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กาํหนดคุณภาพผู้เรียนของสังคมในอนาคต 



 1

บทที�  1 
การพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที�  21 

 
1.1  แนวคิดเกี�ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
 โลกยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ความรู้และภูมิปัญญาของแต่ละสังคมได้นํามาใช้เป็น
เครื'องมือสําคญัในการเสริมสร้างศกัยภาพ และความสามารถในการแข่งขนักับนานาอารยประเทศ
ได้ส่งผลให้หลายประเทศตา่งหนักลบัมาทบทวนบทบาทและแนวทางการจดัการศกึษาของประเทศ
อย่างจริงจงั เพื'อเป้าหมายสร้างและพฒันากําลงัคนที'มีความสามารถที'จะนําการพฒันาเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมือง และวฒันธรรมของประเทศให้ก้าวสูส่งัคมในอนาคตได้อยา่งมั'นคง 
 สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ที'เกี'ยวข้องให้
เหมาะสมกบัสภาพจริง และให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนัและอนาคต ซึ'งโลกได้มีการ
พัฒนาเปลี'ยนแปลงเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทุกด้านทั 8งในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง การเปลี'ยนแปลงตา่งๆ ทําให้ประเทศของเราจําเป็นต้องปรับเปลี'ยน
บทบาทให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัการแขง่ขนัในประชาคมโลกมากยิ'งขึ 8น 
 สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมีการปรับเปลี'ยนเพื'อตอบสนองความต้องการของ
ประชาคมโลก โลกแห่งการเรียนรู้จะต้องปรับเปลี'ยนให้ประสานสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด กับสังคม
ข่าวสาร ส่งเสริมให้ผู้ เ รียนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์                
การตัดสินใจด้วยตนเองเพื'อเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองที'สามารถดํารงชีวิตได้อย่าง
เสรีภาพและประชาธิปไตย 
 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีหน้าที'และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระดับต่างๆ ที'ตอบสนองความต้องการกําลังคนในระบบเศรษฐกิจที'ขยายตัวอย่างรวดเร็ว                
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ความต้องการการศกึษาเพื'อพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการสนบัสนนุบทบาทของ
ประเทศในการก้าวไปมีบทบาทมากขึ 8นในทางการเมืองและเศรษฐกิจในประชาคมโลก 
 สถาบนัอุดมศึกษาจะต้องมีความเป็นกลางมากขึ 8น มีการแลกเปลี'ยนทางด้านวิชาการ 
คณาจารย์ นักศึกษา และการวิจยั การปรับปรุงหลักสูตรและสาระการเรียนการสอน มีเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั 8งในและต่างประเทศ เพื'อแลกเปลี'ยนประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน นักศึกษาในปัจจุบันจําเป็นต้องศึกษาอบรมในหลักสูตรที' มีความยืดหยุ่น                 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบักระบวนการและเทคโนโลยี
ใหมไ่ด้อยา่งดียิ'ง เตม็ไปด้วยความคดิสร้างสรรค์ ตลอดจนยึดมั'นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปพร้อมกนั
 สภาพปัจจุบันเกี'ยวกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาส่วนมากจะมีลักษณะแข็งตัว          
มีข้อกําหนดวิชาบงัคบั วิชาที'ต้องเรียนก่อนและวิชาตอ่เนื'องจํานวนมาก หลกัสูตรมกัจะเน้นเนื 8อหา
สาระมากจนไมมี่เวลาเหลือให้ผู้ เรียนได้คิด การค้นคว้าแสวงหาความรู้ ผู้ เรียนมุ่งแตท่่องจําเพื'อสอบ    
ให้ผ่าน การเรียนรู้ด้วยตนเองมีน้อย การใช้ระบบหน่วยกิต ซึ'งมุ่งให้เกิดความหลากหลาย                     
ต่อกระบวนการเรียนรู้ที'หลากหลายตรงจุดประสงค์และความถนดัของผู้ เรียน กระบวนการเรียนรู้      
ซึ'งได้ความรู้มาอย่างแยกส่วน การมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนต้องไปศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเพิ'มเติม               
อีก 3 ชั'วโมง หลงัจากที'เรียนในห้องเรียน 1 ชั'วโมง ซึ'งกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในส่วนนี 8ไม่คอ่ย
ได้กระทํากนัอยา่งจริงจงัมากนกั เป็นผลทําให้เมื'อผู้ เรียนสําเร็จการศกึษาและไปเรียนตอ่ตา่งประเทศ
มกัจะประสบปัญหาอ่านหนงัสือไม่ทนั และตามเพื'อนร่วมชั 8นเรียนไม่ทนั เพราะกระบวนการเรียนรู้
ของเราไม่ได้ให้ความสนใจการจดัหลกัสตูรและการเรียนการสอนตามระบบหน่วยกิตอย่างครบถ้วน 
โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเป็นผลทําให้ผู้ เรียนขาดการใฝ่รู้ การแสวงหาความรู้เพิ'มเติม      
และนําความรู้นั 8นมาวิเคราะห์ย่อยเป็นองค์ความรู้ ความคิดของตนเอง เพราะความรู้เป็นสิ'งที'           
ไมห่ยดุนิ'ง มีการเปลี'ยนแปลง มีการขบัเคลื'อนควบคูไ่ปกบัการเปลี'ยนแปลงของสงัคม  
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 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนจะต้องปรับเปลี'ยนให้ทันสมัยซึ'งผู้ สอน                    
ในสถาบนัอุดมศึกษาจะต้องให้ความเอาใจใส่ เรียนรู้และทําการวิจยัเพื'อได้สารสนเทศมาปรับปรุง
หลกัสตูรและการเรียนการสอนอย่างสมํ'าเสมอและตอ่เนื'อง เพื'อทําให้สถาบนัอดุมศกึษาเป็นองค์กร
การเรียนรู้ มีความยืดหยุ่น ปรับตัว ในอนาคตองค์กรจะมีโครงสร้างแนวราบเพื'อการวิจัยในเชิง                 
สหวิทยาการ สําหรับเป็นข้อมูลพื 8นฐาน การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ผู้ เรียน             
เป็นบุคคลที'เจริญงอกงามด้วยสติปัญญาและคณุธรรม หน้าที'ของคณาจารย์ที'สําคญัคือการชี 8นํา
ผู้ เ รียนให้เป็นคนดี เข้าถึงองค์ความรู้ มีความสามารถในการคิดนําความรู้มาแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ในสว่นวิชาการและวิชาชีพที'เป็นเครื'องมือในการดํารงชีวิตของบณัฑิต 
 
 ในศตวรรษที� 21 สงัคมต้องการบณัฑิตที'มีคณุลกัษณะตา่งๆ ซึ'งคณุลกัษณะดงักล่าว         
จะเป็นข้อมลูสว่นหนึ'งในสิ'งกําหนดหลกัสตูรและการสอน  ดงันี 8 
  1. มีวิสยัทศัน์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูและสารสนเทศ 
สามารถเลือกรับและปฏิเสธ และอธิบายได้ว่าจะหาประโยชน์อะไรได้จากข้อมลูสารสนเทศ และเป็น
ผู้สร้างโลกทศัน์ 
  2. มีความสามารถในการตดิตอ่สื'อสาร และสร้างสมัพนัธภาพกบับคุคลอื'นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทํางานร่วมกบัผู้ อื'นได้ 
  3. มีค่านิยม และใช้ข้อมูลเป็นฐานคิดในการตัดสินใจ และอธิบายได้ว่าตัดสินใจ                
เพื'ออะไร และเพราะอะไร มีความเข้าใจ ยอมรับความแตกตา่งลกัษณะของวฒันธรรม 
  4. เป็นบุคคลใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีสมรรถภาพในการคิดวิเคราะห์              
คดิอยา่งเป็นระบบ 
  5. เป็นบคุคลที'เตม็ใจร่วมแก้ไขปัญหาสงัคมและสิ'งแวดล้อมด้วยสนัติวิธี และเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมือง และปกป้องสิทธิมนษุยชน 
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  6. สามารถจัดการสถานการณ์ ควบคุมความเครียด รวมทั 8งปรับตัวเข้ากับ
สิ'งแวดล้อมได้ดี 
 
 หลกัสตูรมีความสําคญัตอ่การจดัการศกึษามาก จะเห็นได้จากลกัษณะการจดัการศกึษา
ของไทยทุกประเภทและระดับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั 8นของการจัด
การศึกษานอกระบบหรือการจัดการศึกษาในระบบต่างก็มีหลักสูตรใช้เป็นหลักสําหรับจัด

การศึกษา เพื'อพัฒนาผู้ เรียนอย่างมีทัศทางตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร โดยมีเนื 8อหาสาระ  
กิจกรรมสําหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร       
ที'กําหนดไว้ ความสมบูรณ์ของหลกัสูตรจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ 8นอยู่กับลักษณะการจดัการศึกษา         
จะมีรูปแบบหลักสูตร การจัดโครงสร้างเนื 8อหาสาระเป็นหมวดหมู่ในลกัษณะวิชาพื 8นฐานหรือวิชา
การศกึษาทั'วไป วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน และวิชาเลือกเสรี ส่วนการปรับปรุงหลกัสตูรให้สอดคล้อง
กับสังคม เพื'อการวางแผนพัฒนาบุคคลสําหรับสังคมในอนาคต การประเมินหลักสูตรทั 8งระบบ     
เพื'อปรับปรุงเปลี'ยนแปลงหลักสูตร จะดําเนินการประเมินย่อยและดําเนินการทุกปี ส่วนการ
ปรับเปลี'ยนภายในสาระของหลักสูตรเอก สามารถทําได้ทุกภาคการศึกษาหรือตลอดเวลา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื'อประโยชน์สําหรับผู้ เ รียนเป็นประการแรก และให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจที'เปลี'ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 จากแนวคิดหลกัการและความสําคญัของหลกัสูตรดงักล่าว ผู้บริหารหรือผู้สอนและผู้ มี
หน้าที'เกี'ยวกับการศึกษาจึงมีความจําเป็นจะต้องศึกษาเพื'อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี'ยวกับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตรหรือการนําหลักสูตรไปใช้ รวมทั 8งการประเมิน
หลกัสูตร เพื'อพฒันาหลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพรวมทั 8งการทํางานด้านวิชาการให้มีความสมบูรณ์
ชดัเจน  และมีคณุภาพ เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียน 
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1.2  ความหมายและจุดเน้นของหลักสูตร 
 มีผู้ นิยามความหมายของหลักสูตรไว้หลายลักษณะขึ 8นอยู่กับความเชื'อหรือปรัชญา            
และมมุมองของแตล่ะคน ความหมายของหลกัสตูรจึงผนัแปรไปตามแนวคิดและลกัษณะงานที'จะใช้ 
ในแตล่ะครั 8ง จึงทําให้ความเข้าใจเกี'ยวกบัหลกัสตูร มีความหลากหลาย ความหมายและจดุเน้นของ
หลักสูตร ไม่ค่อยจะตรงกัน (elusive) และมีการอธิบายความหมายหลักสูตรและการสอน 
(curriculum & instruction) ที'แตกตา่งกนั เช่น หลกัสตูรคืออะไร (curriculum  is  the  What) ซึ'ง
หมายความถึงการวางแผนหลกัสตูรเกี'ยวกบักิจกรรมการเรียนการสอนที'เป็นแนวทางสําหรับปฏิบตัิ
ในอนาคต สว่นการสอนเป็นอยา่งไร (instruction is  the How) ซึ'งหมายถึง การนําสิ'งที'ได้วางแผนไว้
มาปฏิบตัจิริง เพื'อให้บรรลคุวามจําเป็นตามเป้าหมาย ซึ'งผู้ เรียนจะปฏิบตัิกิจกรรมการเรียน โดยการ
ดแูลช่วยเหลือจากผู้สอน การพิจารณาเรียกบคุคลที'มีภารกิจเกี'ยวข้องกับหลกัสูตรที'มุ่งเน้นภารกิจ      
ไปในส่วนใดของกระบวนการหลักสูตรก็จะเรียกบุคคลตามภารกิจนั 8น เช่น ผู้ ทําหน้าที'วางแผน           
และออกแบบหลักสูตร หรือเขียนเอกสารหลักสูตร ก็จะเรียกว่า นักพัฒนาหลักสูตร ผู้ ที'ทําหน้าที'
ประเมินการเรียนการสอน เอกสาร สื'อ และระบบหลกัสตูร ก็จะเรียกวา่ นกัประเมินหลกัสตูร  เป็นต้น  
 โอลิวา (Oliva.2009: 3) ได้ศึกษาความหมายของหลักสูตร พบว่า การให้ความหมาย
หลกัสตูรขึ 8นอยูก่บัลกัษณะความเชื'อ หรือปรัชญาของแตล่ะบคุคล ดงัตอ่ไปนี 8 
  1. หลกัสตูร คือ  สิ'งที'สอนในสถานศกึษา 
  2. หลกัสตูร คือ  เนื 8อหาวิชา 
  3. หลกัสตูร คือ  โปรแกรมสําหรับการเรียน 
  4. หลกัสตูร คือ  กลุม่ของวสัดอุปุกรณ์ 
  5. หลกัสตูร คือ  กลุม่วิชา 
  6. หลกัสตูร คือ  ลําดบัของรายวิชา 
  7. หลกัสตูร คือ  กลุม่การปฏิบตัติามวตัถปุระสงค์ 
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  8. หลกัสตูร คือ  รายวิชาที'จะศกึษา 
  9. หลกัสตูร คือ  ทกุสิ'งทกุอยา่งที'ดําเนินการภายในสถานศกึษา   
        และกิจกรรมนอกชั 8นเรียน  การแนะแนว รวมทั 8งบคุคล 
        ที'เกี'ยวข้อง 
  10. หลกัสตูร คือ  สิ'งที'สอนทั 8งในและนอกสถานศกึษาโดยการดแูล 
        จากสถานศกึษา 
  11. หลกัสตูร คือ  ทกุสิ'งที'ได้วางแผนจากบคุลากรในสถานศกึษา 
  12. หลกัสตูร คือ  ลําดบัขั 8นตอนของประสบการณ์ที'สถานศกึษาจดัให้กบัผู้ เรียน 
  13. หลกัสตูร คือ  ผลของประสบการณ์ที'ผู้ เรียนแตล่ะคนได้รับมาจาก 
        สถานศกึษา 
 
