใช้
ปรับปรุง

ทดลองใช้

การวางแผน
สร้ างนวัตกรรม

แผนภาพ 30 การประเมินตนเองเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตรระดับชันเรี
8 ยนของผู้สอน

วิเคราะห์
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6.13 การประเมินหลักสูตรภาคปฏิบัติ
การประเมินหลักสูตรภาคปฏิบตั ิ หมายถึง การประเมินหลักสูตรที'อยู่ในระหว่างการใช้
วิธีการประเมินทําได้ ทงการประเมิ
ั8
นย่อยและการประเมินรวบยอด ลักษณะการประเมินอาจจะทํ า
เป็ นทางการโดยมีคณะกรรมการประเมินหลักสูตรหรื อผู้เกี'ยวข้ องเห็นความสําคัญทําการประเมินเอง
ก็ได้ การประเมินย่อยผู้สอนสามารถประเมินการใช้ หลักสูตรของตนเอง หรื ออาจจะร่ วมมือกับเพื'อน
ผู้ ส อนที' ส อนร่ ว มกั น ประเมิ น ส่ ว นการประเมิ น รวบยอด คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รของ
สถานศึกษาร่ วมมือกับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรจากภายนอกร่ วมมือกันประเมินหลักสูตรทัง8
ระบบ เป็ นการประเมินหลักสูตรในภาพกว้ าง ผลการประเมินสามารถนํามาปรั บปรุ งเปลี'ยนแปลง
หลักสูตร
การประเมินหลักสูตรเชิงวิเคราะห์หรื อเรี ยกว่า การวิเคราะห์หลักสูตร หมายถึง การให้
ความสนใจต่อรายละเอียดของหลักสูตร เป็ นระบบและมีเกณฑ์ โดยมีกระบวนการและเทคนิคการ
วิเคราะห์ที'เป็ นเหตุเป็ นผลชัดเจน ขันตอนการวิ
8
เคราะห์จะทําทังในระดั
8
บลึกและระดับกว้ าง เพื'อให้ ได้
ข้ อมูลเพียงพอ สําหรับการตัดสินใจกับเกณฑ์
การวิเคราะห์หลักสูตรจะต้ องกําหนดวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ที'ชดั เจน เพื'อจะพิจารณา
กํ า หนดเกณฑ์ สํ า หรั บ การวิ เ คราะห์ ที' เ หมาะสม การวิ เ คราะห์ ห ลัก สูต รจะดํ า เนิ นการวิ เ คราะห์
2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์ หลักสูตรเพื' อพัฒนาการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยน
รวมทังการปรั
8
บปรุงเปลี'ยนแปลงหลักสูตร
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื'อพัฒนาการเรี ยนการสอน มีองค์ประกอบการวิเคราะห์ดงั นี 8
1. การวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์รายวิชา
และจุดประสงค์การเรี ยน
2. การวิเคราะห์เนื 8อหารายวิชา
3. การวิเคราะห์กิจกรรมการเรี ยนการสอน
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การวิเคราะห์หลักสูตรเพื'อการปรับปรุงหลักสูตร มีองค์ประกอบการวิเคราะห์ ดังนี 8
1. การวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร แบบเรี ยน หนังสืออ่านเสริ ม คูม่ ือ
2. การวิเคราะห์ความสอดคล้ ององค์ประกอบหลักสูตร ได้ แก่ วัตถุประสงค์ เนื 8อหา
กิจกรรม ทรัพยากร และการประเมินผล
3. การวิเคราะห์ระบบการบริ หารจัดการหลักสูตร
4. การวิเคราะห์ผลผลิตของหลักสูตร
5. การวิเคราะห์โครงการประเมินหลักสูตร
1. การวิเคราะห์ หลักสูตรเพือพัฒนาการเรี ยนการสอน
ดังได้ กล่าวมาแล้ วตอนต้ นว่า การวิเคราะห์ หลักสูตรเพื' อพัฒนาการเรี ยนการสอน
ได้ แก่ การวิเคราะห์จดุ ประสงค์การเรี ยน เนื 8อหา กิจกรรม และการประเมินผลการเรี ยน ซึ'งมีขนตอน
ั8
ในการวิเคราะห์ดงั นี 8
1.1 การวิเคราะห์ จุดประสงค์ เป็ นการวิเคราะห์ความสอดคล้ องของวัตถุประสงค์
ทัง8 3 ระดับ ดังตารางต่อไปนี 8
ตาราง 5 การวิเคราะห์จดุ ประสงค์
วัตถุประสงค์หลักสูตร

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. .................................
2. .................................
3. .................................

1. .................................
2. .................................
3. .................................

สอดคล้ อง

ไม่สอดคล้ อง
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ผลการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ที'มีความสอดคล้ อง ...................................... ข้ อ
วัตถุประสงค์ที'ไม่สอดคล้ อง ............................................. ข้ อ
เหตุผลที'ไม่สอดคล้ อง วัตถุประสงค์หลักสูตรเน้ นพฤติกรรม ..........................
วัตถุประสงค์รายวิชา เน้ นเนื 8อหาหรื อกระบวนการ ..........................................
การวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างวัตถุประสงค์รายวิชากับจุดประสงค์การเรี ยน
ตาราง 6 การวิเคราะห์ความสอดคล้ องระหว่างวัตถุประสงค์รายวิชากับจุดประสงค์การเรี ยน
วัตถุประสงค์รายวิชา

วัตถุประสงค์การเรี ยน

1. .................................
2. .................................
3. .................................

1. .................................
2. .................................
3. .................................

สอดคล้ อง

ไม่สอดคล้ อง

ผลการวิเคราะห์วตั ถุประสงค์รายวิชากับจุดประสงค์การเรี ยน
จํานวน ................................... ข้ อ
วัตถุประสงค์รายวิชาที'ไม่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยน .................... ข้ อ
เหตุผลที'ไม่สอดคล้ อง ..............................................................................
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การวิ เ คราะห์ จุดประสงค์ ก ารเรี ยน เพื' อ ตรวจสอบคุณ ภาพของจุด ประสงค์ การเรี ย น
ว่ามีความชัดเจนในการกําหนดจุดประสงค์ ในด้ านพฤติกรรมที'คาดหวังและเกณฑ์ที'ยอมรับดังนี 8
ตาราง 7 การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของจุดประสงค์
วัตถุประสงค์การเรี ยน
ผู้เรี ยนสามารถอธิบายมารยาท
ในการรับประทานอาหารได้ อย่างถูกต้ อง

สถานการณ์เงื'อนไข

พฤติกรรมที'คาดหวัง

เกณฑ์ที'ยอมรับ

ผลการวิ เ คราะห์ จุด ประสงค์ ก ารเรี ยนข้ อนี 8 มี พ ฤติกรรมที' คาดหวัง และระบุเ กณฑ์ ไ ว้
ส่ว นสถานการณ์ เ ปิ ดกว้ า งไว้ สํ า หรั บ ผู้ส อนสามารถจะเลื อ กใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกับ สภาพแวดล้ อ ม
และธรรมชาติของผู้เรี ยน
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การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรี ยน เพื' อตรวจสอบความชัดเจน ในการเขียนจุดประสงค์
อาจจะทําได้ อีกลักษณะหนึง' ดังนี 8
ตาราง 8 การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของจุดประสงค์แบบที' 2
พฤติกรรมที'ระบุในจุดประสงค์การเรี ยน
ผู้เรี ยนสามารถอธิบายมารยาท
ในการรับประทานอาหารได้ อย่างถูกต้ อง