 เมื'อวิเคราะห์ความหมายของหลกัสตูรข้างต้น พบว่า ความหมายที'แคบของหลกัสตูร คือ 
วิชาที'สอน ส่วนความหมายที'กว้างของหลกัสูตร คือ มวลประสบการณ์ทั 8งหลายที'จัดให้กับผู้ เรียน          
ทั 8งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ'งเป็นทั 8งทางตรงและทางอ้อม เมื'อพิจารณาความหมายของ
หลกัสตูรแบบกว้างจะมีความเหมาะสมกบัการจดัการศกึษาของประเทศไทยในปัจจบุนันี 8 เพราะการ
จดัประสบการณ์การเรียนจะต้องมีความหลากหลาย ให้สอดคล้องกับสงัคมข่าวสาร ซึ'งเป็นสงัคม
ของการเรียนรู้ มีการนํานวตักรรมเทคโนโลยีที'เอื 8ออํานวยความสะดวกที'ทางสถานศึกษาสามารถ           
จดัได้ทั 8งทางตรงและทางอ้อม สามารถจดัได้ทั 8งภายในและภายนอกสถานศกึษา 
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1.3  ความสาํคัญของหลักสูตร 
 ดงัได้กลา่วมาข้างต้นแล้ววา่  หลกัสตูรมีความสําคญัและจําเป็นสําหรับการจดัการศกึษา
ของประเทศในระดบัและประเภทตา่งๆ ตั 8งแตก่ารจดัการศกึษาผู้ เรียนก่อนวยัเรียน การประถมศกึษา         
การมธัยมศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาประเภทอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา รวมทั 8ง         
การฝึกอบรมทั 8งระยะสั 8นและระยะยาวซึ'งหลกัสูตรเป็นเครื'องมือที'ทําให้ความมุ่งหมายของการจัด
การศกึษาของประเทศมีประสิทธิภาพ ความสําคญัของหลกัสตูรสรุปได้ดงันี 8 
  1. หลกัสตูรเป็นแผนและแนวทางในการจดัการศกึษาของชาติให้บรรลตุามความมุ่ง
หมายและนโยบาย 
  2. หลกัสตูรเป็นหลกัและเป็นแนวทางในการวางแผนวิชาการ การจดัการ การบริหาร
การศึกษา  การสรรหาและการพฒันาบุคลากร การจดัวสัด ุอุปกรณ์ เครื'องมือ นวตักรรมการเรียน            
การสอน งบประมาณ อาคารสถานที' ซึ'งจําเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กบัความคาดหวงัของหลกัสตูร 
  3. หลกัสูตรเป็นเครื'องมือในการควบคมุมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาและ
คณุภาพของผู้ เรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของแตล่ะท้องถิ'น 
  4. ระบบหลกัสตูรจะกําหนด ความมุ่งหมาย ขอบข่ายเนื 8อหาสาระ แนวทางการจดั
ประสบการณ์  การเรียนการสอน แหล่งทรัพยากร และการประเมินผล สําหรับการจดัการศกึษาของ
ผู้สอนและผู้บริหาร 
  5. หลักสูตรจะเป็นเครื' องบ่งชี 8ทิศทางการพัฒนาทัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ                 
และสอดคล้องกบัแนวโน้มการพฒันาสงัคมของประเทศ 
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1.4  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและการสอน 
 หลักสูตรและการสอน (curriculum & instruction) ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
เนื'องจากตา่งก็มีความสําคญัและเกื 8อกลูซึ'งกนัและกนั เปรียบเทียบได้กบัเหรียญเงินตราจะต้องมีทั 8ง
ด้านหัวและด้านก้อย จึงจะทําให้เหรียญนั 8นมีความสมบูรณ์มีคุณค่า สามารถใช้ซื 8อสิ'งของได้ 
ความสมัพนัธ์ของหลกัสตูรและการสอนพิจารณาได้จาก การพฒันาหลกัสตูร การวางแผนหลกัสตูร 
จดุเน้นสว่นนี 8ก็คือหลกัสตูร สว่นการสอน ได้แก่ การนําหลกัสตูรไปใช้ของบคุลากรหลกัที'เกี'ยวข้องกบั
หลกัสตูรและการสอนโดยตรง คือ ผู้สอนและผู้บริหาร ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 8 
 1. ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี'ยวกับหลักสูตร และแนวการสอนอย่างดี            
การเตรียมความพร้อมของผู้สอนเกี'ยวกับหลักสูตรและการสอนเป็นสิ'งสําคญัและจําเป็นที'จะต้อง
ได้รับการพัฒนาเป็นอนัดบัแรก ถ้าคณะกรรมการพฒันาหลักสูตรและผู้บริหารไม่ให้ความสําคญั
เรื' องนี 8กับผู้ สอนแล้ว การใช้หลักสูตรจะบรรลุเป้าหมายได้ยาก ดังคํากล่าวว่า “หลักสูตรจะ
เปลี�ยนแปลงได้ดีสมบูรณ์อย่างไร ถ้าผู้สอนไม่เปลี�ยนแนวคิดและพฤติกรรมการสอนให้
สอดคล้องกับหลักการของหลักสูตรแล้ว การเปลี� ยนแปลงหลักสูตรก็จะไม่ประสบ
ผลสาํเร็จ” 
  การพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที'ดีต่อหลักสูตร จะช่วยให้
ผู้สอนเห็นแนวทางและสามารถกําหนดจุดประสงค์การเรียน การเลือกเนื 8อหาสาระ การออกแบบ
กิจกรรม และการประเมินผลได้ภาพรวมที'ชดัเจนทําให้การวางแผนหลกัสตูรเพื'อใช้สําหรับการเรียน
การสอนดําเนินไปโดยราบรื'น เกิดประโยชน์กบัผู้ เรียนและบรรลวุตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
 2. ผู้บริหาร มีบทบาทหน้าที'และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
ความมุง่หมายและนโยบาย การใช้หลกัสตูรมีจดุเน้นที'แตกตา่งกนักบัผู้สอน ผู้บริหารจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจหลกัสูตรและการสอนเป็นอย่างดี มีวิสยัทัศน์เกี'ยวกับหลกัสูตรอย่างชดัเจนพร้อมที'จะ
เอื 8ออํานวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ สอนในการวางแผนหลักสูตรและการสอน วางแผนการ
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พัฒนาบุคลากรที'เกี'ยวข้องกับการใช้หลักสูตรที'เป็นระบบและต่อเนื'อง การวางแผนงบประมาณ         
การดูแลเกี'ยวกับวสัดอุุปกรณ์ อาคารสถานที' การจัดหาแหล่งทรัพยากร วิทยากร การนิเทศกํากับ
ดแูล รวมทั 8งตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการใช้หลกัสูตรให้มีประสิทธาภาพ ประสานงานกับ
ผู้สอนและคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรเพื'อวางแผนการประเมินหลกัสตูร นําข้อมลูเกี'ยวกบัผลการ
ประเมินมาตดัสินใจปรับปรุงหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียนและสภาพท้องถิ'น 
 

1.5  องค์ประกอบหลักสูตร 
 แนวคิดของไทเลอร์ (Tyler. 1949) เกี'ยวกับการวางแผนหลักสูตรโดยใช้วิธีการและ
เป้าหมาย (means ends approach) ได้ตั 8งคําถาม 4 ประการ ซึ'งเป็นหลกัารและเหตผุลสําหรับการ
พฒันาหลักสูตร หรือเรียกว่า “หลกัการและเหตุผลของไทเลอร์ (Tyler’s rationale) ซึ'งสามารถ
วิเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลกัสตูรได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
  

  หลักการและเหตุผลของไทเลอร์               องค์ประกอบหลักสูตร 
 1.  มีวตัถปุระสงค์อะไรที'สถาบนัการศกึษา  1.  การกําหนดจดุประสงค์ 
  ต้องการบรรล ุ
 2. จะมีวิธีการคดัเลอืกประสบการณ์  2.  การเลอืกเนื 8อหาสาระ 
  การเรียนรู้อยา่งไรจึงจะบรรล ุ        และประสบการณ์การเรียนรู้ 
  ตามวตัถปุระสงค์ที'กําหนดไว้ 
 3. จะจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งไร  3.  การจดัประสบการณ์ 
  จึงจะทําให้กระบวนการเรียนการสอน       การเรียนรู้ 
  มีประสทิธิภาพ 
 4. จะประเมินประสทิธิภาพของ   4.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งไร 
 

แผนภาพ  1  การเปรียบเทียบหลกัการและเหตผุลของไทเลอร์กบัองค์ประกอบหลกัสตูร 
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 ทาบา (Taba. 1962) ได้เสนอแนวคดิเกี'ยวกบัองค์ประกอบหลกัสตูร วา่ มี 7 ขั 8นตอนดงันี 8 
  1. การวินิจฉยัความต้องการ 
  2. การกําหนดจดุประสงค์ 
  3. การเลือกเนื 8อหาสาระ 
  4. การจดัเนื 8อหาสาระ 
  5. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
  6. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
  7. การประเมินผล 
 
 เมื'อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัสูตรของทาบาแล้ว จะมีส่วนคล้ายกับของไทเลอร์ 
เพียงแตท่าบาได้นํามาขยายรายละเอียดเพิ'มขึ 8นอีก 3 ขั 8นตอน คือ การวินิจฉัยความต้องการ และได้
แยกการเลือกเนื 8อหาสาระ การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเลือกแล้วจะนํามาจดัอีกครั 8งหนึ'ง         
ทั 8งเนื 8อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 สําหรับโบแชมพ์ (Beauchamp. 1981) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบหลกัสตูรดงันี 8 
  1. การกําหนดเป้าหมาย  หรือวตัถปุระสงค์เฉพาะ 
  2. การกําหนดขอบขา่ยของเนื 8อหาสาระ 
  3. การวางแผนการใช้หลกัสตูร 
  4. การพิจารณาตดัสิน 
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 การศึกษาองค์ประกอบหลักสูตรในด้านเอกสารหลักสูตร หรือวิธีการของการพัฒนา
หลักสูตร จะมีส่วนคล้ายคลึงกันในประเด็นหลักของกระบวนการหลักสูตร เพียงแต่จะระบ ุ               
ในรายละเอียดเพื'อขยายขั 8นตอนหรือการใช้ภาษาที'แตกตา่งกนั แตค่วามหมายจะเหมือนกนั ปรากฏ  
ดงัตารางตอ่ไปนี 8 
 
ตาราง  1   การเปรียบเทียบองค์ประกอบหลกัสตูรจากแนวคดิของนกัพฒันาหลกัสตูร 
 

ไทเลอร์  (1949) ทาบา  (1962) โบแชมพ์  (1981) 
1.  การกําหนดวตัถปุระสงค์ 
2.  การเลอืกเนื 8อหาสาระ 
     และประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.  การจดัประสบการณ์ 
     การเรียนรู้ 
4.  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 

1.  การวินิจฉยัความต้องการ 
2.  การกําหนดจดุประสงค์ 
3. การเลอืกเนื 8อหาสาระ 
4.  การจดัเนื 8อหาสาระ 
5.  การเลอืกประสบการณ์ 
     การเรียนรู้ 
6.  การจดัประสบการณ์ 
     การเรียนรู้ 
7.  การประเมินผล 

1.  การกําหนดวตัถปุระสงค์ 
2.  การกําหนดขอบขา่ย 
     ของเนื 8อหาสาระ 
3.  การวางแผนการใช้ 
     หลกัสตูร 
4.  การพิจารณาตดัสนิ 

 
 องค์ประกอบหลกัสตูรจะเป็นสิ'งกําหนดแนวคิด  ระบบ  และความสอดคล้องของเอกสาร
หลกัสูตรและการสอน ซึ'งจะช่วยให้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรใช้เป็นแนวทางสําหรับการศกึษา
หลกัสตูรทั'วไป  และการวางแผนออกแบบหลกัสตูรใหม่  และองค์ประกอบหลกัสตูรจะเป็นส่วนหนึ'ง
ของรูปแบบการพฒันาหลกัสตูร 
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สิ'งกําหนดหลกัสตูร 
เป็นสารสนเทศให้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร 

ตดัสินใจเกี'ยวกบัการออกแบบหลกัสตูร 
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บทที�  2 
สิ�งกาํหนดหลักสูตร 

 
 สิ'งกําหนดหลักสูตร คือ การเตรียมการศึกษาข้อมูลพื 8นฐานด้านต่างๆ ที'จําเป็นสําหรับ
นํามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพฒันาหลกัสูตร ได้แก่ เป้าหมายและอุดมการณ์ของชาติ การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จิตวิทยา คณุธรรมและ
จริยธรรม การเริ'มสร้างหลกัสตูรอาจจะมีคณะกรรมการชดุหนึ'ง ทําการศกึษาวิจยัเพื'อต้องการทราบ
ข้อเท็จจริงเกี'ยวกับความต้องการในการจัดการศึกษาทั 8งที'เกี'ยวข้องโดยตรงและโดยทางอ้อม เช่น 
ต้องการทราบสภาพของสังคมที'ต้องการจัดการศึกษาในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต เพื'อได้
บณัฑิตที'พึงประสงค์ ออกไปบริการและสร้างสรรค์และรับผิดชอบตอ่สงัคม ในแต่ละส่วนของสงัคม                      
ที'หลากหลายและแตกต่างกัน ข้อมูลเหล่านี 8จะต้องได้มาจากการศึกษาวิจยัมากกว่าประสบการณ์
ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เพราะกระแสของสังคมปัจจุบนันี 8เปลี'ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ความเจริญทางด้านนวตักรรมเพิ'มขึ 8นจํานวนมาก  การรับนวตักรรมและเทคโนโลยีสมยัใหม่ ทําให้
บุคคลสามารถติดต่อสื'อสารกันได้ทั'วโลกอย่างรวดเร็ว ข่าวสารข้อมูล จะมีอิทธิพลและส่งผลต่อ
ความคดิ คา่นิยมของบคุคลและสงัคม รวมทั 8งความต้องการ จดัการศกึษาที'มีความหลากหลายและ
เพิ'มทางเลือกให้กบัผู้ เรียนมากขึ 8น มีการขยายตวัของเมืองใหญ่ และชนบทจะมีสภาพความเป็นเมือง
มากขึ 8น ขอบเขตของการเปลี'ยนแปลงจะขยายวงกว้างขึ 8น ผลกระทบของความเปลี'ยนแปลงจะมี
ความเกี'ยวพนัธ์กบัด้านวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง จะมีความซบัซ้อนและเปลี'ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การวางแผนพัฒนาการอุดมศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร จะต้องปรับเปลี'ยน                
ให้ก้าวหน้าและสอดคล้องกับการเปลี'ยนแปลงดังกล่าว นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีวิสัยทัศน์
เกี'ยวกับแนวโน้มของสงัคมและการจดัการอดุมศึกษา จะเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับ
ผู้ เรียนและการเตรียมตวัสู่อนาคตได้อย่างมีทิศทาง สิ'งกําหนดหลกัสูตรจะเป็นฐานข้อมูลที'สําคญั 
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สําหรับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใช้ตัดสินใจ และวางแผนหลักสูตรได้อย่างชัดเจน                    
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 8 
 
2.1  สิ�งกาํหนดหลักสูตรด้านเป้าหมายและอุดมการณ์ของชาต ิ
 การศึกษาแผนการศึกษาของชาติ จะทําให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทราบ
เป้าหมายและอุดมการณ์ของชาติ เกี'ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศ ภารกิจหลักของ
คณะกรรมการพฒันาหลักสูตรจะต้องศึกษาวิเคราะห์แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื'อนําสาระสําคญั
หรือประเด็นหลักมาใช้ในการวางแผนหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและเห็นภาพรวม เช่น 
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และที'แก้ไขเพิ'มเติม (ฉบบัที' 3) พุทธศกัราช 
2553 ได้แก่ 
    หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียน                      
มีความสําคัญที'สุด ผู้ เ รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั 8นกระบวนการจัด
การศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 
    นอกจากนี 8 ในการจดักระบวนการเรียนรู้ยงัต้องสง่เสริมให้ผู้สอน จดับรรยากาศ
และสิ'งแวดล้อมที'เอื 8อตอ่การเรียนรู้ ใช้การวิจยัเป็นสว่นหนึ'งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้ เรียน
อาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื'อและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ 8นได้ทกุเวลา         
ทุกสถานที' มีการประสานความร่วมมือกับผู้ ปกครองและชุมชน รวมทั 8งส่งเสริมการดําเนินงาน               
และการจดัตั 8งแหลง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทกุรูปแบบ การประเมินผลผู้ เรียน ให้สถานศกึษาพิจารณา
จากพัฒนาการของผู้ เ รียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม               
การทดสอบ สําหรับหลกัสูตรการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เพิ'มเติมเรื'องการพฒันาวิชาการ วิชาชีพ
ชั 8นสงูและการค้นคว้าวิจยัเพื'อพฒันาองค์ความรู้และสงัคม 
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    หมวด 5 การบริหารและการจดัการศึกษา คณะกรรมการอุดมศกึษามีหน้าที'
เสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที'สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล           
การจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการ
จดัตั 8งสถานศึกษาแตล่ะแห่ง ส่วนหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษาให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วยระบบการประกันคณุภาพภายใน ระบบการ
ประกนัคณุภาพภายนอก สถานศกึษาจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในซึ'งเป็นส่วนหนึ'งของ
การบริหาร และจดัทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงาน และเปิดเผยต่อสารธารณชน ให้มีการ
ประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาทกุแห่งอย่างน้อยหนึ'งครั 8งทกุห้าปี  โดยสํานกังานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ'งเป็นองค์กรมหาชน ทําหน้าที'พัฒนาเกณฑ์            
และวิธีการประเมิน 
    หมวด 9 เทคโนโลยีเพื'อการศึกษา ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั 8งด้านผู้ ผลิต            
และผู้ ใช้เทคโนโลยีเพื'อการศึกษา เพื'อให้ผู้ เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี            
เพื'อการศึกษา ในโอกาสแรกที'ทําได้อันจะนําไปสู่การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื'อง
ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยและสถาบนัการศึกษาต่างๆ ควรเพิ'มบทบาทในการตอบสนองต่อชุมชน     
มากขึ 8น โดยขยายและปรับการศึกษาในระบบให้มีความหลากหลาย เพิ'มบทบาทให้มีการถ่ายโอน
คณุวฒุิและประสบการณ์ เรียนรู้อย่างเป็นระบบ จดัการศกึษาแก่ผู้ ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล ควรให้ความสําคญักับความเป็นสากลกับความเป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิ               
อย่างเท่าเ ทียมกัน โดยต้องมีการประยุกต์และผสมผสานให้เหมาะสม และควรกําหนด                      
เรื'องความสามารถในการแข่งขนักบันานาชาติ และเอกลกัษณ์โดยให้เป็นคณุลกัษณะที'พึงประสงค์                
ของบณัฑิตไทยในศตวรรษที' 21 ทั 8งนี 8ความเป็นสากลควรครอบคลมุตั 8งแตห่ลกัสูตร กิจกรรมเสริม
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หลกัสูตร สิ'งแวดล้อม รวมทั 8งระบบการบริหารทางวิชาการ โดยยงัคงให้ความสําคญักับภูมิปัญญา
และวฒันธรรมพื 8นบ้านไว้ 
 
2.2  สิ�งกาํหนดหลักสูตรทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
 ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม โดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที' 11 ซึ'งใช้
ในปี พ.ศ. 2555 – 2559 มีกรอบแนวคิดเพื'อบรรลถึุงวิสยัทศัน์ระยะยาว โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นปรัชญานําทาง และคํานงึถึงบริบทการเปลี'ยนแปลงที'จะเป็นทั 8งโอกาสและข้อจํากดัของ
การพฒันาในแนวทางดงักลา่ว หลกัการสําคญัมีดงันี 8 
     1) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขบัเคลื'อนให้        
บงัเกิดผลในทางปฏิบตัทีิ'ชดัเจนยิ'งขึ 8นในทกุระดบั 
     2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสําคญักับการสร้าง
กระบวนการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นในสงัคม และการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจของประชาชน 
     3) พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็น           
องค์รวม 
     4) ยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 เป็นเป้าหมาย ซึ'งจะส่งผลให้บรรล ุ                  
การพฒันาที'อยู่ บนรากฐานของสงัคมไทย อยู่บนกรอบแนวคิดของการพฒันาบนหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ประเทศมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคน           
ในชาติ ครอบครัวมีความสขุ เป็นพื 8นฐานที'สร้างคนเป็นคนดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาท       
ในการพฒันา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขนั มีการบริการสาธารณะ                    
ที'มีคณุภาพ มีกฎระเบียบ และกฎหมายที'บงัคบัใช้อย่างเป็นธรรม และประเทศไทยมีความเชื'อมโยง      
กบัประเทศภมูิภาคและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ 
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2.3  สิ�งกาํหนดหลักสูตรทางด้านวิชาการ 
 เ นื'องด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มาจากนักวิชาการ                   
ที'หลากหลาย จึงทําให้สิ'งกําหนดหลักสูตรด้านวิชาการจะมีอิทธิพลมากกว่าสิ'งกําหนดหลักสูตร      
ด้านอื'นๆ เพราะคณะกรรมการแตล่ะคนจะมีความเชี'ยวชาญในสาขาวิชาตา่งๆ และเห็นความสําคญั      
ในสาระวิชาของตน ที'จะบรรจุในสาระและโครงสร้างของรายวิชาในหลกัสูตร บางครั 8งจะพยายาม         
นําสาระของวิชามาบรรจุไว้มากเกินความจําเป็น ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ เรียนในด้าน      
ความต้องการ ความสนใจและความสามารถที'จะเรียนรู้ โดยมองข้ามหลักการของหลักสูตร 
เป้าหมายโครงสร้างและจํานวนหน่วยกิตของแต่ละวิชาในหลกัสตูร คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร                 
ต้องคํานึงถึงเกณฑ์ในการพิจารณาเกี'ยวกับการเลือกสาระลงในรายวิชาว่าปรัชญาของหลักสูตร           
เน้นเรื'องใด เช่น กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้ เรียนมีส่วนร่วมการใช้เทคโนโลยี             
ในการสอน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ การเน้นการสอนในลักษณะสหวิทยาการ หรือข้าม
สาขาวิชา เพื'อให้ทนักบัสภาวะการเปลี'ยนแปลง และความซบัซ้อนของปัญหาตา่งๆ ในทางวิชาการ        
ที'เกิดขึ 8นในสังคม การออกแบบรายวิชาจะต้องมีความสอดคล้องกัน มีความเชื'อมโยงสัมพนัธ์กับ
รายวิชาอื'นๆ นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีเกณฑ์สําหรับชี 8แจงและปรับความคิดที'หลากหลาย                
ของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้มีเอกภาพ เพื'อประมวลสรุปสาระของรายวิชาบรรจุลงใน
หลักสูตรได้ตามโครงสร้างและหน่วยกิตที'ได้กําหนดไว้โดยสอดคล้องกับธรรมชาติและวัฒนธรรม      
การเรียนรู้ของผู้ เรียน  
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2.4  สิ�งกาํหนดหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยี 
 ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงทําให้มีอิทธิพล      
และสง่ผลกระทบตอ่สงัคมในยคุข้อมลูขา่วสาร กลายเป็นสงัคมของการเรียนรู้ในยคุโลกไร้พรหมแดน          
ยุคโลกาภิวตัน์ การติดต่อสื'อสารของบุคคลจะได้รับอิทธิพลของเทคโนโลยีการสื'อสารมาพร้อมกับ
ความคิด ค่านิยม การเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวซึ'งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ'งของการดําเนินชีวิตของบุคคล        
ในสงัคมปัจจุบนันี 8 สิ'งต่างๆ ดงักล่าวนี 8จะมีผลการกระทบต่อการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา
อย่างมาก นกัพฒันาหลกัสตูรจะต้องเสนอแนะให้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรศึกษาข้อมลูส่วนนี 8
ให้ชดัเจน เช่น สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์ข่าวสาร การใช้เทคโนโลยี การควบคุม
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสร้างความรู้ ค่านิยม วัฒนธรรม รวมทั 8งการนําข้อมูลข่าวสารมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาสังคม รวมทั 8งการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ         
การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจะสะท้อนสิ'งเหล่านี 8อยู่ในหลกัสูตรให้มีความ
สอดคล้องและสมดุลที'สามารถพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ ความคิด และการแสดงออก มุ่งเน้นให้
ผู้ เรียนรู้จกัการศกึษาเพิ'มเตมิอยา่งตอ่เนื'องตลอดชีวิต 
 
2.5  สิ�งกาํหนดหลักสูตรทางด้านจิตวิทยา 
  การออกแบบหลักสูตรจะต้องศึกษาพัฒนาการของกลุ่มเป้าหมาย เพื'อให้ได้ข้อมูล             
ที'ชดัเจน ทั 8งศกึษาทฤษฎีการเรียนรู้ทั 8ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มปัญญานิยม กลุ่มมนษุย
นิยม เพื'อมาวิเคราะห์ประเด็นหลักๆ นํามาจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม มีความเชื'อว่าการเรียนรู้                 
และพฤติกรรมของมนุษย์ เกิดขึ 8นและสามารถเปลี'ยนแปลงได้ ถ้าได้รับสิ'งแวดล้อมที'เหมาะสม 
ลักษณะหลักสูตรจะเน้นเนื 8อหาวิชาเป็นหลัก การจัดหลักสูตรและประสบการณ์การเรียนรู้เป็น
หมวดหมู่ ผู้สอนเป็นศนูย์กลาง จะควบคมุกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจะพฒันาผู้ เรียนไปตามที'
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กําหนดไว้ ส่วนแนวคิดของกลุ่มปัญญานิยมจะมุ่งเน้นการอธิบายพัฒนาการของมนุษย์ที'เน้น
ความสามารถทางสติปัญญา หรือตอบสนองความเชื'อว่า มนษุย์เกิดการเรียนรู้และแสดงพฤติกรรม
ได้โดยได้รับกระบวนการพฒันาทางสติปัญญา ลกัษณะการจดัหลกัสูตรและการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้และการสอนจะเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง การออกแบบหลกัสตูรจะจดัตามลําดบัขั 8นของ
การพัฒนาการของผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้แบบค้นพบ การสร้างความรู้ และการแก้ปัญหา            
เพื'อพัฒนากระบวนการคิดของผู้ เรียนให้มีวิธีการคิดแบบวิทยาศาสตร์ สําหรับแนวคิดของกลุ่ม
มนษุยนิยม มีความเชื'อวา่ มนษุย์มีศกัยภาพพร้อมที'จะพฒันา มีศกัดิhศรี มีสิทธิที'จะเลือกและกระทํา
ตามความมุ่งหวงัของตน ลกัษณะการจดัหลกัสูตรเพื'อชีวิตและสงัคม โดยมุ่งเน้นพฒันาการผู้ เรียน     
ให้เป็นสมาชิกที'ดีของสงัคม ให้เป็นบคุคลที'มีคณุภาพและพฒันาเต็มตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล
อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ บทบาทของผู้สอนเป็นผู้ เอื 8ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ กระตุ้นให้
ผู้ เรียนเกิดแรงจงูใจภายใน ได้เรียนรู้ตามความต้องการ ให้ผู้ เรียนได้ค้นพบตนเอง เป็นผู้ นําตนเองได้ 
การประเมินผลตามสภาพจริงและให้ผู้ เรียนมีโอกาสเลือกและรับผิดชอบในสิ'งที'ตนเองเลือก          
เพื'อเตรียมตวัสําหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต 
 
2.6  สิ�งกาํหนดหลักสูตรทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 พทุธทาสภิกข ุได้เขียนหนงัสือ มหาวิทยาลยัตอ่หางสนุขั โดยวิเคราะห์วิจารณ์การศกึษา
เน้นแต่เรื'องความรู้แก่ผู้ เรียน โดยละเลยการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม ท่านกล่าวว่าการจัด
การศกึษาต้องพฒันาผู้ เรียนให้ความรู้คูค่ณุธรรม ในพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 
2542 และที'แก้ไขเพิ'มเตมิ (ฉบบัที' 3) พทุธศกัราช 2553 มาตรา 23 แนวการจดัการศกึษาต้องเน้นทั 8ง
ความรู้และคณุธรรม ในกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ในปฏิญญาโลกว่า
ด้วยการอุดมศึกษาสําหรับศตวรรษที' 21 วิสัยทัศน์และการปฏิบัติในภารกิจและหน้าที'ของ
อดุมศกึษา การให้การศกึษา ฝึกอบรม และทําวิจยั โดยเน้นการเรียนการสอนแบบเปิดกว้าง เพื'อให้
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ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และบทบาทด้านจริยธรรมและการคาดการณ์ เน้นบทบาทในการ
วิเคราะห์ คาดการณ์เตือนภัยล่วงหน้าและป้องกัน การออกแบบหลักสูตรจะมีการกําหนด
คุณลักษณะของผู้ เรียนที'พึงประสงค์ ซึ'งจะมีทั 8งความรู้และคุณธรรม ดังได้กล่าวแล้วในตอนต้น         
เมื'อคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรทําการสร้างหลกัสูตรโดยออกแบบรายวิชา ส่วนมากจะเน้นเรื'อง
ความรู้ โดยละเลยคณุลกัษณะที'พึงประสงค์ไป เมื'อนําหลกัสตูรไปใช้ ผู้ เกี'ยวข้องกบัการใช้หลกัสตูร      
ก็จะเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามสาระที'ระบุไว้ในรายวิชาโดยละเลยการพัฒนา
คณุลกัษณะของผู้ เรียน จดุอ่อนการพฒันาหลกัสตูรและการนําหลกัสตูรไปใช้ คณะกรรมการพฒันา
หลกัสูตรจะต้องเน้นเรื'องคณุลกัษณะของผู้ เรียนที'พึงประสงค์ตามหลกัสูตรให้ชดัเจน และกําหนด
เป็นแนวทางการปฏิบตั ิโดยการจดักิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบและตอ่เนื'อง 
และเห็นผลการพฒันาเชิงคณุลกัษณะของผู้ เรียนเป็นระยะๆ ในกระบวนการของการใช้หลกัสตูร 
 