เกณฑ์

มี

ไม่มี

1. ใครมีพฤติกรรมที'ระบุ
2. พฤติกรรมที'ระบุในจุดประสงค์
ชัดเจน
3. สามารถประเมินผลได้

จากผลการวิเคราะห์จดุ ประสงค์การเรี ยน ผู้เรี ยนมีพฤติกรรมด้ านความรู้ เกี'ยวกับมรรยาท
การรับประทานอาหาร ส่วนวิธีการประเมินผลนัน8 ทําได้ หลายวิธี เช่น การซักถามหรื ออาจจะให้ เขียน
อธิบาย

1.2 การวิเคราะห์ เนือX หา เป็ นการวิเคราะห์เนื 8อหาจากคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตร
และวิเคราะห์เนื 8อหาสาระจากแบบเรี ยน และเอกสารประกอบ
การวิเคราะห์เนื 8อหาจากคําอธิบายรายวิชา มีขนตอนดั
ั8
งนี 8
1. พิจารณาเนื 8อหาจากคําอธิ บายรายวิชาว่ามีความคิดรวบยอดหลัก (main
concept) จํ านวนเท่าใด แต่ละความคิดรวบยอดหลักสามารถนํ ามาจัดกลุ่ม เป็ นหน่วยได้ เ ท่าใด
เพื'อประโยชน์สําหรับการนําไปออกแบบการเรี ยนการสอน
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2. พิจารณาเนื 8อหาของแต่ละหน่วยที' กําหนดได้ จากข้ อ 1 เพื' อจะสามารถ
กําหนดขอบข่ายความกว้ างและความลึกของเนื 8อหา
3. พิจารณาเนื 8อหาของแต่ละหน่วย ออกเป็ นตอนในแต่ละตอน เพื'อแยกเป็ น
หัวข้ อ
4. พิจารณาเนื 8อหาของแต่ละหัวข้ อเพื'อดูขอบข่ายในด้ านกว้ าง และลึกเพื'อดู
ความเหมาะสมกับเวลาสําหรับการกําหนดรายละเอียดของเนื 8อหา
5. ทําการตรวจสอบความสอดคล้ องและสิ'งซํ 8าซ้ อนในข้ อ 1 – 4 อีกครัง8
การวิ เ คราะห์ เนื อ8 หาจากคําอธิ บายรายวิช า เพื' อนํ าไปวางแผนการจัดการเรี ยน
การสอน จะต้ อ งวิ เ คราะห์ ความสอดคล้ องของวัต ถุป ระสงค์ ร ายวิ ช ากับ ความคิ ดรวบยอดหลัก
ดังตารางวิเคราะห์ตอ่ ไปนี 8
ตาราง 9 การวิเคราะห์เนื 8อหาจากคําอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์รายวิชา

ความคิดรวบยอดหลัก

1. ................................................ 1. ................................................
2. ................................................ 2. ................................................
3. ................................................ 3. ................................................

สอดคล้ อง

ไม่สอดคล้ อง
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การวิเคราะห์เนื 8อหาจากเอกสาร หรื อหนังสือเรี ยน มีขนตอนการวิ
ั8
เคราะห์ดงั นี 8
1. กําหนดเอกสารที'จะทําการวิเคราะห์
2. กํ าหนดเกณฑ์ การวิเคราะห์ เช่น ประเด็นสํ าคัญๆ เกี' ยวกับการเสริ มสร้ าง
คุณธรรมจริ ยธรรม ทักษะกระบวนการ เป็ นต้ น
3. กําหนดนิยาม รายการของคํา วลี ประโยค เพื'อจะเป็ นตัวบ่งชี 8สําหรับการ
วิเคราะห์ การกําหนดเกณฑ์ที'ใช้ ในการวิเคราะห์จะได้ มาจากหลักการ กฎ ทฤษฎี หรื อผู้เชี'ยวชาญ
ประจําสาขาวิชาร่วมกันพิจารณากําหนด
4. ทดลองใช้ เกณฑ์ที'ได้ กําหนด หรื อพัฒนาขึ 8นจากข้ อ 3 หรื ออาจจะตรวจสอบ
โดยผู้เชี'ยวชาญอีกครัง8
5. ดําเนินการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที'ผา่ นการตรวจสอบประสิทธิภาพ
6. รวบรวมผลการวิเคราะห์ อธิบาย สรุป และเขียนรายงาน
ดังได้ กล่าวมาแล้ วว่า การวิเคราะห์เนื อ8 หาเป็ นกระบวนการสํ าคัญที'สามารถตรวจสอบ
ความสอดคล้ องของเนื 8อหากับจุดประสงค์การเรี ยน เพื'อนําไปพัฒนาแผนการสอนให้ เหมาะสมกับ
ธรรมชาติผ้ ูเรี ยน รวมทังสภาพแวดล้
8
อมที'เอื 8อต่อการใช้ หลักสูตร ซึ'งผู้ที'เกี' ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตร
จะต้ องคํานึงอยู่เสมอว่าสังคมเปลี' ยนแปลงรวดเร็ ว ความรู้ เพิ'มขึน8 ดังนัน8 ลักษณะเนื อ8 หาจะต้ อง
เปลี'ยนแปลงให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ การวิเคราะห์เนื 8อหานอกจากจะเป็ นประโยชน์กบั ผู้เรี ยนแล้ ว ยังทํา
ให้ หลักสูตรปรับเปลี'ยนอยูต่ ลอดเวลา การวิเคราะห์เนื 8อหากับเงื'อนไขและประโยชน์การเรี ยน รวมทัง8
การวิเคราะห์การเลือกเนื 8อหากับเกณฑ์ ดังตารางต่อไปนี 8
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ตาราง 10 การวิเคราะห์เนื 8อหาจากเอกสาร หรื อหนังสือเรี ยน
รายวิชา
ที'ต้องเรี ยนก่อน

เกณฑ์
ประเด็นหลักของเนื 8อหา

มี

ไม่มี

การออกแบบ
กิจกรรม
มี

ความเป็ นจริ ง
ในสังคม

ไม่มี

มี

ไม่มี

ประโยชน์
ต่อการเรี ยน
การสอน
มี
ไม่มี

1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................

ตาราง 11 การวิเคราะห์เนื 8อหาจากเอกสาร หรื อหนังสือเรี ยน แบบที' 2
เกณฑ์
ประเด็นหลักของเนื 8อหา
1. ................................
2. ................................
3. ................................

ความ
ถูกต้ อง
ของความรู้

ความ
ทันสมัย
เป็ นจริ งใน
สังคม

มีความ
ช่วยให้
สมดุลใน
บรรลุ
ด้ านกว้ าง จุดประสงค์
และด้ านลึก การเรี ยน

ผู้เรี ยน
สามารถ
เรี ยนรู้ได้

ผู้เรี ยนสนใจ
และกระตุ้น
ให้ ค้นคว้ า
ต่อเนื'อง
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1.3 การวิเ คราะห์ กิจกรรม เป็ นการวิเคราะห์ กิจกรรมการเรี ยนการสอนช่วยให้
ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ตามลํ าดับ เป็ นระบบ สามารถติดตามบทเรี ยน ถ้ าการออกแบบกิ จกรรม
การเรี ยนรู้ ดี ผู้เรี ยนมีส่วนร่ วมในการกระทํากิจกรรม เกิดการเรี ยนรู้ ก็จะมีพฤติกรรมเปลี'ยนไปตาม
จุดประสงค์ การเรี ยนที' กําหนดไว้ การวิเ คราะห์ กิจ กรรมอาจทํ าได้ ดังตารางการวิเ คราะห์ ต่อไปนี 8

ตาราง 12 การวิเคราะห์กิจกรรม
เกณฑ์
ประเด็นหลัก
ของเนื 8อหา

สอดคล้ อง
กับเนื 8อหา

สอดคล้ อง
กับ
จุดประสงค์

ผู้เรี ยน
มีสว่ นร่วม

มีลาํ ดับ
ขันตอน
8

เหมาะสม
กับเวลา

ผู้เรี ยน
วิเคราะห์
และเปลีย' น
ประสบการณ์

1. ................................
2. ................................
3. ................................

2. การวิเคราะห์ หลั กสู ตรเพือประเมินผลการเรี ยน ควรทํ าการวิเคราะห์ เป็ นกลุ่ม
กลุ่มละประมาณ 6 – 9 คน ซึ'งจะทํ าให้ ผลการวิเคราะห์ มีความเชื'อถื อมากกว่าการวิเคราะห์
เพียงคนเดียว ซึง' มีขนตอนดั
ั8
งนี 8
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1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรทังด้
8 านจุดประสงค์และเนื 8อหาว่าเน้ นพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ด้ านใด
2. วิเคราะห์เนื 8อหาหลักสูตร กํ าหนดประเด็นสําคัญๆ และเรี ยงลําดับความสําคัญ
พิจารณาเกี'ยวกับเวลาที'ใช้ สอนในแต่ละประเด็น เพื'อปรับเปลี'ยนให้ เหมาะสมกับการปฏิบตั จิ ริ ง
3. นิยามพฤติกรรมแต่ละด้ านให้ ชดั เจน เพื'อความเข้ าใจตรงกัน การนิยามพฤติกรรม
ควรสอดคล้ องกับลักษณะวิชา เช่น คณิตศาสตร์ เน้ นการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ 4 ด้ าน คือ
ความรู้ความจําเกี'ยวกับทักษะการคิดคํานวณ ความเข้ าใจ การนําไปใช้ และการวิเคราะห์ ส่วนสาระ
อื'นๆ พฤติกรรมด้ านความรู้ ความคิดมักจะนิยามพฤติกรรมตามแนวคิดของบลูม (Bloom. 1956) คือ
ความรู้ความจํา ความเข้ าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
4. นําหัวข้ อของพฤติกรรมและเนื 8อหาที'วิเคราะห์ได้ จากข้ อ 2 และ 3 มาบรรจุลงใน
ตาราง
5. สมาชิกแต่ละคนร่ วมกันกํ าหนดความสําคัญแต่ละประเด็นของเนื 8อหาสาระและ
พฤติกรรม โดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรี ยน และเวลาที'ใช้ จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วย
วิธีการดังนี 8
คะแนนรวมของหัวข้ อพฤติกรรม X คะแนนรวมของหัวข้ อประเด็นสําคัญเนื 8อหา
100

6. สมาชิกช่วยกันพิจารณา ทบทวน และปรับคะแนนอีกครัง8 เพื'อความเหมาะสมกับ
ความสําคัญของพฤติกรรมในหัวข้ อประเด็นสําคัญของเนื 8อหานัน8 โดยพิจารณาถึงการปฏิบตั ิ เวลา
และความสําคัญของจุดประสงค์
7. ตรวจสอบความถูกต้ องของคะแนนในตารางเฉลี'ยโดยรวม คะแนนในแต่ละช่วง
ของพฤติกรรม (แนวตัง8 ) และรวมคะแนนในแต่ล ะหัวข้ อของประเด็นสํ าคัญ เนื อ8 หา (แนวนอน)
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เป็ นช่วงๆ ไป ซึง' รวมเรี ยกว่าคะแนนรวมย่อย นําคะแนนรวมย่อยมารวมทังหมดอี
8
กครัง8 คะแนนรวม
ครัง8 นี 8จะต้ องได้ คะแนนเท่ากันทังแนวตั
8
งและแนวนอน
8
ทังนี
8 8เพื'อจัดอันดับความสําคัญของพฤติกรรม
และเนื 8อหา และการกํ าหนดเวลาในการจัดการเรี ยนการสอน รวมทัง8 ประเมินผลว่าควรใช้ วิธีการ
ประเมินแบบใดจะได้ สร้ างเครื' องมื อการประเมินผลต่อไป เพื' อให้ เห็นภาพแสดงตารางวิเคราะห์
เนื 8อหา พฤติกรรม เพื'อการประเมินผล ขอยกตัวอย่างการวิเคราะห์เนื 8อหาเพื'อการประเมินผลรายวิชา
การพัฒนาหลักสูตร ดังตารางต่อไปนี 8
ตาราง 13 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื'อประเมินผลรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร
ลําดับขันการคิ
8
ด/
เกณฑ์
ประเด็นหลักของเนื 8อหา
1. สิง' กําหนดหลักสูตร
2. การสร้ างหลักสูตร
3. การนําหลักสูตรไปใช้
4. การประเมินหลักสูตร
5. การวิจยั ทางหลักสูตร
รวม

20%
15%
15%
25%
25%

ความ
จํา
20%

ความ
เข้ าใจ
20%

การ
ประยุกต์
30%

การ
วิเคราะห์
10%

4
3
3
5
5
20

4
3
3
5
5
20

6
4
4
7
7
28

2
1
1
2
2
8

การ
การ
ประเมิน สร้ างสรรค์
10%
10%
2
1
1
2
2
8

1*
1
1
1
2
6

* คะแนนที'ปรับแก้
ที'มาของลําดับขันการคิ
8
ด: Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for
learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of
educational objectives. New York, USA: Addison-Wesley Longman.

รวม

19
13
13
13
22
90
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การกํ าหนดความสําคัญของแต่ละประเด็นสําคัญของหัวข้ อเนื 8อหาจากข้ อ 1 – 5 ได้
นํ 8าหนักคะแนนความสําคัญเป็ น 20% 15% 15% 25% 25% โดยใช้ เกณฑ์การพิจารณาเวลาที'จะใช้
จัดการเรี ยนการสอนแต่ละหัวข้ อ ส่วนการกําหนดนํ 8าหนักของพฤติกรรมจาก 1 – 6 พฤติกรรม โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ที'ได้ วิเคราะห์จดุ ประสงค์การเรี ยน และประโยชน์ที'เกิดกับผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ จึง
กําหนดเป็ น 20% 20% 30% 10% 10% 10% ตามลําดับ
3. การวิเคราะห์ หลักสูตรเพือปรั บปรุ งหลักสูตร
การวิเคราะห์ หลักสูตรเพื' อปรั บปรุ ง หลักสูตร ขัน8 ตอนการวิ เคราะห์ เพื' อให้ ได้ ข้อมูล
สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร ควรทํ า การวิ เ คราะห์ ห ลัก สูต รทัง8 ระบบ คื อ สาระของหลัก สู ต ร
ทรั พยากร สภาพการใช้ หลักสูตร ผลผลิตของหลักสูตร โดยสร้ างพิ มพ์ เขี ยวสํ าหรั บการวิเคราะห์
เพื'อให้ เกิดความชัดเจนดังตารางต่อไปนี 8
ตาราง 14 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื'อปรับปรุงหลักสูตร
วัตถุประสงค์
การวิเคราะห์
สาระของหลักสูตร

ประเด็นที'ต้องการ
วิเคราะห์
1. วัตถุประสงค์
2. เนื 8อหา

แหล่งข้ อมูล
เอกสารหลักสูตร
ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้สอน อาจารย์

วิธีการ / เครื' องมือ
การวิเคราะห์เอกสารหลักสูตร
แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์
การจัดกลุม่ สนทนา
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ตาราง 14 การวิเคราะห์หลักสูตรเพื'อปรับปรุงหลักสูตร (ต่อ)
วัตถุประสงค์
การวิเคราะห์
ทรัพยากร