 สิ' ง กําหนดหลักสูตรดังกล่าวมาข้างต้น ด้านเป้าหมายและอุดมการณ์ของชาต ิ                  
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี ด้านจิตวิทยาและด้านคุณธรรมจริยธรรม              
จะเป็นฐานข้อมลูสําหรับนกัพฒันาหลกัสตูร ทําการตดัสินใจ การออกแบบหลกัสตูรได้อย่างชดัเจน 
เหมาะกับความต้องการ ความสนใจของผู้ เ รียน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม                 
สรุปได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
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แผนภาพ  2  สิ'งกําหนดหลกัสตูรด้านตา่งๆ  
 
 
 
 
 
 

สิ'งกําหนด
หลกัสตูร 

การเมือง 

เทคโนโลยี จิตวิทยา 

วิชาการ 

คณุธรรมจริยธรรม 

เป้าหมาย 
การจดัการศกึษา 

เศรษฐกิจ 
สงัคม 
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 จากที'กล่าวมาข้างต้นเกี'ยวกับสิ'งกําหนดหลกัสูตร จะเป็นฐานข้อมูลแก่คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร สําหรับการจัดทําหลักสูตรที'สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ โดยเฉพาะแบบ  มคอ.2  ข้อที'  11  ที'ระบุ
สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที'จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร ข้อ 11.1 
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ข้อ 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ
วฒันธรรม ซึ'งมีผลกระทบตอ่การพฒันาหลกัสตูร  และความเกี'ยวข้องกบัพนัธกิจของสถานศกึษา 
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บทที�  3 
ประเภทของหลักสูตรและนวัตกรรมหลักสูตร 

 
 สิ'งกําหนดหลักสูตรจะเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตดัสินใจออกแบบ
หลกัสตูรได้ถกูต้อง ลกัษณะหลกัสตูรแตล่ะชนิดจะมีรายละเอียดและจดุเน้นดงัตอ่ไปนี 8 

 
3.1  หลักสูตรที�เน้นวิชาเป็นศูนย์กลาง (Subject – Centered Designs) 
 หลกัสูตรที'เน้นวิชาเป็นศนูย์กลาง เป็นหลกัสูตรที'นิยมออกแบบกันมากเพราะออกแบบ
หลักสูตร การบริหารจัดการสะดวก เป็นอิสระของแต่ละรายวิชา เพราะความรู้และเนื 8อหาได้รับ           
การยอมรับว่าเป็นส่วนสําคญัของหลกัสูตร สถาบนัอดุมศึกษาส่วนมากจะออกแบบหลกัสูตรที'เน้น
รายวิชาเป็นศนูย์กลาง โดยเฉพาะหลักสูตรแบบรายวิชา (Subject Design) เป็นหลักสูตรที'รู้จัก              
และนิยมใช้กันมากในสถาบนัอุดมศกึษา เพราะมีความเชื'อว่าความรู้ และสติปัญญา การแสวงหา
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ทําให้เกิดปัญญา การจัดหลักสูตรแบบรายวิชาส่วนมากโครงสร้าง              
จะแบง่เป็นสว่นๆ ของแตล่ะวิชาตามลกัษณะธรรมชาติของความรู้ แม้จะนําแนวคิดเชิงบรูณาการมา
ใช้ เพื'อให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนกนับ้าง เชน่ การจดักระบวนการเรียนการสอนแบบวรรณกรรม           
ชิ 8นเอกของตะวนัตก (The Great Book) แบง่เป็น วรรณคดี การเขียน การพดู การอ่าน ภาษาศาสตร์ 
และไวยากรณ์ นกัการศกึษาและนกัพฒันาหลกัสตูรเห็นตรงกันว่า ควรแบง่ความรู้ออกเป็นรายวิชา
ต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา วรรณคดี เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่จุดอ่อนของการ
แบ่งความรู้ออกเป็นรายวิชานี 8จะทําให้ความรู้แยกออกเป็นส่วนต่างๆ เป็นจุดอ่อนทําให้ผู้ เรียนไม่
สามารถคดิเชื'อมโยงและคดิแบบองค์รวม 
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 กระบวนการเรียนรู้ ผู้ สอนจะเป็นศูนย์กลาง การถ่ายทอดโดยยึดผู้ สอนเป็นหลัก                   
ใช้การบรรยาย การท่องจํา การอภิปราย จะเริ'มจากเรื'องที'ง่ายไปสู่ที'ยากและซับซ้อน เน้นการใช้
เหตผุล การออกแบบหลกัสตูรและการบริหารหลกัสตูรจะมีความคล่องตวั เป็นอิสระ แตก่ระบวนการ
เรียนการสอนไม่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน เน้นการพฒันาสาระของความรู้                 
โดยละเลยการพัฒนาผู้ เรียนด้านอื'น การเรียนการสอนไม่ค่อยสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้ เรียน               
ไมคํ่านงึถึงความต้องการ ความสนใจของผู้ เรียน ผู้สอนเป็นผู้ให้ความรู้ และผู้ เรียนเป็นผู้ รับฝ่ายเดียว 
   
3.2  หลักสูตรแบบสาขาวิชา (Discipline Designs) 
 การออกแบบหลกัสตูรแบบสาขาวิชา เน้นการจดัหลกัสตูรเช่นเดียวกบัหลกัสูตรรายวิชา  
แตจ่ะนําความรู้ตามสาขาวิชาเป็นหลกัในการจดัแบง่ตามโครงสร้างของสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สงัคมศกึษา ประวตัิศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ภาษาองักฤษ เป็นต้น กระบวนการเรียนรู้
จะเน้นการเรียนรู้และเข้าใจโครงสร้าง ผู้ เ รียนจะต้องศึกษาโครงสร้างพื 8นฐานของสาขาวิชา 
ความสัมพันธ์ที'เชื'อมโยงกัน และวิธีการศึกษาค้นคว้าของสาขาวิชานั 8นๆ จุดอ่อนของหลักสูตร
สาขาวิชา ผู้ เรียนจะรู้แตเ่ฉพาะสาขาวิชาของตนเอง โดยไม่สนใจที'จะเชื'อมโยงความรู้เข้ากบัชีวิตจริง 
และเชื'อมโยงกับสาขาวิชาอื'นๆ ผู้ เ รียนต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับหลักสูตร แทนที'หลักสูตร             
จะออกแบบให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 
 
3.3  หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชา (Correlation Designs) 
 การออกแบบหลักสูตรนี 8เพื'อที'จะลดจุดอ่อนของการแยกเนื 8อหาวิชาออกจากกัน                 
เป็นส่วนๆ โดยไม่ต้องไปรื 8อระบบการออกแบบหลกัสตูรใหม่ โดยผู้สอนที'อยู่ตา่งสาขาวิชามาร่วมมือ
เพื'อสร้างหวัข้อเรื'อง (theme) ในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยไม่ทําให้เอกลักษณ์ของวิชานั 8นสูญเสียไป             
การจดัหลกัสูตรแบบสมัพนัธ์วิชาจะนําสาระหลกั (main concept) ของรายวิชาในหลกัสตูรมาจดั              
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ให้สัมพันธ์กันก็ได้ อาจจะรวมเนื 8อหาที'มีความสัมพันธ์กัน การจัดหลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชานี 8 
ส่วนมากจะจดัในลักษณะหลกัสูตรแกน (core curriculum) โดยจัดเป็นหัวข้อหรือหน่วย การจัด
ตารางสอนจะจดัเป็นบล็อก เพื'อให้ผู้สอนตา่งสาขา สามารถทํางานร่วมกนั และอาจให้ผู้ เรียนศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
  
3.4  หลักสูตรที�เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner – Centered Designs) 
 นกัพฒันาหลกัสตูรได้พยายามที'จะสร้างหลกัสตูรที'มีคณุคา่ตอ่ผู้ เรียน ไม่มุ่งเน้นรายวิชา
เหมือนหลกัสูตรที'เน้นวิชาเป็นศนูย์กลาง แต่จะเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง การจดัหลักสูตรและการ
สอนเพื'อพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนโดยเน้นความเป็นองค์รวม (holistic) คือ ร่างกาย อารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิด และลักษณะเฉพาะของบุคคล ให้เห็นความสําคัญของคุณค่าแต่ละบุคคล 
รวมทั 8งการพฒันาตนเองเป็นมนษุย์ที'สมบรูณ์ (self actualization)  
 
 การพัฒนาหลักสูตรที� เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีที'มาจากความเชื'อที'สําคญัของ               
นกัมนษุยนิยม ประการแรก คือ ศนูย์กลางความสนใจอยู่ที'ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ ดงันั 8นการจดั
หลกัสตูรและการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการจดัประสบการณ์ให้กบัผู้ เรียน ประการที�สอง การเน้น
คุณสมบัติที'เป็นลักษณะเด่นของผู้ เรียนแต่ละคน การจัดหลักสูตรและการสอนจะต้องให้โอกาส
ผู้ เรียน เลือกสรร การสร้างสรรค์กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่า ตนเองมีคณุคา่ เพื'อเป็นแนวทางไปสู่การ
พฒันาตนเพื'อเป็นมนษุย์ที'สมบรูณ์ ประการที�สาม การเลือกปัญหาเพื'อศกึษาจะต้องสร้างโอกาสให้
ผู้ เรียนได้บูรณาการตนเอง ซึ'งหมายถึง การมีปฏิสมัพนัธ์กับความคิด ความรู้สึก การรับรู้และการ
กระทําจากกรณีศกึษา หรือกระบวนการแก้ปัญหา เพื'อพฒันาให้เกิดคณุลกัษณะการยอมรับตนเอง 
ทําความเข้าใจตนเอง ยอมรับผู้ อื'นและเข้ากับทุกคนได้ สามารถพึ'งพาตนเองได้ มีความเชื'อมั'น           
ในตนเอง มองปัญหาคือโจทย์ที'จะต้องแก้ไข ประการที� สี�  นักมนุษยนิยมให้ความสนใจสูงสุด              
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ที'คณุคา่ศกัดิhศรีความเป็นมนุษย์ การจดัหลกัสูตรและการสอนต้องเน้นการเรียนรู้ภายใน คือ จะไม่
เน้นเนื 8อหาวิชา จะต้องกระตุ้นให้ผู้ เรียนมองเข้าไปในตนเอง เมื'อผู้ เรียนเข้าใจตนเอง ก็จะเกิดคา่นิยม 
บทบาทของผู้ สอนที'สอดคล้องกับหลักสูตร คือ เป็นผู้เอื Xออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

(facilitator) ซึ'งมีคณุสมบตัิดงันี 8 คือ มีความสามารถในการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ มีความจริงใจ           
มีความเข้าใจ มีการยอมรับ มีไหวพริบ และมีทกัษะการสื'อสารระหว่างบุคคล ลกัษณะของผู้ สอน    
เป็นผู้ เอื 8ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้  มีรายละเอียดดงันี 8 
 
 ก) การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ทักษะการฟังเป็นสิ'งสําคัญและจําเป็นสําหรับผู้ สอน เพราะต้องใช้สื'อสารกับ
ผู้ เรียนตลอดเวลา เพื'อจะได้ตอบสนองความต้องการ ความสนใจของผู้ เรียน คอยช่วยเหลือสนบัสนนุ
ให้ผู้ เ รียนแสดงความต้องการและสนใจใฝ่รู้ ผู้ สอนต้องมีความอดทน ใส่ใจในสิ'งที'ผู้ เรียนพูด          
และตระหนกัอยู่เสมอว่า อตัราความเร็วในการคิด 800 คําตอ่นาที ส่วนผู้พดูจะพดูในอตัราความเร็ว
ประมาณ  80 -100 คําตอ่นาที ผู้สอนจะต้องปรับบทบาทในการฟังผู้ เรียน พยายามคาดเดาว่าผู้ เรียน
จะพูดเรื'องใด วิเคราะห์สรุป ประเด็นหลัก อย่าด่วนตัดสิน ประเมิน ควรรับฟังอย่างใส่ใจ สรุป 
ทบทวน พยายามหาความหมายพิเศษที'ช่วยผู้ เรียน ภายใต้การพูดของผู้ เรียนพยายามที'จะสื'อ
ออกมา 
 
 ข) ความจริงใจ 
   การจัดการเรียนการสอนเพื'อพัฒนาศักยภาพของผู้ เ รียน ถือเป็นเป้าหมาย                  
ที'พงึประสงค์ของหลกัสตูรที'เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ผู้สอนแสดงความจริงใจกบัผู้ เรียน มีความหวงั
ดีกับผู้ เรียนโดยความบริสุทธิhใจ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมบทเรียน การดําเนินกิจกรรมการเรียน        
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การสอน การกระตุ้ นผู้ เ รียน การเสริมแรง การให้ข้อมูลย้อนกลับผู้ เ รียน รวมทั 8งการประเมิน           
โดยผู้สอนมีความคดิ พฤตกิรรม และเจตคตทีิ'ดีตอ่ผู้ เรียน 
 
 ค) ความเข้าใจ 
   การที'ผู้ สอนมีความเข้าใจตนเอง เกี'ยวกับบทบาทหน้าที'ของตนอย่างชัดเจน       
จะเป็นพื 8นฐานนําไปสู่ความเข้าใจผู้ เรียนอย่างแท้จริง โดยปราศจากความขัดแย้งทั 8งความคิด        
และการกระทํา โดยมีความเข้าใจว่าผู้ เรียนในระดบัอุดมศึกษาเป็นผู้ ที'มีวุฒิภาวะ มีศกัดิhศรี การให้
กําลงัใจ จะเป็นพลงัใจให้ผู้ เรียนเกิดความเชื'อมั'นในตนเอง ซึ'งเป็นพื 8นฐานของการเรียนรู้ กําลงัใจ
ต้องอาศยัความร่วมมือของสมอง ผู้สอนต้องเข้าใจผู้ เรียน คอยสนบัสนนุ ส่งเสริมผู้ เรียนเพื'อให้บรรลุ
เป้าหมายของการเรียนรู้ การเข้าใจจะไม่เกิดขึ 8นได้ถ้าผู้ สอนไม่มีความรู้ในสิ'งนั 8นอย่างแท้จริง           
เพราะความรู้เป็นพื 8นฐานของการทําให้เกิดความเข้าใจ 
 
 ง) การยอมรับ 
   ผู้สอนเมื'อเข้าใจผู้ เรียนและยอมรับผู้ เรียนในฐานะบคุคล (as a person) มีเจตคติ
ที'ดีต่อผู้ เรียน การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ซึ'งมีปัจจัยมาจากพันธุกรรม 
สิ'งแวดล้อม พฤติกรรม วฒุิภาวะ การอบรมสั'งสอน ฐานะทางสงัคม ความเชื'อและอิทธิพลของกลุ่ม 
เมื'อผู้สอนเข้าใจปัจจยัที'ทําให้เข้าใจและยอมรับผู้ เรียน จะทําให้การดําเนินการเรียนการสอนเป็นไป
โดยราบรื'น ผู้ เรียนมีความรู้สกึเป็นสขุในการเรียน 
 