ประเด็นที'ต้องการ
วิเคราะห์
1. วัสดุ อุปกรณ์ สถานที'
2. งบประมาณ

สภาพการใช้ หลักสูตร 1. ระบบการบริ หาร
จัดการหลักสูตร
2. การนิเทศกํากับดูแล
3. การจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
4. การประเมินผลการเรี ยน
5. สิง' อํานวยความสะดวก
ในการใช้ หลักสูตร
ผลผลิต
1. ผลสัมฤทธิhทางการเรี ยน
2. สภาพการเรี ยนต่อ
3. สภาพการทํางาน

แหล่งข้ อมูล

วิธีการ / เครื' องมือ

ผู้เรี ยน
ศิษย์เก่า
บุคลากรที'เกี'ยวข้ อง

แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์
การจัดกลุม่ สนทนา

ผู้สอน อาจารย์
ฝ่ ายบริ หาร
เอกสารบันทึกการนิเทศ
เอกสารสถานการณ์
ให้ เกรดนายทะเบียน
บุคลากรที'เกี'ยวข้ อง
ผู้เรี ยน

การสัมภาษณ์
การจัดกลุม่ สนทนา
การสังเกตการสอน
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน

ผู้เรี ยน
สถานศึกษาทีศ' กึ ษาต่อ
สถานที'ทํางาน
หัวหน้ า
เพื'อนร่วมงาน

การสัมภาษณ์
แบบสอบถาม
แบบรายงานตนเอง
การจัดกลุม่ สนทนา
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6.14 การตัดสินใจเกียวกับหลักสูตรของผู้บริ หาร
หลักสูตรเป็ นงานวิ ช าการที' มี ความละเอี ย ดอ่อน เพราะจะมี ผ ลต่อ การพัฒ นาผู้เ รี ย น
การจัด ทํ า หลักสูตรทุก ฝ่ ายที' เ กี' ยวข้ องมี ค วามต้ องการทราบผล หรื อ คุณ ภาพของหลักสูตรว่า ดี
มี ความเหมาะสมหรื อไม่ การใช้ ผ ลการประเมิ นมาประกอบพิ จ ารณาตัดสิ น จะต้ อ งระมัดระวัง
มีความรอบคอบ การฟั งเสียงการตรวจสอบหลักสูตรจากบุคคลภายนอกเป็ นสิ'งที'ไม่น่ามองข้ ามไป
เพราะโครงสร้ างและองค์ประกอบหลักสูตร มีความเกี'ยวข้ องกับเรื' องต่างๆ ที'เป็ นสิ'งกําหนดหลักสูตร
ได้ แก่ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ การเมือง สังคม เศรษฐกิ จ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ค่านิยม วัฒนธรรม คุณธรรม จริ ยธรรม ทฤษฎีการเรี ยนรู้
สิ'งต่างๆ เหล่านี จ8 ะมี แนวคิดหลักการ รวมทัง8 การปฏิ บตั ิที'ซบั ซ้ อน มี ความหลากหลาย
ดัง นั น8 การตั ด สิ น ใจเกี' ย วกั บ หลั ก สู ต รจะต้ องกระทํ า โดยคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที' มี
องค์ประกอบของคณะกรรมการที' เหมาะสม น่าเชื' อถื อ ไม่ควรให้ การตัดสินใจเกี' ยวกับหลักสูตร
ขึ 8นอยูก่ บั บุคคลหนึ'งบุคคลใดเพียงผู้เดียว รวมทังไม่
8 ยอมให้ อิทธิพลด้ านอื'นๆ เข้ ามามีบทบาทในการ
ตัด สิ น ใจ คณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รควรพิ จ ารณาสิ' ง ต่ า งๆ ให้ กว้ างขวางมาประกอบ
การพิจารณา การตัดสินใจร่ วมกับผลการประเมิน สิ'งที'ควรคํานึงถึงเกี'ยวกับการพิจารณาตัดสินใจ
ได้ แก่
1. หลักสูตรที'จดั สร้ างหรื อพัฒนาขึ 8นมา เพื'อพัฒนาบุคคลที'มีความหลากหลายด้ าน
อายุ พื น8 ฐานความรู้ ประสบการณ์ เจตคติ ค่ า นิ ย ม รวมทั ง8 ภู มิ ห ลั ง ที' มี ค วามแตกต่ า งกั น
โดยธรรมชาติ การใช้ หลักสูตรในภาพกว้ างกับกลุ่มคนที'มีความแตกต่างกันดังกล่าว ย่อมมีปัญหา
อุปสรรคไม่มากก็น้อย ผลการประเมินจะต้ องบ่งชี 8ประเด็นปั ญหาที'ชดั เจนเพื'อเป็ นแนวทางสําหรั บ
การแก้ ไข
2. การดําเนินการใช้ หลักสูตร จะต้ องใช้ งบประมาณ ขอความร่ วมมือจากหน่วยงาน
อื' นๆ รวมทัง8 การประสานงานกับบุคคลที' เกี' ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตร จึงถื อเป็ นหน้ าที' และความ
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รับผิดชอบของผู้บริ หารและคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรในด้ านต่างๆ ให้ ฝ่ายต่างๆ ที' เกี' ยวข้ อง
ทราบ เพื' อ จะได้ เ ข้ า ใจ เกิ ด การยอมรั บ และเป็ นข้ อ มูล ประกอบการพิ จ ารณาสนับ สนุ น เรื' อ ง
งบประมาณและทรัพยากรด้ านอื'นๆ เพื'อให้ การดําเนินการใช้ หลักสูตรสามารถดําเนินการต่อไปได้
เนื' องจากการจัดการศึกษาเป็ นการลงทุนกับทรั พ ยากรมนุษย์ ที'ใ ห้ ผ ลตอบแทนระยะยาวและช้ า
จะให้ เห็นผลตอบแทนที'รวดเร็ วแบบธุรกิ จไม่ได้ เนื'องจากลักษณะงานมี ความแตกต่างกัน การใช้
งบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาในแต่ละปี เป็ นเงินจํานวนมาก การรายงานผลการดําเนินการใช้
หลักสูตรถือเป็ นส่วนหนึง' ของการจัดการศึกษาที'ต้องรายงานให้ รัฐบาลและประชาชนทราบ เกี'ยวกับ
การลงทุนทางการศึกษา จะได้ ตดั สินใจสนับสนุนเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตรต่อไป
3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะต้ องตระหนักถึงความสําคัญของการประเมิน
หลักสูตร เพื' อนํ าผลการประเมินมาประกอบการตัดสินใจ ด้ านการปรั บปรุ ง หลักสูตร การจัดทํ า
งบประมาณสนับสนุนการใช้ หลักสูตร รายงานผลการประเมินให้ รัฐบาลและประชาชนทราบ ดังนัน8
การศึกษาผลการประเมินเพื'อการตัดสินใจ ควรจะพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี 8
1) วัตถุประสงค์การประเมินและขอบข่ายมีความชัดเจนเหมาะสม
2) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิ นหลักสูตร มี ประสบการณ์ ความรู้
ความชํานาญ เข้ าใจหลักสูตรที'จะประเมินเป็ นอย่างดี ปราศจากอคติกับหลักสูตร มีความสามารถ
ในการสื'อสารกับผู้ให้ ข้อมูล
3) เครื' อ งมื อ และเทคนิ ค การประเมิ น เหมาะสมกั บ วิ ธี ก ารประเมิ น มี ก าร
ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื' องมือก่อนนําไปใช้
4) การเก็บรวบรวมข้ อมูล แหล่งข้ อมูลมีความน่าเชื'อถือ
5) การพิ จ ารณาเลื อ กใช้ เ กณฑ์ ใ นการประเมิ น หลัก สู ต รโดยกํ า หนดเกณฑ์
การประเมินหลักสูตรให้ สมั พันธ์กบั กระบวนการใช้ หลักสูตรตามมาตรฐานที'กําหนดไว้
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6) การระบุข้อจํากัดของการประเมินไว้ เช่น ข้ อจํากัดเรื' องงบประมาณ ระยะเวลา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ข้ อจํากัดบางอย่างสามารถแก้ ไขได้ และแก้ ไขไม่ได้
7) รายงานผลการประเมินตรงตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ผลการประเมิน
มีความน่าเชื'อถือ จําแนกลักษณะผลการประเมินว่าส่วนใดเป็ นข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ การประเมิน
มุง่ เน้ นเฉพาะด้ านใดด้ านหนึง' หรื อใช้ วิธีการประเมินทังเชิ
8 งปริ มาณและเชิงคุณภาพควบคูก่ นั
4. การตัด สิ น ใจยกเลิ ก การใช้ ห ลัก สู ต รเพราะไม่ ค้ ุ ม ค่ า หรื อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
เปลี' ยนแปลงค่อนข้ างมากหรื อเพียงเล็กน้ อย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะต้ องกระทํ าอย่าง
ระมัดระวังและมีความรอบคอบ รวมทังมี
8 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ถึงแม้ จะต้ องใช้ เวลามาก
ก็ ต้องยอม เพราะการพิ จารณาตัดสิ นจะมี ผลกระทบต่อบุคคลในวงกว้ าง คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรมีความปรารถนาที'จะเปลี'ยนแปลงหลักสูตรไปสู่สภาพที'ดีกว่า และการเปลี'ยนแปลงอาจจะ
พบความไม่สมบูรณ์ แบบก็ตาม แต่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ พยายามดําเนินการตัดสินใจ
หลักสูตรอย่างมีหลักการ มีหลักฐานข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมทังมี
8 ความรับผิดชอบต่อการ
กระทํา
การนํ าผลการประเมิ นหลักสูตรไปใช้ สํ าหรั บผู้บริ หาร ได้ แก่ การวางแผนงานวิช าการ
ของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรเกี'ยวกับหลักสูตร การพัฒนาผู้เรี ยน และการปรับปรุ งหลักสูตร
ให้ เหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็ นสิ'งที' ผ้ ูบริ หารต้ องให้ ความสํ าคัญ และความ
สนใจในประเด็นหลักในการบริ หารการศึกษา การใช้ ข้อมูลจากการประเมินหลักสูตรมาใช้ สําหรั บ
การวางแผนเพื'อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลว่าควรจะส่งเสริ มด้ าน
ใดบ้ า งที' เ ข้ มแข็ ง และจะส่ ง เสริ ม ให้ ดี ขึ น8 ต่ อ ไปอย่ า งต่ อ เนื' อ งและส่ ว นใดบ้ า งที' เ ป็ นจุ ด อ่ อ น
ต้ องปรับปรุงและเฝ้าระวังไม่ให้ เกิดปั ญหาจะต้ องพยายามช่วยเหลือแก้ ไขและป้องกัน
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2. การพัฒนาบุคลากรที'เกี'ยวข้ องกับการใช้ หลักสูตร วัตถุประสงค์หลักเกี'ยวกับการ
ใช้ หลักสูตรจะประสบความสําเร็ จขึ 8นอยู่กบั คุณภาพของบุคลากรที'มีเจตคติที'ดีและมีความรู้ เกี'ยวกับ
หลักสูตรอย่างชัดเจน ถ้ าผลการประเมินหลักสูตรพบว่า ยังมีบคุ ลากรกลุ่มใดบ้ างที'จําเป็ นต้ องได้ รับ
การพัฒนา อบรมเพิ'มเติมในส่วนที'ขาด ข้ อมูลจากการประเมินจะนํามาใช้ สําหรับการวางแผนและ
จัดดําเนินการพัฒ นาบุคลากรตามความจํ าเป็ นสํ าหรั บการใช้ หลักสูตรเพื' อความมี ประสิทธิ ภาพ