 จ) ความฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบ 
   ความฉลาดเป็นพลังของบุคคลในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ                 
ในเหตุการณ์ที'ไม่คาดคิดมาก่อน ผู้ สอนมีความคิดและพฤติกรรมที'เหมาะสมกับสถานการณ์                 
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จะนําไปสูก่ารดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนบรรลเุป้าหมายที'พึงประสงค์ การจดัการเรียน
การสอนที'บรรลคุวามสําเร็จในการเผชิญหรือการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที'ไม่คาดคิดมาก่อน 
ปัญหาใหญ่ ปัญหาที'ลึกซึ 8งได้อย่างราบรื'น แสดงว่าผู้ สอนมีความฉลาดและมีปฏิภาณไหวพริบ 
นอกจากนี 8ผู้สอนยงัต้องใช้สถานการณ์ตา่งๆ การปรับตวั การปรับเปลี'ยน เรียนรู้ความจริง ข้อเท็จจริง
และความหมายด้วยความฉับไว การจดัระบบเพื'อปรับตวัเองให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมได้อย่างเป็นที'
พอใจ การใช้ความรู้ต่างกับการมีความรู้ การใช้ความรู้จะนําไปสู่การสร้างบรรยากาศ ในการเรียน          
การสอน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียน เพื'อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการและทักษะ            
ทางสงัคมให้กบัผู้ เรียน 
 
 ฉ) ทักษะในการสื�อสารระหว่างบุคคล 
   การสื'อสารระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษากายเป็นสิ'งที'ผู้สอนจะต้อง
สามารถสื'อความหมายที'ซ่อนเร้นอยู่ในคําพูด หรือท่าทางของผู้ เรียน การมีความรู้สึกไว รับรู้
ความหมายหรือเนื 8อหาที'ซ่อนอยู่ในคําพูด ความไวต่อการรับรู้จะช่วยทําให้ผู้ สอนมีประสิทธิภาพ       
และการสร้างความพึงพอใจในการสื'อสารกับผู้ เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ มีอิทธิพลที'จะเปลี'ยนความคิด 
อุปนิสัยของผู้ เ รียนให้ดีขึ 8น การยอมรับผู้ เ รียนในสภาพที' เป็นจริงจะทําให้โอกาสผู้ เ รียนได้
เปลี'ยนแปลงและพัฒนาตนเอง การใช้ปัญญาในการปรับสภาพจิตและพฤติกรรม เป็นสิ'งสําคญั           
ในการพัฒนาทกัษะการสื'อสารระหว่างบุคคล ลกัษณะการใช้คําพูดทางบวก ได้แก่ คําพูดที'หนุน
นํ 8าใจ คําพดูที'แสดงความยตุธิรรม คําพดูให้ทิศทาง คําพดูที'เต็มไปด้วยสติปัญญา คําพดูที'เหมาะสม 
ถูกกาลเทศะ คําพูดอ่อนหวาน อ่อนโยน มีเมตตา คําพูดที'เป็นจริง เป็นประโยชน์ รวมถึงคําพูด         
ที'ซื'อสตัย์ รักษาสญัญา การสื'อสารด้วยภาษากาย การใช้สายตาของผู้สอน การสบตาที'ส่งสื'อสมัผสั
กับผู้ เ รียน มองผู้ เ รียนด้วยความจริงใจ ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย ผู้ เ รียนจะเข้าใจสื'อสัมผัส                    
ในความหมายนั 8นได้จากผู้สอน 
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 หลักการของการจัดหลักสูตรที'เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง มีจุดเน้นคือการสอนให้น้อย 
เพื'อให้ผู้ เรียนได้คิด ค้นพบความรู้ (teaching less learning more) เพื'อพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน       
ให้บรรลุความเป็นมนุษย์ที'สมบูรณ์ ซึ'งประกอบด้วย การรับรู้ข่าวสารได้อย่าง มีประสิทธิภาพ                   
มีความรู้สึกนึกคิดทางบวกเกี'ยวกับตนเอง เปิดกว้างเพื'อรับรู้ประสบการณ์จากบุคคลอื'น                     
แสดงความรู้สึกกบับคุคลอื'นได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมความเป็นอิสระและความเป็นตวัของตนเอง 
โดยสร้างโอกาสให้แต่ละบุคคลพัฒนาศกัยภาพของตน ให้ไกลที'สุดตามความสามารถที'แท้จริง             
เน้นสว่นรวม  และศกัดิhศรีของบคุคล รวมทั 8งให้ความสําคญัแก่ประสบการณ์ที'เกิดขึ 8น 
 การออกแบบหลกัสตูรที'เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ต้องการแก้ไขจดุอ่อนการเรียนการสอน  
ที'ผู้ สอนส่วนมากเชี'ยวชาญในการบอกวิชาการ บอกข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ เรียน การจัดการศึกษา             
ในปัจจุบันไม่ขาดแคลนทางวิชาการ แต่ขาดแคลนผู้สอนที�สามารถช่วยให้ผู้เรียนค้นพบ

ความสัมพันธ์ของตน กับความรู้ที�ได้รับอย่างสมดุล ซึ'งจะเป็นการเสริมสร้างพฒันาไปสู่ความ
เป็นมนษุย์ที'สมบรูณ์ การให้ความสําคญัทางวิชาการเท่าเทียมกบัความรู้สึก อารมณ์ ประสบการณ์ 
ความจํา ความหวัง ความเชื'อ ค่านิยม ให้เกิดการเห็นคุณค่าของตนเอง ในสภาพการณ์ของ
กระบวนการเรียนรู้ ผู้ เรียนจะมีความรู้สึกและอารมณ์เกิดขึ 8นด้วยเสมอ จึงควรนําอารมณ์และ
ความรู้สึกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ เพราะอารมณ์และความรู้สึกมีอิทธิพลและส่งผลต่อ
สถานการณ์ต่างๆ มนุษย์มีร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด สติปัญญา การจัดหลักสูตร          
ในลกัษณะนี 8จะเป็นการพฒันาสติปัญญา (Intelligence Quotient หรือ IQ) ควบคู่กับการพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient หรือ EQ)  
 การนําหลกัสตูรและการสอนที'เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง หรือแนวคิดแบบมนษุย์นิยมไป
ใช้ เพื'อพฒันาศกัยภาพผู้ เรียน ให้เป็นบคุคลที'สมบูรณ์ ซึ'งเน้นภาวะความกลมกลืนอนัเป็นลกัษณะ
เดน่ของบคุคลที'มีความสมดลุทั 8งภายในและภายนอก ที'สามารถอยู่กบัความจริง อยู่กบัปัจจบุนัและ
อนาคต อยู่อย่างนบัถือตนเอง อยู่อย่างอิสระและสร้างสรรค์ ซึ'งเป็นความสมดลุภายนอกส่วนความ
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สมดลุภายใน คือ มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจความสมัพนัธ์ของสรรพสิ'ง เข้าใจถึงผลกระทบของแต่
ละสิ'งที'มีผลต่อเนื'องเชื'อมโยงกับสิ'งอื'น สามารถควบคุมตนเอง จัดการกับอารมณ์ของตนเอง              
สร้างสมัพนัธภาพกบับคุคลอื'น และสร้างสรรค์ทําในสิ'งที'เป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 
 
3.5  หลักสูตรที�เน้นปัญหาเป็นศูนย์กลาง (Problem - Centered Design) 
 การออกแบบหลกัสูตรที'เน้นปัญหาเป็นศนูย์กลางจะเป็นการออกแบบหลกัสูตรเกี'ยวกับ
การดํารงชีวิตที'เป็นปัญหาส่วนบุคคล และปัญหาของสังคมโดยส่วนรวม ลักษณะของปัญหาที'จะ
นํามาศึกษาจะต้องเลือกสัมพันธ์กันกับปัญหาของสังคม เพื'อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในการ
ดํารงชีวิต เนื 8อหาที'เกี'ยวข้องกับหลายสาขาวิชา นอกจากนี 8 เนื 8อหาควรจะมีพื 8นฐานความต้องการ
เรื'องที'เกี'ยวกบัความสามารถของผู้ เรียน การออกแบบหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยเน้นปัญหา
เป็นศนูย์กลางจะต้องมองกระบวนการเรียนรู้ทั 8งระบบของหลกัสตูร  ได้แก่  
   1. ความคดิรวบยอดหลกั (main concept) ของสาระวิชาที'ผู้ เรียนจําเป็นต้องรู้ 
   2. จดุประสงค์การเรียน ที'จะเกิดขึ 8นกับผู้ เรียนในเรื'องใดบ้าง ซึ'งจะสอดคล้องกับ
ความคดิรวบยอดหลกั 
   3. การเขียนปัญหาหรือกรณีศึกษา พร้อมทั 8งคําถาม (scenario with trigger 
questions) 
   4. การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างความคิดรวบยอดหลัก ในกรณีศึกษา
กบัจดุประสงค์การเรียน (checking learning concepts)  
   5. ทรัพยากรเพื'อการเรียนรู้ (learning resources) หนงัสือ เอกสาร ผลงานวิจยั 
สื'อ วสัด ุสถานที' แหลง่เรียนรู้ ตารางเรียน ผู้สอน (facilitator) วิทยากร (resource persons) 
   6. การประเมินผลผู้ เรียน (student assessment) เครื'องมือการประเมินผลตา่งๆ           
ที'มีคณุภาพ 
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  ขั 8นตอนการเรียนการสอน ผู้ เรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้       
ในกลุม่ยอ่ย ดงันี 8 
   1. ทําความเข้าใจปัญหาและความคดิรวบยอดหลกั 
   2. การให้คําอธิบายของปัญหาทั 8งหมด 
   3. การวิเคราะห์ปัญหา 
   4. การกําหนดสมมตฐิาน 
   5. การพิจารณาลําดบัความสําคญัของสมมตฐิาน 
   6. การกําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ 
   7. การแสวงหาข้อมลูเพิ'มเตมิภายนอกของกลุม่ 
   8. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 
 
   การออกแบบหลกัสูตรและการเรียนการสอนที'เน้นปัญหาเป็นศูนย์กลาง เพื'อให้
ผู้ เรียนมีความคิดริเริ'มสร้างสรรค์ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กล้าตดัสินใจ มีเจตคติที'ดีในการ
แสวงหาความรู้ มุ่งประสานงาน ทํางานด้วยใจรัก ทําตามกลุ่มได้ดีและตระหนกัในความรับผิดชอบ 
บทบาทผู้สอนจะต้องเป็นผู้ เอื 8ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ในทกุขั 8นตอนเพื'อกระตุ้นให้ผู้ เรียน    
ได้คิด วางเป้าหมายในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา สรุปหลักการ องค์ความรู้ และวิธีการแก้ปัญหา               
ซึ'งสอดคล้องกับสภาพจริงของชีวิตและสังคม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลาง มีการให้             
องค์ความรู้ที'เหมาะสมในการแก้ปัญหา กระตุ้นให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอน               
เป็นผู้ตดิตามประเมินความก้าวหน้าในความรู้ของผู้ เรียน สถาบนัที'ใช้หลกัสตูรและการสอนลกัษณะ
ปัญหาเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพยาบาล      
บรมราชชนนี  กระทรวงสาธารณสขุ 
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3.6  หลักสูตรที�เน้นเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง (Technology Centered Design) 
 ปัจจุบนัมีการเปลี'ยนแปลงค่อนข้างมากและเกิดขึ 8นอย่างรวดเร็ว ทั 8งด้านความเจริญ         
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง และไม่ว่ากระแสแห่งความเปลี'ยนแปลง
จะเกิดขึ 8นที'ใดก็ตาม แตส่งัคมโลกในปัจจบุนัเป็นสงัคมเปิด จงึมกัเกิดผลกระทบทั'วไปอย่างหลีกเลี'ยง
ไม่ได้ ยุคของสังคมข่าวสารหรือยุคโลกไร้พรหมแดนมีผลทําให้ประเทศต่างๆ หันมาปรับปรุง
การศึกษาของตน เพื'อพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมที'จะรับมือกับความเปลี'ยนแปลงของสงัคม     
ในอนาคตได้ 
 พลงัแห่งกระแสโลกาภิวฒัน์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยี สามารถกระชบั
การติดต่อสื'อสารระหว่างมวลมนุษย์ในโลก ได้ผลักดนัให้คนมีการแข่งขันและการร่วมมือมากขึ 8น              
ยุคของสังคมข่าวสารเป็นแรงผลักดันให้ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจปรับปรุงการศึกษาของตน          
อย่างต่อเนื'อง เพื'อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ มีความพร้อมที'จะรับความเปลี'ยนแปลง             
ของสงัคมปัจจบุนัและอนาคตได้  
 เทคโนโลยีมีบทบาทเกี'ยวกับการพฒันาหลกัสูตรและการสอน มีจุดเน้น 2 ประการ คือ 
กระบวนการ (process) หมายถึง การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิธีระบบ        
เพื'อใช้ในการดําเนินงาน และผลผลิต (product) หมายถึง วัสดุ (software) หรือเครื' องมือ 
(hardware) ที'เป็นผลมาจากการนํากระบวนการทํางานอย่างมีระบบมาใช้ เทคโนโลยีที'นํามาใช้         
ในการพฒันาหลกัสูตร ได้แก่ การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการวางแผนการจดัระบบหลกัสตูรและการ
ออกแบบ และการจัดลําดับขั 8นตอนของการสอน การนําเทคโนโลยีที'ค้นพบใหม่ มาประยุกต์ใช้        
และช่วยเสริมการจดัหลกัสูตรเกี'ยวกับรูปแบบ โครงสร้าง วิธีการ วสัดหุลกัสูตร นวตักรรมหลกัสูตร 
ระบบการเรียนการสอน และการประเมินผล 
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 เทคโนโลยีทางการศกึษา คือ วิธีการทางการศกึษาที'เป็นระบบ มีขั 8นตอนของการทํางาน
ให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที'กําหนดไว้ วิธีการทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ประกอบด้วย วัสดุ หมายถึง เนื 8อหาสาระ (materials & contents) เครื'องมือ 
(equipments) อุปกรณ์ เครื'องช่วยสอนและกระบวนการเรียนรู้ วิธีการ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ         
ที'นําเข้ามาสู่ระบบ ส่วนเทคโนโลยีทางการสอน หมายถึง การออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบขั 8นตอน โดยอาศยัความรู้ ทฤษฎีการสื'อสารและกระบวนการเรียนรู้ การพิจารณาถึงปัจจัย           
ตัวแปรในสถานการณ์ต่างๆ เพื'อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบหลักสูตร          
ที'สะท้อนความเป็นระบบ คือ 1) กําหนดวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 2) กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้          
3) การนําไปทดลองปฏิบตัติรวจสอบ ปรับแก้ เพื'อหาประสิทธิภาพ และ 4) การประเมิน 
 
 สว่นเทคโนโลยีทางการเรียนการสอน (instructional technology) หมายถึงการออกแบบ
การเรียนกาสอนอย่างมีระบบขั 8นตอน โดยอาศยัความรู้ในด้านกระบวนการเรียนรู้และทฤษฎีสื'อสาร 
การพิจารณาถึงปัจจัยตัวแปรในสถานการณ์ต่างๆ เพื'อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เทคโนโลยีที'นํามาใช้ในการวางแผนจดัระบบหลกัสตูรและการสอน  แสดงดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
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แผนภาพ  3  ความสมัพนัธ์ของการพฒันาหลกัสตูรโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
 
 
 องค์ประกอบของหลกัสตูรจะสะท้อนความมีระบบ  และมีลําดบัดงันี 8 
  1. กําหนดวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
  2. กําหนดกิจกรรมการเรียน 
  3. การนําไปทดลองปฏิบตั ิ ตรวจสอบและปรับแก้  เพื'อหาประสิทธิภาพ 
  4. การประเมินผล 

 

การคิด 
แบบวิทยาศาสตร์ 

 
การวจิยั 

 

วิธีการทาง 
วิทยาศาสตร์ 

 

การคิดที'เป็นระบบ 
(การออกแบบระบบหลกัสตูร) 

 

การวเิคราะห์ระบบ 
(การประเมินระบบหลกัสตูร) 

 

การนําเสนอระบบ 
(การใช้หลกัสตูร) 

 

การออกแบบ 
ที'เป็นระบบ 

 
การประเมิน 

 
เทคโนโลยี 



 35

 สําหรับในเรื'องนี 8จะขอกลา่วเฉพาะองค์ประกอบของที'สําคญั 3 ประการ คือ วตัถปุระสงค์  
วิธีการ  และการประเมินผล  ดงันี 8 
 วัตถุประสงค์ จะต้องเขียนไว้อย่างชดัเจน สามารถแปลงคําที'เขียนไว้ในวตัถุประสงค์           
ให้เป็นพฤติกรรม เน้นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และจะต้องสามารถชี 8แนะการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนที'สามารถวัดและสังเกตได้ รายละเอียดของวัตถุประสงค์จะบ่งชี 8เฉพาะ การฝึกทักษะ        
และความคดิรวบยอดของความรู้   
 วิธีการ  การศกึษาพฤตกิรรมผู้ เรียน ก่อนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกระบวนการ            
ที'กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีการตอบโต้ ชี 8แนะให้ผู้ เรียนค้นพบได้ด้วยตนเอง นําเทคนิคการเสริมแรงที'จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเปลี'ยนแปลงพฤติกรรม รวมทั 8งเงื'อนไขหรือสถานการณ์การเรียนรู้ สนับสนุนให้
ผู้ เรียนก้าวไปข้างหน้า จุดประสงค์กําหนดไว้แน่นอน การเปลี'ยนแปลงพฤติกรรม ความรู้ที'ค้นพบ        
จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัด
กิจกรรมบางครั 8งต้องใช้กระบวนการกลุ่ม เข้ามาเสริมเพื'อเสริมสร้างทักษะทางสังคม การใช้
เทคโนโลยีเพื'อออกแบบการเรียนการสอน สัมพันธ์วิชาที'มีธรรมชาติของวิชาใกล้เคียงกัน เช่น 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา โดยใช้วิธีการนิยามหรือการจํากัดความ และสรุปแนวคิดสําคัญ             
การยอมรับแนวคิดสําคัญนี 8 โดยอาศัยวิธีการวิเคราะห์ว่า ข้อเท็จจริงของสาระของวิชาคืออะไร             
นําความคิดรวบยอดหรือแนวคิดสําคญัหลายๆแนวคิดมาสงัเคราะห์เพื'อเป็นหลกัการ สําหรับนําไป
ประยกุต์ใช้แก้ปัญหาตอ่ไป 
 
  ลักษณะของการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้เป็นรายบุคคล แต่ในบางครั 8งก็ต้องใช้
กระบวนการกลุม่เพื'อเป็นการตอบสนองผลทางด้านสงัคม ใช้เทคนิคการสมัพนัธ์วิชาที'สามารถผสาน
กลมกลืนกนัได้ตามธรรมชาตขิองวิชาที'มีความใกล้เคียงกนั เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สามารถ
ทําได้ตามลําดบัขั 8นตอนดงันี 8 
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   1. การนิยามหรือการจํากดัความหมาย และการสรุปแนวคดิสําคญั 
   2. การยอมรับหรือไม่ยอมรับแนวความคิดนี 8 จะอาศยัวิธีวิเคราะห์ว่า ความจริง
ของเนื 8อหาสาระวิชานั 8นคืออะไร 
   3. นําความคดิรวบยอดหลายๆ แนวคดิมาสงัเคราะห์เพื'อสรุปเป็นหลกัการตอ่ไป 
   4. นําหลกัการตา่งๆ ที'สงัเคราะห์ได้ มากําหนดยทุธวิธีการแก้ปัญหาตอ่ไป 
 การประเมินผล ตรวจสอบว่าการเรียนจากจดุประสงค์และโปรแกรมการเรียนทั 8งระบบ
ได้ดําเนินไปเพื'อบรรลุเป้าหมายที'กําหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่มี  แสดงว่าโปรแกรมที'จัดไว้นั 8นล้มเหลว 
ดงันั 8นการพฒันาโปรแกรมการเรียนขึ 8นมาแตล่ะโปรแกรมจะต้องทําการวิเคราะห์ตรวจสอบระบบให้
ดี นําสื'อการเรียนนั 8นไปทดลองเพื'อหาประสิทธิภาพ ปรับแก้ในระดับของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย           
ที'กําหนดไว้อย่างชัดเจน ผู้ เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับด้วยว่าประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว          
มากน้อยเพียงใด โดยสรุปแล้วการประเมินผลจะยึดถือจุดประสงค์ที'กําหนดไว้เป็นหลักในการ
ประเมิน การประเมินผลการเรียนรู้จะตรวจสอบจากวตัถุประสงค์ และโปรแกรมการเรียนทั 8งระบบ      
ได้ดําเนินไปบรรลเุป้าหมาย ที'กําหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่บรรลจุะต้องตรวจสอบองค์ประกอบของระบบ
ทกุขั 8นตอนวา่จดุบกพร่องอยูที่'ใด เพื'อปรับปรุงในส่วนนั 8นที'เป็นส่วนย่อยของระบบ ให้มีประสิทธิภาพ 
เพื'อให้การเรียนการสอนทั 8งระบบบรรลเุป้าหมาย 
   
3.7  หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และที'แก้ไขเพิ'มเติม (ฉบบัที' 3) 
พทุธศกัราช 2553 หมวดที'ว่าด้วยระบบการศึกษา มาตรา 19 การจดัการศกึษาในระดบัอดุมศึกษา
ให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานที'เรียกชื'ออย่างอื'น ทั 8งนี 8ให้เป็นไปตาม
กฎหมายเกี'ยวกับสถานศึกษา ระดบัอดุมศกึษา กฎหมายว่าด้วยการจดัตั 8งสถาบนัศกึษานั 8นๆ และ
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กฎหมายที'เกี'ยวข้องและปฏิญญาโลกว่าด้วยการอดุมศกึษาสําหรับศตวรรษที' 21 วิสยัทศัน์และการ
ปฏิบตัิ ภารกิจและหน้าที'อุดมศึกษา การให้การศึกษา ฝึกอบรมและการทําวิจยั โดยเน้นการเรียน
การสอนแบบเปิดกว้างเพื'อให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เกี'ยวกบัเรื'องวิธีการจดัการเรียนรู้
นั 8น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที'แก้ไขเพิ'มเติม (ฉบับที'  3) 
พทุธศกัราช 2553 ได้กําหนดแนวทางให้สถานศกึษาและหนว่ยงานที'เกี'ยวข้อง ดําเนินการโดยเน้นให้
มีการจัดเนื 8อหาสาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้ เรียน           
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ           
การเผชิญสถานการณ์ และประยกุต์ความรู้มาใช้เพื'อป้องกนัปัญหาและแก้ไขปัญหา 
 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนโมดูล (module)  ที' มีความยืดหยุ่น                
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา การออกแบบหลักสูตรจะมุ่งเน้นการฝึก
สมรรถภาพของผู้ เรียนเป็นสําคญั (competencies based) มีเกณฑ์ทางด้านความรู้ (knowledge 
criteria) เกณฑ์ด้านการแสดงออก หรือการปฏิบตัิงาน (performance criteria) เกณฑ์ทางด้าน               
การประเมินผลความรู้ของผู้ เรียน และการแสดงออกตามความสามารถของผู้ เรียน (consequence 
criteria) กิจกรรมที'จัดขึ 8นเพื'อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้และแสดงสมรรถภาพด้านความรู้ สมรรถภาพ             
ด้านทักษะและสมรรถภาพทางเจตคติในวิชาการและวิชาชีพ  รูปแบบของโมดลูจะออกแบบเป็น
หน่วยการเรียนที'มีความสําเร็จในตัวเอง วัตถุประสงค์ของโมดูลจะวิเคราะห์สมรรถภาพตลอด
หลกัสตูรว่ามีจํานวนเท่าใด แล้วจะนําสมรรถภาพมาออกแบบหน่วยการเรียนการสอน หรือเรียกว่า 
หนึ'งโมดลู (modular system of course design) หลกัสตูรหนึ'งจะมีหลายโมดลู ซึ'งมีความเบ็ดเสร็จ
ในตวัเอง ทําให้หลกัสูตรมีความยืดหยุ่น ผู้ เรียนแต่ละคนเรียนรู้ได้ตามความสนใจของแต่ละบุคคล 
ระบบการบริหารจัดการสะดวก ตอบสนองความต้องการ ความสนใจของผู้ เรียน เพื'อให้ผู้ เรียน               
ได้เรียนรู้ มีวิธีการเรียนรู้ การแกปัญหา สร้างองค์ความรู้ ฝึกทกัษะและกระบวนการคดิ  
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ขั Xนตอนการเรียนการสอนโดยโมดูล (Module) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  4  ขั 8นตอนการเรียนการสอนโดยโมดลู (Module) 
 

ไมผ่า่น 

รายวิชา 

จดุประสงค์ 

หนว่ย คะแนะนํา / คูมื่อ 

จดุประสงค์ 

ผา่น ไมผ่า่น 

ข้ามไปทํา 
กิจกรรม 

หนว่ยตอ่ไป 

ทํากิจกรรม 
ของหนว่ย 

ผา่น ไมผ่า่น 
ผา่น 

ซอ่มเสริม 

ซอ่มเสริม 

หนว่ยสดุท้าย 

การประเมินก่อนเรียน 

ประเมิน 
หลงัเรียน ประเมิน 

หลงัเรียน 

ประเมิน 
รวบยอด 
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3.8  นวัตกรรมหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในอนาคต 
 ขณะนี 8โลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร เป็นลักษณะของยุคโลกไร้พรหมแดน 
หรือโลกาภิวตัน์ (globalization) โดยมีการเชื'อมโยง 3 ระดบั ระดบัแรกคือ การเชื'อมโยงกันในเชิง
ลกัษณะที'จบัต้องได้ ขา่วสารข้อมลูจากประเทศหนึ'งมีการเชื'อมโยงกบัประเทศตา่งๆ ในโลก สามารถ
รับรู้ได้พร้อมๆ กัน การเชื'อมโยงระดับที' 2 ได้แก่ การเชื'อมโยงทางด้านการค้า ได้แก่ สินค้า 
(merchandise) และการบริการ (service) การเชื'อมโยงระดบัที' 3 ได้แก่ การสญัจร บุคลากรตั 8งแต่
ระดบัสงูจนถึงระดบัธรรมดา เมื'อคนมีการสญัจรแลกเปลี'ยนกนั ความคิดภายในระดบัชาติเริ'มขยาย
เป็นความคิดแบบนานาชาติมากขึ 8น อนึ'งโลกาภิวตัน์มาพร้อมกบัเทคโนโลยีการสื'อสาร การพฒันา
ประเทศมีแนวโน้มที'จะพฒันาจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม หรืออตุสาหกรรม
เกษตร การเปลี'ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที'เกิดขึ 8นได้ส่งผลถึงโครงสร้างการ
จ้างงาน และวิถีการจ้างงานให้เปลี'ยนแปลงไปด้วย การเปลี'ยนแปลงดงักล่าวนี 8 มีผลกระทบตอ่ชีวิต
ส่วนบุคคลและสังคม ตลอดจนทําให้เกิดความต้องการทางการศึกษาที'สอดคล้องกับการ
เปลี'ยนแปลงดงักล่าว การจดัหลกัสูตรและการสอนจะต้องพิจารณาเลือกนวตักรรมและเทคโนโลยี 
เข้ามาปรับใช้กบัความต้องการทางการศกึษาและสงัคม 
 นวตักรรมหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา การจดัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาที'นํานวตักรรม        
มาใช้และรู้จักกันมากคือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบลักษณะส่วนบุคคลหรือ PSI 
(Personalized System of Instruction) รูปแบบการเรียนการสอนแบบนี 8ใช้วัสดุประเภท                     
soft technology ที'เกี'ยวกับเนื 8อหาสาระ วัสดุ วิธีการจัดระบบ โดยนํามาผสมผสานกับ                      
hard technology เช่น คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในระบบมลัติมีเดีย (multimedia) ตามหลกัการให้
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะแตล่ะคนเรียนรู้ไปด้วยความเร็วไม่เท่ากนั บางคนเรียนได้เร็ว อ่านเร็ว ฟังเร็ว 
และโต้ตอบเร็ว แต่บางคนเรียนช้า  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที'สําคญัอีกประการหนึ'งคือ ทําให้           
ทุกคนได้เรียนรู้เท่ากันไม่ว่าจะสามารถเรียนช้า หรือเรียนเร็ว การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี 8ทําให้
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ผู้ เรียนเป็นผู้ กําหนดเวลาที'เขาจะมาเรียนเองตามที'สะดวก การออกแบบหลกัสตูรลกัษณะนี 8ขึ 8นอยู่กบั
ศกัยภาพของผู้ เรียน บางกลุ่มสามารถเรียนรู้ผ่านทาง Internet หรือ Social Network การออกแบบ
หลกัสตูรจะตอบสนองกลุม่เป้าหมายเฉพาะมากขึ 8น 
 