ต่อไป
3. การพัฒ นาผู้เรี ยน ผู้บริ หารจะต้ องร่ วมมื อกับผู้สอนวางแผนเพื' อพัฒนาผู้เ รี ยน
การใช้ ข้อมูลจากการประเมินหลักสูตรจะทําให้ การวางแผนพัฒนาผู้เรี ยนได้ ชดั เจนและตรงกับความ
ต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย ว่ากลุ่มใดที'ต้องการส่งเสริ มให้ มีความสามารถพิเศษ และกลุ่มที'มีความ
บกพร่ อ งทางการเรี ย นจะวางแผนช่ ว ยเหลื อ อย่ างไร รวมทัง8 คุณ ลักษณะของผู้เ รี ย นที' ระบุไ ว้ ใ น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยวางแผนสําหรับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมเพื'อพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้เรี ยน ได้ อย่างมีเป้าหมายและทิศทางที'สอดคล้ องกับความคาดหวังของหลักสูตร
4. ผู้บ ริ ห ารต้ อ งประสานงานกับ คณะกรรมการประเมิ น หลัก สูต รจากภายนอก
โดยการให้ ข้อมูลจากการประเมินตนเองเกี' ยวกับการใช้ หลักสูตร สํ าหรั บคณะกรรมการประเมิ น
หลักสูตรนํ าไปใช้ สําหรับการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสูตรให้ เหมาะสมกับสภาพชุมชน และทํ าให้
หลักสูตรมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
6.15 การวิจัยหลักสูตร
การวิ จัย หลัก สูต ร มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื' อ เข้ า ใจสภาพที' แ ท้ จ ริ ง ของหลัก สูต ร เพื' อ จะได้
ปรั บ ปรุ ง หรื อ กระทํ า บางสิ' ง บางอย่ าง ให้ เ หมาะสมและถูก ต้ อ งต่อ การพัฒ นาหลัก สูต ร การนํ า
ผลการวิจัยมาเป็ นข้ อมูลในการปรั บปรุ งหลักสูตรที' จะเกิดประโยชน์ ต่อผู้เรี ยนเป็ นสํ าคัญ การวิจัย
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หลักสูตรจะมีต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ผู้สอน ผู้บริ หาร และผู้สนใจศึกษาค้ นคว้ าเกี' ยวกับ
หลักสูตร ตลอดจนสถาบันการศึกษาที'ใช้ หลักสูตร
ขอบข่ ายการวิจัยหลักสูตร มีประเด็นที'จะศึกษา ดังนี 8
1. การวิจยั เกี'ยวกับเนื 8อหาสาระของหลักสูตร ซึ'งสามารถทําการศึกษาความทันสมัย
ของเนื 8อหาสาระ การออกแบบเนื 8อหาสาระ เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรี ยน
2. การวิจยั เกี'ยวกับการบริ หารหลักสูตร ระบบการบริ หารจัดการ ทรัพยากรสนับสนุน
การใช้ หลักสูตร
3. การวิจยั เกี' ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน ศึกษาถึงวิธีการจัดการเรี ยน
การสอนได้ สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตรที'ออกแบบไว้ หรื อไม่
4. การวิจยั เกี' ยวกับผลการใช้ หลักสูตร ศึกษาเกี' ยวกับผลผลิตของหลักสูตร เป็ นไป
ตามเป้าหมายของหลักสูตรที'กําหนดไว้ หรื อไม่
5. การวิ จัย เกี' ย วกับ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการจัด หลัก สูต ร การบริ ห ารหลัก สูต ร
กิจกรรมการเรี ยนการสอนของผู้สอน และพฤติกรรมของผู้เรี ยน อันเป็ นผลมาจากการใช้ หลักสูตร
6. การวิจัยเกี' ยวกับการแสวงหานวัตกรรมที' เ กี' ยวกับหลักสูตร โดยการทดลองใช้
นวัตกรรมที'นํามาเสริ มการเรี ยนการสอน
7. การวิจยั เปรี ยบเทียบหลักสูตรของสังคมหนึ'ง กับอีกสังคมหนึ'ง ซึ'งเป็ นการศึกษา
หามาตรฐานการจัดการศึกษา
8. การวิ จัย ผลกระทบของการใช้ ห ลัก สูตรที' มี ต่อ ชุม ชนและสัง คม โดยพิ จ ารณา
ผลกระทบที'เกิดขึ 8น อันเป็ นผลมาจากผลผลิตของหลักสูตร
9. การประเมิ น หลัก สูต ร ซึ' ง เป็ นการศึก ษาความเป็ นไปได้ ก่ อ นการใช้ ห ลัก สูต ร
การศึกษาวิจยั ระหว่างการใช้ หลักสูตร และการศึกษาวิจยั หลังการใช้ หลักสูตร
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ภาคผนวก ก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที'พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที'แก้ ไขเพิ'มเติม (ฉบับที' ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดให้ มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื'อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้ วย
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้ จัดทํ า
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึน8 เพื'อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
และเพื'อเป็ นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา / สาขาวิชา รวมทังเพื
8 'อ
ใช้ เป็ นหลักในการจัดทํามาตรฐานด้ านต่างๆ เพื'อให้ การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการ
ผลิตบัณฑิตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ฉะนัน8 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุมครัง8 ที' ๖/๒๕๕๒ เมื'อวันที' ๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงออกประกาศไว้ ดงั นี 8
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๑. ประกาศนี เ8 รี ยกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื' อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ให้ ใช้ ประกาศนี ส8 ํ าหรั บการกํ าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื'อให้ บณ
ั ฑิต
มี คุณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติใ นทุกระดับคุณ วุฒิ แ ละสาขา /
สาขาวิชา และให้ ใช้ บงั คับตังแต่
8 วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
๓. วัตถุประสงค์
เพื' อเป็ นกรอบมาตรฐานให้ ส ถาบันอุดมศึกษาใช้ เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นาหรื อ
ปรับปรุ งหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ สามารถผลิต
บัณฑิตที'มีคณ
ุ ภาพและเพื'อประโยชน์ตอ่ การรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้ วย
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ ได้ แก่
ระดับที' ๑ อนุปริ ญญา (๓ปี )
ระดับที' ๒ ปริ ญญาตรี
ระดับที' ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที' ๔ ปริ ญญาโท
ระดับที' ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
8 ง
ระดับที' ๖ ปริ ญญาเอก
๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา / สาขาวิชาต่างๆ ต้ องเป็ นไป
ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที'คณะกรรมการการอุดมศึกษากํ าหนดและต้ องครอบคลุมอย่างน้ อย
๕ ด้ าน คือ
(๑) ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
(๒) ด้ านความรู้
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(๓) ด้ านทักษะทางปั ญญา
(๔) ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๕) ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื'อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สําหรั บสาขา / สาขาวิชาที'เน้ นทักษะทางปฏิบตั ิต้องเพิ'มมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ด้านทักษะพิสยั
โดยมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ แต่ละด้ านของแต่ละระดับคุณวุฒิและลักษณะ
ของหลักสูตรอย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตามที' คณะกรรมการการอุดมศึกษากํ าหนดไว้ ในแนวทางการ
ปฏิบตั ติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๓ ชื'อปริ ญญา จํานวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอนผล
การเรี ยนรู้ ให้ เป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๕. ให้ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษานํ า กรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ ไปพั ฒ นามาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา / สาขาวิ ช าต่ า งๆ ของแต่ ล ะระดับ คุ ณ วุ ฒิ เพื' อ
สถาบันอุดมศึกษาได้ ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของหลักสูตรและการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื'อให้ คณ
ุ ภาพของบัณฑิตที'ผลิตในสาขา / สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกัน
มีมาตรฐานที'เทียบเคียงกันได้ ทงในระดั
ั8
บชาติและระดับสากล
๖. ให้ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยมาตรฐานคุณ วุฒิ ต ามระดับ คุณ วุฒิ ข องแต่ ล ะสาขา / สาขาวิ ช า
โดยจัดทํ ารายละเอี ยดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอี ยดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี ) รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหวั ข้ ออย่างน้ อย
ตามที'คณะกรรมการการอุดมศึกษากํ าหนด และดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนตลอดจนการวัด
และประเมินผลเพื'อให้ มนั' ใจว่าบัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ตามข้ อ ๔.๒