 แนวคิดเกี�ยวกับหลักของการเรียนรู้ 
  1. ผู้ เรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ที'แน่นอน มีการอธิบายชี 8แนวทางให้ความ
กระจา่งของลกัษณะการเรียน วา่ผู้ เรียนจะสามารถทําอะไรได้บ้าง 
  2. มีการปฏิบตัทีิ'เหมาะสม เนื'องจากได้ใช้วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ตั 8งแต่
ระดบัพื 8นฐานขึ 8นมา จนสามารถบรรลจุดุประสงค์ที'กําหนดไว้ ชี 8แนวทางปฏิบตัิกิจกรรม มีการกระตุ้น
ให้ผู้ เ รียนมีความปรารถนาอยากจะเรียนรู้ พร้อมที'จะทํากิจกรรมตามเงื'อนไขสถานการณ์ 
กระบวนการสืบค้นหาความรู้ การแก้ปัญหาที'จะทําให้เกิดประสบการณ์แก้ผู้ เ รียนสิ'ง นี 8คือ
กระบวนการเรียนรู้ 
  3. ผลการเรียนรู้  ผู้ เรียนได้ทราบผลการเรียนรู้ทันทีและสามารถอธิบายได้อย่าง
ชดัเจนว่ามีความพอใจตอ่ผลการเรียนรู้ที'เกิดขึ 8นมากน้อยเพียงใด หรือยงัมีความต้องการที'จะได้รับ
การแนะนําชว่ยเหลืออะไรอีกบ้าง 
 
 การที'จะนําสื'อการเรียนหรือนวัตกรรมมาใช้ ควรจะทําการตรวจสอบหรือการประเมิน
รวมทั 8งข้อเสนอแนะจากนกัเทคโนโลยีก่อนนํามาใช้  ผลที'ได้รับจากการพฒันานวตักรรมการศกึษา 
คือ รูปแบบการเรียนที'สามารถผลิตออกมาได้เป็นจํานวนมาก และผลที'ได้จากรูปแบบการเรียนนั 8น
จะต้องมีคณุภาพเทา่เทียมกบัเกณฑ์ที'กําหนด ในการพิจารณานั 8นแตกตา่งกนัดงัตารางตอ่ไปนี 8 
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ตาราง  2  การเปรียบเทียบการใช้สื'อการเรียนหรือนวตักรรม 
 

เกณฑ์เดิม เกณฑ์ใหม่ 
1.  ผู้สร้างมีความชํานาญในสถานการณ์จริง 
     หรือไม ่ มากน้อยเพียงใด   

1.  จดุประสงค์ต้องการได้รับการตรวจสอบ 
     ทั 8งแนวกว้างและลกึของแตล่ะรูปแบบวา่มีวิธีการ 
     ตรวจสอบอยา่งไร 

2.  วสัดทีุ'นํามาใช้นั 8นอยูใ่นหลกัการพิจารณา 
     ของวิชาผู้สอนหรือไม ่ มีการแนะนําการใช้วสัดหุรือไม ่
     เนื 8อหาครอบคลมุโลกทรรศน์ของผู้ เรียน 
     มากน้อยเพียงใด 

2.  ข้อมลูนั 8นมีความสมบรูณ์และเหมาะสมกบักลุม่ 
     ผู้ เรียนหรือไม ่ วสัดเุหลา่นี 8ได้ชี 8แนะทางเลอืกอื'นๆ  
     ประกอบ วา่ผู้ เรียนจะต้องใช้เวลาและความ 
     แตกตา่งในการเรียนรู้และผลที'ได้รับมากน้อย 
     เพียงใดกบัผู้ เรียน 

3.  การเลอืกและจดัระดบัได้เหมาะสมกบัความ 
     ต้องการ  ความสนใจ  และวฒุิภาวะของผู้ เรียน 
     เพียงไร 

3.  วสัดไุด้ชี 8เฉพาะตอ่ความสนใจของผู้ เรียน 
     ตามลกัษณะเฉพาะ  และเป็นพื 8นฐานทั'วไป 
     หรือไม ่

4.  วสัดทีุ'ใช้มีคณุภาพเพียงใด เช่น กระดาษ  กาว 
     การผนกึความเรียบร้อยของการเย็บเข้าเลม่ 
     ผู้สอนสามารถใช้ได้ดีเพียงใด  มีการเสนอแนะ 
     วิธีการใช้ได้เรียงลาํดบัเป็นขั 8นตอน  
     การจดัมีความยากง่ายตอ่ผู้ เรียนให้ชวนคิด 
     และติดตามหรือไม ่

4.  ผู้ เรียนได้ผา่นกระบวนการเรียนรู้ตามทกัษะ 
     เฉพาะอยา่งที'ต้องการพฒันาหรือไม ่
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รูปแบบหลกัสตูร 
จะเป็นแนวทางการวางแผนงานวิชาการ 

และการออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
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บทที�  4 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ'งสําคัญและจําเป็นสําหรับการพัฒนาหลักสูตร               
เพราะเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว (blueprint) ที'จะช่วยให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใช้เป็น
ฐานข้อมูลประการหนึ'งในการสร้างหลักสูตรอย่างมีทิศทาง พิมพ์เขียวสําหรับการสร้างหลักสูตร         
มีความชัดเจนมากเท่าใด ก็จะเป็นข้อบ่งชี 8สําหรับการสร้างหลักสูตรได้สะดวกและรวดเร็วยิ'งขึ 8น 
การศึกษาแนวคิดจากนกัการศึกษาพัฒนาหลักสูตรที'ถือว่าเป็นหลัก (classic curriculum) และ
นักพัฒนาหลักสูตรในปัจจุบนัจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และปรับประยุกต์รูปแบบหลักสูตร           
ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมของสงัคมและความต้องการที'เหมาะสมและความเป็นจริงได้มาก 
 
4.1  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 
 ไทเลอร์ (Tyler.1949) ได้เขียนหนังสือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน คือ Basic 
Principles of Curriculum and Instruction ขึ 8นในปี ค.ศ.1949 ซึ'งถือว่าเป็นหนังสือต้นแบบ 
(classic)  ทางด้านหลักสูตรและใช้เ ป็นหลักในการศึกษาเกี' ยวกับการพัฒนาหลักสูตรใน
สถาบนัการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทย แนวคิดในการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์ 
ได้แก่ หลกัการและเหตผุลในการพฒันาหลกัสตูร (Tyler’s rationale) ซึ'งเน้นว่าการพฒันาหลกัสตูร
และการสอนจะต้องตอบคําถามพื 8นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) มีวตัถปุระสงค์อะไรที'สถาบนัการศกึษา
ต้องการบรรลุ 2) จะมีวิธีการคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์                 
3) จะจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ และ  4) จะประเมินประสิทธิภาพของ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ได้อยา่งไร จากการที'ไทเลอร์ได้วางรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรโดยใช้
วิธีการและเป้าหมาย (means ends approach)  ผู้ เขียนได้สรุปเป็นแผนภาพตอ่ไปนี 8 
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แผนภาพ  5  รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร์ 
 

ที'มา:  Tyler, Ralph  W. (1949 .)  Basic  principles  of  curriculum  and  instruction.   
           Chicago :The  university  of  Chicago  press.  
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 ไทเลอร์มีความเห็นว่าในการจัดหลักสูตรและการสอนนั 8น ควรจะตอบคําถามที'เป็น
พื 8นฐาน 4 ประการให้ได้เสียก่อน และจะต้องถามเรียงกนัทีละข้อตามลําดบั ฉะนั 8นการตั 8งจดุประสงค์
ในข้อแรกจงึสําคญัที'สดุ เพราะคําถามอีก 3 ข้อนั 8น ขึ 8นอยูก่บัจดุประสงค์ข้อแรกที'กําหนดไว้ 
 การศกึษาข้อมลูตา่งๆ เพื'อนํามาประกอบการกําหนดจดุประสงค์นั 8น ไทเลอร์ได้เสนอแนะ
ไว้อยา่งกว้างขวาง ไมว่า่จะเป็นทางด้านการศกึษาสงัคม สงัคมต้องการอะไร และมีความคาดหวงัว่า
ต้องการให้ผู้ เ รียนมีคุณลักษณะอย่างไร ซึ'งปัจจุบันนี 8แนวคิดวิธีการศึกษาสังคมเป็นไปอย่าง
กว้างขวาง ซึ'งนกัพฒันาหลกัสูตรและการสอนสามารถเลือกและนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ'งที'
ต้องการจะศกึษา 
 สําหรับการศกึษาผู้ เรียนนั 8น แม้วา่ไทเลอร์มีแนวคดิที'เกี'ยวกบัการพฒันาหลกัสตูรและการ
สอนที'เน้นไปที'การเปลี'ยนแปลงตวัผู้ เรียน ซึ'งวิธีการศึกษาเกี'ยวกบัตวัผู้ เรียนไม่ว่าจะเป็นด้านความ
ต้องการ ความสนใจ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และองค์ประกอบอื'นๆ  การศกึษาข้อมลูจาก
กลุ่มเป้าหมายใดเพื'อจะนํามาสงัเคราะห์เป็นฐานข้อมูลในการสร้างหลักสูตร วิธีการศึกษาจะต้อง
ชดัเจนและข้อมลูต้องเชื'อถือได้ 
 การศกึษาความคิดเห็นจากนกัวิชาการแตล่ะสาขาจะมีความคาดหวงัสูง และมีเจตนาดี
กบัผู้ เรียน เนื'องจากท่านเป็นผู้ รู้ผู้ เล่น คลกุคลีทั 8งในแนวกว้างและแนวลึก จนบางครั 8งจะมีความรู้สึก
คล้ายกับว่านกัวิชาการที'หยิบยื'นและนําเสนอนั 8น สอดคล้องสมัพนัธ์กับความต้องการ ความสนใจ
และความสามารถของผู้ เรียนมากน้อยเพียงใด ความเชื'อ คา่นิยมของสงัคม เป็นสิ'งจําเป็นที'จะต้อง
ศกึษาวิเคราะห์ให้ชดัเจน เพราะการศกึษาสงัคม คา่นิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม เป็น
สิ'งที'เราจะต้องหาคําตอบว่า ในสังคมเรานี 8ต้องการจัดการศึกษาเพื'ออะไร และจะจัดการศึกษา
สําหรับใคร สิ'งต่างๆ เหล่านี 8จะช่วยให้แสวงหาคําตอบที'ชดัเจนในการกําหนดเป้าหมายหรือทิศทาง
การศกึษา 
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 ลักษณะเด่นของการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของไทเลอร์นั 8นใช้จุดประสงค์           
เป็นตวักําหนดควบคมุการเลือกและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ดงันั 8นการกําหนดจุดประสงค์จึงมี               
2 ขั 8นตอน ในตอนแรกจะเป็นการกําหนดจุดประสงค์ชั'วคราวขึ 8นมาก่อน แล้วจะต้องหาวิธีการ         
และเกณฑ์จากทฤษฎีการเรียนรู้  ปรัชญาการศึกษา และปรัชญาสังคม มากลั'นกรองจุดประสงค์
ชั'วคราวนั 8น เพื'อให้ได้มาเป็นจดุประสงค์ที'แท้จริงของหลกัสตู  ในกระบวนการนี 8 พื 8นฐานทางจิตวิทยา
และปรัชญาในการพฒันาหลกัสตูรจะเข้ามามีบทบาทและชว่ยในการตรวจสอบเพื'อความชดัเจนของ
หลกัสตูรได้มาก เชน่ ปรัชญาจะมีบทบาทในการช่วยตรวจสอบแสวงหาความชดัเจนของการกําหนด
จดุมุ่งหมาย ขั 8นนี 8เพื'อตอบคําถามและหาความชดัเจนว่าการจดัหลกัสูตรเพื'อตอบสนองใครควรจะ
ตอบสนองผู้ เรียนหรือสงัคม หรือตอบสนองผู้สอนเพื'อให้มีงานทํา ถ้าเราจดัหลกัสูตรเพื'อตอบสนอง
สงัคม การกําหนดจดุประสงค์จะนําไปสูก่ารกําหนดโครงสร้างและกระบวนวิชาได้ชดัเจน เช่น สมมติ
ว่าจัดหลักสูตรเพื'อตอบสนองสังคม รายวิชาบังคับก็จะมากกว่ารายวิชาเลือก ถ้าจัดหลักสูตร           
เพื'อตอบสนองผู้ เรียน รายวิชาบงัคบัจะมีน้อยกวา่รายวิชาเลือก  
 
 การเลือกและจัดประสบการณ์การเรียน ที'คาดหวังว่าจะให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์นั 8น
อย่างไร มีกิจกรรมที'จดัทั 8งในการเรียนการสอนและส่วนเสริมหลกัสูตรนั 8นอย่างไร ทั 8งนี 8ก็เพื'อที'จะให้
กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปเพื'อตอบสนองจุดมุ่งหมายที'กําหนดไว้  ไทเลอร์ได้เสนอเกณฑ์     
ในการพิจารณาเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  ไว้ดงันี 8 
  1. ผู้ เรียนควรได้มีโอกาสฝึกกิจกรรมและเรียนรู้เนื 8อหาตามที'ระบไุว้ในจดุประสงค์ 
  2. กิจกรรมและประสบการณ์นั 8นควรจะทําให้ผู้ เ รียนพอใจที'จะพึงปฏิบัติตาม
พฤตกิรรมที'ได้ระบไุว้ในจดุประสงค์ 
  3. กิจกรรมและประสบการณ์นั 8นควรจะอยูใ่นขา่ยความพอใจและความสามารถที'จะ
พงึปฏิบตัไิด้ 
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  4. กิจกรรมและประสบการณ์หลายๆ ด้านของการเรียนรู้อาจนําไปสู่จุดประสงค์                
ที'กําหนดไว้เพียงข้อเดียวก็ได้ 
  5. ในทํานองเดียวกัน  กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพียงหนึ'งอย่างอาจ
ตอบสนองวตัถปุระสงค์หลายๆ ข้อก็ได้ 
 