206
๗. ให้ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตวั บ่งชี 8
การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน และเกณฑ์ การประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา / สาขาวิชานันๆ
8
๘. ให้ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาจัด ให้ มี ก ารประเมิ น เพื' อ พัฒ นาหลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื' อ ง
อย่างน้ อยทุกๆ ๕ ปี
๙. ให้ สํ า นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเผยแพร่ ห ลัก สูต รที' ดํ า เนิ น การได้
มาตรฐานตามประกาศนี 8ต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที'คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๐. ให้ ส ถาบัน อุด มศึก ษาพัฒ นาหลัก สูต รที' จ ะรั บ นัก ศึ ก ษาใหม่ เ ป็ นครั ง8 แรกตัง8 แต่
ปี การศึกษา ๒๕๕๓ เป็ นต้ นไปตามประกาศนี 8 สํ าหรั บ หลัก สูต รที' เ ปิ ดสอนอยู่แ ล้ ว ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
ให้ สอดคล้ องกับประกาศนี 8ภายในปี การศึกษา ๒๕๕๕
๑๑. ให้ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า กั บ ดูแ ล ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด
การศึก ษา เพื' อให้ ก ารจัดการศึก ษาเป็ นไปอย่า งมี คุณ ภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ ข อง
ประกาศนี 8
๑๒. ในกรณีที'ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ข้างต้ นได้ หรื อมีความจําเป็ นต้ องปฏิบตั ิ
นอกเหนื อจากที' กําหนดไว้ ใ นประกาศนี 8 ให้ อยู่ใ นดุล พินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที' จ ะ
พิจารณาและให้ ถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานันเป็
8 นที'สดุ
ประกาศ ณ วันที' ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายจุรินทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาคผนวก ข
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรือง แนวทางการปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื อง แนวทางการปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื' ออนุวัติใ ห้ เ ป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื' อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครัง8 ที'
๖/๒๕๕๒ เมื' อ วัน ที' ๔ มิ ถุน ายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึ ง ออกประกาศ แนวทางการปฏิ บัติ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ ดงั ต่อไปนี 8
๑. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับและสาขา /
สาขาวิ ช า ซึ' ง ครอบคลุม หัว ข้ อ ต่า งๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท้ า ยประกาศนี 8 เพื' อ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศให้ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาใช้ เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นา / ปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดของหลักสูตรต่อไป
๒. ให้ สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา / ปรั บปรุ งรายละเอี ยดของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ สองวิธี ดังนี 8
๒.๑ ใช้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื' อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
ของระดับคุณวุฒินนั 8 เป็ นแนวทางในการพัฒนา / ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
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๒.๒ ใช้ ประกาศกระทรวง ศึ ก ษาธิ การ เรื' อง กรอบม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็ นแนวทางในการพัฒ นา / ปรั บปรุ ง รายละเอี ย ดของ
หลักสูตร กรณีที'กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชาของระดับ
คุณวุฒินนั 8
๓. ให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอี ยดของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ ามี ) ให้ ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้ อต่างๆ ตามแบบ
มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ท้ ายประกาศนี 8
๔. ให้ สภาสถาบันอุดมศึกษากํ าหนดระบบและกลไกของการจัดทํ ารายละเอี ยดของ
หลักสูตร และต้ องอนุมตั หิ ลักสูตรซึง' ได้ จดั ทําอย่างถูกต้ องสมบูรณ์แล้ วก่อนเปิ ดสอน
๕. ให้ สภาสถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ'งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้ เปิ ด
สอนแล้ ว ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษารั บ ทราบภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษาอนุมตั ิ
๖. ให้ ส ถาบัน อุด มศึก ษาบริ หารจัด การหลัก สูต รเพื' อให้ บัณ ฑิ ต มี คุณ ลัก ษณะตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที'กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชานันๆ
8 หรื อกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีที'กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
/ สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินนๆ
ั 8 และธํารงไว้ ซงึ' คุณภาพมาตรฐานดังกล่าว โดยดําเนินการ ดังนี 8
๖.๑ พัฒนาอาจารย์ทงด้
ั 8 านวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอย่างต่อเนื'อง
๖.๒ จัด สรรทรั พ ยากรเพื' อ การเรี ย นการสอนและการวิ จัย ให้ เ พี ย งพออย่ า งมี
คุณภาพ รวมทังอาจประสานกั
8
บสถาบันอุดมศึกษาและ / หรื อหน่วยงานอื'นเพื'อใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน
ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีคณ
ุ ภาพ
๖.๓ จัดให้ มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาที'ครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้ในทุกๆ ด้ าน ตามที'กําหนดไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตรนันๆ
8
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๖.๔ จั ด ให้ มี ก ารรายงานผลการจั ด การศึ ก ษาเป็ นรายวิ ช า ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี ) ทุกภาคการศึกษา และเป็ นรายหลักสูตรทุกปี การศึกษา โดยมี หัวข้ อตามแบบ
มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับที'แนบท้ ายประกาศนี 8
๖.๕ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเนื'อง และรายงาน
ผลการจัดการศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปี การศึกษา
๖.๖ ประเมินหลักสูตรเพื'อพัฒนาอย่างต่อเนื'อง อย่างน้ อยทุกๆ ๕ ปี
๗. ให้ สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
ต่อเนื'องทุกหลักสูตร โดยดําเนินการดังนี 8
๗.๑ กํ าหนดตัวบ่งชี แ8 ละเกณฑ์ การประเมิ นที' ส ะท้ อนการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๗.๒ ดําเนิ นการประกันคุณ ภาพภายในตามระบบประกันคุณ ภาพภายในของ
หลักสูตร
๗.๓ รายงานผลการดํ าเนิ นการต่อสภาสถาบัน อุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสาธารณะ
๗.๔ นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้ มีคณ
ุ ภาพและทันสมัยอยูเ่ สมอ
๘. ให้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เผยแพร่ หลักสูตรใหม่ / ปรั บปรุ ง ที' มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื'อสถาบันอุดมศึกษา
ได้ เปิ ดสอนไปแล้ วอย่างน้ อยครึ'งระยะเวลาของหลักสูตร ตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี 8
๘.๑ เป็ นหลักสูตรที'ได้ รับอนุมตั ิจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิ ดสอน และได้
แจ้ งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมตั หิ ลักสูตรนัน8
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๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี 8ที' กําหนดไว้ ในรายละเอี ยดของ
หลักสูตร ซึง' สอดคล้ องกับการประกันคุณภาพภายใน จะต้ องมีคะแนนเฉลี'ยระดับดีขึ 8นไปต่อเนื'องกัน
๒ ปี นับตังแต่
8 เปิ ดสอนหลักสูตรที'ได้ พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เว้ นแต่หลักสูตรใดที'มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามสาขา / สาขาวิชา ได้ กําหนดตัวบ่งชี 8และ /
หรื อเกณฑ์การประเมินเพิ'มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที'มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา / สาขาวิชานันๆ
8 กําหนด จึงจะได้ รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ' งระยะเวลาของ
หลัก สูต ร ๑ ปี หรื อ น้ อ ยกว่ า ให้ พิ จ ารณาผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในของปี แรกที' เ ปิ ดสอน
ด้ วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
๘.๓ หลักสูตรใดที'ไม่ได้ รับการเผยแพร่ ให้ สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุ ง
ตามเงื'อนไขที'คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป
๘.๔ กรณี หลักสูตรใดได้ รับการเผยแพร่ แล้ วสถาบันอุดมศึกษาจะต้ องกํ ากับดูแล
ให้ มีการรักษาคุณภาพให้ มีมาตรฐานอยูเ่ สมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้ องมีคะแนนเฉลี'ย
อยู่ในระดับดีขึน8 ไปหรื อเป็ นไปตามที'มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชานัน8 กํ าหนดทุกปี หลังจาก
ได้ รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ของสถาบันอุดมศึกษาใด
ไม่ เ ป็ นไปตามที' กํ า หนด ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เสนอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื'อพิจารณาถอนการเผยแพร่ หลักสูตรนันจนกว่
8
าสถาบันอุดมศึกษานันจะได้
8
มีการ
ปรับปรุงตามเงื'อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะต้ องติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุฒิ ร ะดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ อ ย่ า งต่อ เนื' อ ง กรณี ที' พ บว่ า ไม่ เ ป็ นไปตามแนวทางที' กํ า หนด
ให้ มีการปรับปรุงตามเงื'อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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๑๐. ขั น8 ตอนการดํ า เนิ น การและรายละเอี ย ดที' เ กี' ย วข้ องปรากฏในเอกสาร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบตั ิที'แนบท้ าย
ประกาศนี 8
ประกาศ ณ วันที' ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช)
ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ดรรชนีคาํ สําคัญ
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ดรรชนีคาํ สําคัญ
ที
1

คําสําคัญ
กระบวนการเรี ยนรู้

2
3
4
5
6
7
8

การจัดการเรี ยนรู้
การจัดช่วงลําดับ
การตัดสินใจเกี'ยวกับหลักสูตร
การติดตามและการประเมินผลการใช้ หลักสูตร
การทําแผนการจัดการเรี ยนรู้
การนําผลการประเมินหลักสูตรไปใช้
การนําหลักสูตรไปใช้

9
10

การบริ หารและการจัดการศึกษา
การบริ หารหลักสูตร

11
12
13
14
15
16
17

การประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
การประชาสัมพันธ์ภายนอก
การประชาสัมพันธ์ภายใน
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การประเมินตนเองเกี'ยวกับการใช้ หลักสูตร
การประเมินแบบซิปป์
การประเมินผล

หน้ า
2, 14,17,18-19,23-24,29-30,33,40-41,
100-101,121,156
37, 42,93-94,97,112, 171
47
124, 194
117
93,112
141, 196
4,8,20,54-55,63-64,66-67,72-73,115,
117-118,123-124, 134,137
15
24,58,61-62,72-78,115,119,132, 175,179,
198
78
78
79
57,63,66,74,76-80,175
173,175,179-180,197
150
7-11,14,19,30,32,34,36-37,48,54,58,78,
91-92,96-97,113-114,117,120,126-128,164,
171-172,185,191,209
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ที
18
19
20
21
22

คําสําคัญ
การประเมินผลผลิตของหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตร
การประเมินย่อย
การประเมินรวบยอด
การประเมินหลักสูตร

23
24
25
26
27

การประเมินหลักสูตรเชิงวิเคราะห์
การประเมินหลักสูตรที'เน้ นจุดมุง่ หมายเป็ นหลัก
การประเมินหลักสูตรที'ยดึ เกณฑ์เป็ นหลัก
การประเมินหลักสูตรภาคปฏิบตั ิ
การพัฒนาหลักสูตร

28
29
30
31

การฟั งอย่างมีประสิทธิภาพ
การยอมรับ
การยอมรับคุณค่าของผู้เรียนในฐานะบุคคล
การเรี ยนรู้

หน้ า
126,130,165
54,58
4,130,137,176-178,181
137,176-178,181
4,9,55,61,66,114,117-118,123-124,127,130131,135-139,142-143,150,153,160,164,178181,195,197
181
142
143
181,
1,3-4,8-9,11,13-14,17-18,20,22-23,25,32,
34,43-46,48-52,54-59,63,67,72,110,120,
123-125,128,130,135-137,143,153,191,
194-198
26
27
99
1-4,6,9-11,14,17-20,23-24,26-27,29-31,33,
35-37,40-41,43,46-48,51-52,54,57,61,
65-66,73,84,88-91,93-105,109,111-113,
119,121,129,133,142-143,155-157,160,
171-172,189-190
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ที
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

คําสําคัญ
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
การวางแผนวิชาการ
การวางแผนหลักสูตร
การวิเคราะห์กิจกรรม
การวิเคราะห์จดุ ประสงค์
การวิเคราะห์เนื 8อหา
การวิเคราะห์หลักสูตร
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื'อประเมินผลการเรี ยน
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื'อปรับปรุงหลักสูตร
การวิเคราะห์หลักสูตรเพื'อพัฒนาการเรี ยนการสอน
การส่งเสริ มสนับสนุนการใช้ หลักสูตร
การสือ' สารแบบเปิ ด
การออกแบบคําอธิบายรายวิชา
การออกแบบหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบข่ายการวิจยั หลักสูตร
ขอบข่ายของการประเมิน
ขอบเขตของการใช้ ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร

51

คณะกรรมการประเมินหลักสูตร

หน้ า
2,14,36
7,61
8,9,14,22,51,54-55,82,113,119
189
182
185
181
189
192
181-182
113,119
99
83
123,142,153
33,35,89,93,95,105
198
128,137-138,140,168
141
72-76,78,80-82,86,98,109,111,113-115,119,
128,135,141,171-177,181,195
54,127,129-130,136-139,165-169,181,
195,197
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ที
52

คําสําคัญ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

คนเป็ นศูนย์กลาง
ความคิดรวบยอด
ความเคารพในสิทธิสว่ นบุคคล
ความเชื'อถือได้
ความเชื'อถือและการยอมรับ
ความต่อเนื'อง
ความเที'ยงตรงภายนอก
ความเที'ยงตรงภายใน
ความเป็ นปรนัย
ความสอดคล้ องสัมพันธ์
ความสําคัญ
คุณธรรมจริ ยธรรม
เค้ าโครงของรายละเอียดของรายวิชา
จุดประสงค์ของการเรี ยน
ตัวบ่งชี 8
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทงั 8 3 กลุม่
ทักษะในการสือ' สารระหว่างบุคคล
เทคโนโลยีทางการเรี ยนการสอน
เทคโนโลยีเพื'อการศึกษา
นวัตกรรม

หน้ า
8-9,11,13-14,17-18,20,22-23,43,49,54-55,
57,63,110,125,128,137,194-196,198
16
30-30,35-36,89,93-95,97,156,185-186
173
139
140
47,52-53,132
139
139
48,140
65,140,151
140
19-21,89,109,172,187
85
54,89,95,97,105
117,136,187
18
28
33
15
6-7,13,23,32,39-41,97,120-121,155,160,
171-172,198

223

ที
73
74

คําสําคัญ
นวัตกรรมหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
เนื 8อหาสาระ

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

แนวการจัดการศึกษา
บรรยากาศที'ท้าทาย
บรรยากาศที'มีการยอมรับนับถือซึง' กันและกัน
บรรยากาศที'มีความอบอุน่
บรรยากาศที'อิสระ
บรรยากาศในชันเรี
8 ยน
บรรยากาศแห่งความใกล้ ชิด
บรรยากาศแห่งความมีวินยั แห่งตน
บรรยากาศแห่งความสําเร็ จ
บูรณาการ
ประมวลการสอน
ประสบการณ์การเรี ยนรู้
ประสิทธิภาพ

88

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน้ า
39
2,4,7-11,36,39,49,51,57,65,73,83,86-89,
91-92,94-95,97,100,121,133,143,155157,185,190,198
14,19
102
102
102
102
98-102,105,129
103
103
103
16,19,23,25,47,53,83,90,156
82,85-93
46
1,3-4,7,9,26,28-29,33-34,36,43,54-55,
62-63,65,70,72,75-77,79-82,85-86,
95-96,98,100-101,106,115,117,124,126,
128,132,137-138,141,147-148,153,155,
161,165,169,171,173-174,187,195,197
16

224

ที
89

คําสําคัญ
ผลผลิต

90

ผู้บริ หาร

91
92

ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
ผู้สอน

93
94
95
96
97
98
99
100

ผู้เอื 8ออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
มคอ.2
มนุษย์ที'สมบูรณ์
มาตรฐานสัมบูรณ์
มาตรฐานสัมพัทธ์
โมดูล
ยุทธวิธีการสอน
วัตถุประสงค์

101 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
102 วิธีการประเมินความไม่สอดคล้ อง

หน้ า
32,51,78-80,114,119,124-125,127,130131,135,142,147,151,153,165,167,182,
192-193,198,
4,7-8,57-58,63,65-68,74,76,78,81-82,85,
98,109,113-114,124,128-129,137,139,141,
158,163,166,170-173,175,178-180,194-198
17,19,25-26,29
3-5,7-9,14,18-19,24-31,41,46,49,52,54,
57-58,61-63,65-75,78,81-82,84-107,109,
111,113-114,119-120,126,128-130,132,
136-137,139,141,144,155-158,163-164,
171-174,176,179-180,184,192-193,197-198
19,26,31,96
22
25,29
136,148
136,148
37-38
51
35,51,54,79,110,125,127-128,137,153,
165,182
58,194
164

225

ที
103
104
105
106
107
108
109

คําสําคัญ
วิธีการและเป้าหมาย
วิสยั ทัศน์ปี พ.ศ. 2570
ศตวรรษที' 21
สาระสําคัญ
สาระหลัก
สิง' กําหนดหลักสูตร
สือ' การเรี ยน

110
111
112
113
114
115

หน่วยกิตกับเวลาการสอนและการเรี ยนรู้
หลักการและเหตุผลของไทเลอร์
หลักของการเรี ยนรู้
หลักสูตรแบบรายวิชา
หลักสูตรแฝง
หลักสูตรและการสอน

116
117
118
119

หัวข้ อเรื' อง
หัวเรื' องและกําหนดเวลาเรี ยน
องค์ประกอบของหลักสูตร
องค์รวม

หน้ า
9,44
16
15,19,37
14,65,67,83,91,117
24
13-14,16-23,191,194
36,40-41,72,74-75,86,91-93,95,97,101,
134,171
84
9
40
23,52
110-112
3,5,8,11,25-26,29,31-33,39,43,45-46,48,
51-52,59,61,67,81,119,142,157,171
24
94
34,140
16,23,25