 นอกจากนั 8นไทเลอร์ยังเน้นเกี'ยวกับการพิจารณาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ว่า            
ต้องคํานงึถึงความสมัพนัธ์ในด้านเวลาตอ่เวลา และเนื 8อหาตอ่เนื 8อหา เรียกว่าเป็นความสมัพนัธ์แบบ
แนวตั 8ง (vertical) กบัแนวนอน (horizontal) ซึ'งมีเกณฑ์การจดัดงันี 8 
  1. ความต่อเ นื' อง  (continuity)  หมายถึง  ความสัมพัน ธ์ในแนวตั 8งของส่วน
องค์ประกอบหลักสูตร ของตวัหลักสูตร จากระดบัหนึ'งไปยังอีกระดับหนึ'งที'สูงขึ 8นไป เช่น ในวิชา
ทกัษะ ต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึกทกัษะในกิจกรรมและประสบการณ์บอ่ยๆ และตอ่เนื'องกนั 
  2. การจัดช่วงลําดับ (sequence) หมายถึง  ความสัมพันธ์แนวตั 8งของส่วน
องค์ประกอบหลกัของตวัหลกัสตูร จากสิ'งที'เกิดขึ 8นก่อนไปสู่สิ'งที'เกิดขึ 8น หรือจากสิ'งที'มีความง่ายไปสู่
สิ'งที'มีความยาก ดงันั 8นการจดักิจกรรมและประสบการณ์ให้มีการเรียงลําดบัก่อนหลงั เพื'อให้ได้เรียน
เนื 8อหาที'ลกึซึ 8งยิ'งขึ 8น 
  3. บรูณาการ (integration) หมายถึง ความสมัพนัธ์กนัในแนวนอนขององค์ประกอบ
หลกัของตวัหลกัสูตร จากหวัข้อเนื 8อหาหนึ'งไปยงัอีกหวัข้อเนื 8อหาหนึ'งของรายวิชา หรือจากรายวิชา
หนึ'งไปยงัรายวิชาอื'นๆ ที'มีความเกี'ยวข้องกัน การจดัประสบการณ์จึงควรเป็นในลกัษณะที'ช่วยให้
ผู้ เรียนได้เพิ'มพูนความคิดเห็นและได้แสดงพฤติกรรมที'สอดคล้องกัน เนื 8อหาที'เรียนเป็นการเพิ'ม
ความสามารถทั 8งหมดของผู้ เรียนที'จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ประสบการณ์
การเรียนรู้จงึเป็นแบบแผนของปฏิสมัพนัธ์ (interaction) ระหวา่งผู้ เรียนกบัสถานการณ์สิ'งแวดล้อม 
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 การประเมินผลไทเลอร์ระบวุ่า จะต้องสอดคล้องกบัจุดประสงค์และเพื'อที'จะตรวจสอบดู
ว่าการจดัการเรียนการสอนได้บรรลุตามจุดประสงค์ที'กําหนดไว้หรือไม่ สมควรจะมีการปรับแก้ใน
สว่นใดบ้าง โดยพิจารณาจากสิ'งตอ่ไปนี 8 
  1. กําหนดจดุประสงค์ที'จะวดัและพฤตกิรรมที'คาดหวงั 
  2. วดัและวิเคราะห์สถานการณ์ที'จะทําให้เกิดพฤตกิรรมเหลา่นั 8น 
  3. ศึกษาสํารวจข้อมูลเพื'อสร้างเครื' องมือที'จะวัดพฤติกรรมเหล่านั 8นได้อย่าง
เหมาะสม 
  4. ตรวจสอบคณุภาพเครื'องมือวดัโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดงันี 8 
   4.1  ความเป็นปรนยั  (objectivity) 
   4.2  ความเชื'อมั'น  (reliability) 
   4.3  ความเที'ยงตรง  (validity) 
  5. การพิจารณาผลการประเมินให้เป็นประโยชน์ เพื'ออธิบายผลการเรียนรู้เป็น
รายบคุคลหรือกลุม่ การอธิบายถึงสว่นดีของหลกัสตูรหรือสิ'งที'จะต้องปรับแก้ เพื'อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลกัสตูรให้มีคณุภาพยิ'งขึ 8น 
 
 จากรูปแบบการพฒันาหลกัสูตรและการสอนของไทเลอร์ เมื'อได้ศกึษาวิเคราะห์แล้วจะ
พบว่า การพฒันาหลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธิการปัจจบุนัมีส่วนคล้ายกับวิธีการของไทเลอร์มาก 
เช่น การกําหนดจุดประสงค์ของหลกัสูตร ไทเลอร์ได้ศึกษาสงัคมเป็นพื 8นฐานและการจดัการศึกษา
ของเราในปัจจุบนันี 8ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์สงัคม จนสรุปออกมาเป็นแนวคิดในการจดัการศึกษา 
คือ “การศกึษาเพื'อพฒันาตนและทําประโยชน์ให้กบัสงัคม” แนวคดิของไทเลอร์ได้สนบัสนนุให้ผู้ เรียน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน และนอกจากนี 8 การพัฒนา
หลกัสตูรจะต้องคํานงึถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที'สมัพนัธ์กนักบัการเรียนรู้ของผู้ เรียนอีกด้วย 



 49

4.2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
 แนวคดิการพฒันาหลกัสตูรของทาบา มีลกัษณะจากล่างขึ 8นบน (grassroots approach) 
โดยใช้วิธีอปุนยั (inductive approach) ซึ'งเริ'มการพฒันาหลกัสตูรในระดบัที'เฉพาะเจาะจงแล้วปรับ
ขยายไปสู่ระดบักว้าง ทาบามีความเชื'อว่าผู้ สอนควรจะมีส่วนในการออกแบบหลักสูตรมากกว่า
คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร โดยผู้สอนจะค่อยๆ เริ'มสร้างหลกัสูตรจากหน่วยการเรียนการสอน
ยอ่ยๆ สําหรับสอนผู้ เรียนที'สถานศกึษา แล้วคอ่ยปรับขยายเป็นหลกัสตูร 
 
 การพฒันาหลกัสตูรตามแนวคิดของทาบา จะเริ'มจากจดุใดจดุหนึ'งตามที'ถนดัและสนใจ 
โดยใช้กระบวนการศกึษาทั 8ง 7 ประการ คือ การศกึษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียนและสงัคม 
การกําหนดจดุมุง่หมาย การเลือกเนื 8อหาสาระ การจดัและรวบรวมเนื 8อหาสาระ การจดัประสบการณ์
การเรียน การเลือกประสบการณ์การเรียน  และการประเมินผล  ผู้ เขียนได้สรุปเป็นแผนภาพตอ่ไปนี 8 
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แผนภาพ  6  รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของทาบา 
 
ที'มา:   Taba, Hilda.  (1962).  Curriculum  development : theory  and  practice.  New  York :  
  Harcourt  Brace  Jovanovich. 

การศกึษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ เรียนและสงัคม 

การกําหนดจดุมุง่หมาย 

การเลอืกเนื 8อหาสาระ 

การจดัรวบรวมเนื 8อหาสาระ 

การเลอืกประสบการณ์การเรียน 

การจดัประสบการณ์การเรียน 

การประเมินผลเพื'อตรวจสอบ 
กิจกรรมและประสบการณ์การเรียน 

ที'จดัไว้วา่บรรลตุามจดุมุง่หมายหรือไม ่
รวมทั 8งวิธีการประเมินผล 
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 อนึ'งทาบาและไทเลอร์ ได้เคยร่วมกันเสนอแนวคิดเกี'ยวกับการพัฒนาหลักสูตร                        
ตอ่ที'ประชมุสมัมนาการวางแผนหลกัสตูร เมื'อปี ค.ศ. 1930 และได้พยายามที'จะเสนอแนวความคิด     
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนให้มีความหมายที'กว้างขึ 8น และมีความสมบูรณ์มากขึ 8น                    
จากความหมายของหลักสูตรที'ใช้อยู่เดิมในแนวแคบ เช่น “หลักสูตร คือ รายการของสิ'งต่างๆ                
ที'ผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้ เมื'ออยูใ่นสถานศกึษา” ทาบาระบวุา่หลกัสตูรควรมีองค์ประกอบ 4 ประการคือ 
  1. วตัถปุระสงค์  (ซึ'งอาจจะเป็นวตัถุประสงค์ทั'วไปของหลกัสตูร  หรือวตัถปุระสงค์
เฉพาะรายวิชา) 
  2. เนื 8อหาวิชาและจํานวนคาบการเรียนการสอนของแตล่ะวิชา 
  3. กระบวนการเรียนการสอนหรือกิจกรรม 
  4. การประเมินผลตามวตัถปุระสงค์ 
 จดุเด่นในแนวคิดของทาบาอีกประการหนึ'ง คือ ยทุธวิธีการสอน (teaching strategies) 
และประสบการณ์การเรียนรู้ซึ'งเป็นกระบวนการที'จะต้องคํานงึถึงอยู ่ 2  ประการ  คือ 
  1. ยุทธวิธีการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้ จะเป็นสิ'งกําหนดสถานการณ์ 
เงื'อนไขการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแตล่ะครั 8งจะมีวตัถปุระสงค์เกี'ยวกบัการเรียนรู้ที'
เกิดขึ 8นเป็นผลผลิต ดงันั 8น การจดัรูปแบบของการเรียนการสอนจะต้องแสดงลําดบัขั 8นตอนของวิธีการ
เรียนรู้ด้วย 
  2. หน้าที'ของยุทธวิธีการสอนเป็นสิ'งที'หลอมรวมหลายสิ'งหลายอย่างเข้ามาไว้
ด้วยกัน ซึ'งเป็นกระบวนการที'ซับซ้อน ดงันั 8นการพิจารณาตดัสินใจเกี'ยวกับยุทธวิธีการสอนควร
คํานงึถึงสิ'งตอ่ไปนี 8 
   2.1 การจดัเนื 8อหา จะต้องกําหนดให้ชดัเจนว่ารายวิชานั 8นๆ  มุ่งให้ผู้ เรียนเรียนรู้     
แบบใด กว้างหรือลกึมากน้อยเพียงใด และได้เรียงลําดบัเนื 8อหาวิชาไว้อย่างไร การกําหนดโครงสร้าง
ได้กระทําชดัเจนสอดคล้องกบัโครงสร้างในระดบัใด เพราะแตล่ะระดบัจะมีจุดประสงค์เนื 8อหาสาระ                 
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ที'มีความเกี'ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น ระดบัใหญ่หรือส่วนรวมจะสัมพันธ์กับหมวดวิชา ระดบักลาง               
จะมีความสมัพนัธ์กบัระดบัรายวิชา และระดบัยอ่ยจะสมัพนัธ์กบับทเรียนหรือหนว่ยการเรียนนั 8น 
   2.2 หน่วยการเรียนจะมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที'บ่งชี 8ถึงการวัดและ
ประเมินได้ชดัเจน มีการเสนอรายละเอียดและมีความยืดหยุ่น เพื'อเปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้ เรียนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน และทํากิจกรรมตามความต้องการและความสนใจตาม
ลกัษณะเฉพาะ นอกจากนั 8นการตรวจสอบพื 8นฐานความรู้ของผู้ เรียน จะชว่ยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในการ
พฒันากระบวนการเรียนได้เป็นลําดบัขั 8นตอน เพื'อนําไปสู่ข้อค้นพบ ข้อสรุปที'เป็นหลกัการที'มุ่งเน้น
ความคาดหวงัเกี'ยวกบัการเรียนรู้ที'จะเกิดขึ 8นกบัผู้ เรียนและการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการทาง
ความคดิที'ตอ่เนื'องรวมทั 8งการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 แนวคดิของทาบา สว่นใหญ่จะเหมือนกบัไทเลอร์ แตจ่ะมีการปรับขยายให้สมบรูณ์ โดยมี
เนื 8อหาและรายละเอียดมากขึ 8น เช่น การเสนอรายละเอียดเกี'ยวกับรูปแบบของหลักสูตรทั 8ง 5 
ประเภท ได้แก่ หลักสูตรแบบรายวิชา หลกัสูตรแบบหมวดวิชา หลกัสูตรที'มุ่งเน้นพื 8นฐานหลกัการ      
เพื'อชีวิตและสงัคม หลกัสตูรแบบกิจกรรมและประสบการณ์ หลกัสตูรแบบวิชาแกน ซึ'งปัจจบุนันี 8ก็ยงั
มีผู้ นิยมใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนตามแนวคิดของทาบาอยู่  และนักพัฒนา
หลักสูตรจะต้องมีพื 8นฐานความรู้ในเรื' องพัฒนาการของผู้ เ รียน เกี'ยวกับทางด้านสติปัญญา                 
การเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียน สภาพสังคม วัฒนธรรม ที' เป็นปัจจัยทําให้เกิดการเรียนรู้               
ความตอ่เนื'องของกระบวนการการเรียนรู้ รวมทั 8งธรรมชาติของความรู้สึกตา่งๆ เหล่านี 8 ทาบา ได้เน้น
ให้เห็นว่ามีความสําคญัและสัมพันธ์ต่อกระบวนการเรียนการสอนทั 8งสิ 8น และในแต่ละส่วน ทาบา           
จะขยายรายละเอียดเพื'อให้เห็นภาพรวมได้อย่างครอบคลุม เช่น ธรรมชาติของความรู้ เนื 8อหาและ
กระบวนการ  ระดบัของเนื 8อหาและหน้าที'ของเนื 8อหา ขอบเขตของเนื 8อหา แนวคิดของความรู้พื 8นฐาน 
ขั 8นตอนของการเรียนรู้และการผสมผสานความรู้ เพื'อให้เข้าใจชดัเจน ทาบาได้สรุปแนวคิดเกี'ยวกับ
การพฒันาหลกัสตูรและการสอนของทาบาแสดงได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
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แผนภาพ  7  รูปแบบการออกแบบหลกัสตูรของทาบา  
 

ที'มา:  Taba, Hilda. (1962). Curriculum Development Theory and Practice. p. 438 

1. วฒันธรรมและความต้องการ 
    ของสงัคมและผู้ เรียน 
2. กระบวนการเรียนรู้และหลกั 
    การเรียนรู้ของผู้ เรียน 
3. ธรรมชาติความรู้ศาสตร์ต่างๆ  
    และวิธีการแสวงหาความรู้ 
4. อดุมการณ์ของประชาธิปไตย 

1. ชนิดของพฤติกรรม 
2. เนื 8อหาวิชา 
3. ความต้องการด้านต่างๆ 

1. จดุมุง่หมายทั'วไป 
    ของการศึกษา 
2. จดุมุง่หมายระดบัสถานศึกษา 
3. จดุมุง่หมายระดบัชั 8นเรียน 

การกําหนดวัตถุประสงค์ 

วิธีวิเคราะห์และการจาํแนก วัตถุประสงค์แต่ละระดับ กําหนดโดยการวิเคราะห์ 

1. ลกัษณะธรรมชาตขิองความรู้ 
    ของศาสตร์ตา่งๆ  
2. ความรู้เกี'ยวกบัพฒันาการผู้ เรียน 
3. การเรียนรู้ 
4. ผู้ เรียน 

เนื 8อหาสาระ 
กิจกรรมและประสบการณ์ 

1. สถานศกึษา  การบริหาร 
    การใช้ทรัพยากร 
2. องค์กรอื'นๆ ที'เกี'ยวข้อง 
    กบัการศกึษา บทบาท 
    และหน้าที'ของแตล่ะหน่วยงาน 

การเลือกเนื Xอหาและประสบการณ์การเรียน 

ลักษณะการจัด 
 

สถาบันองค์กรที�เกี�ยวข้อง 
 

กําหนดความรู้ 

 

1. ความตอ่เนื'องของความรู้ 
2. บรูณาการทางความรู้ 

รายวิชา  หมวดวิชา   มุง่เน้นด้าน 
ชีวิตและสงัคม  กิจกรรม 
และประสบการณ์  กิจกรรมของ 
ผู้ เรียน  จดุรวมแนวคดิตา่งๆ  

1. สถานศกึษา 
2. คณะผู้สอนและเจ้าหน้าที' 
3. วิธีการที'จะใช้บคุลากร 
    ให้เกิดประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ 

การจัดหลักสูตร 

รูปแบบของหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ / หน่วยงาน สิ�งที�ต้องคาํนึงถึง 

ลักษณะการจัด 
 

1. ขอบขา่ยของกระบวนการเรียนรู้ 
2. ขอบเขตความต่อเนื'อง 
    ของกระบวนการเรียนรู้ 

1. การเรียงลําดบัขั 8นตอนของการเรียนรู้ 
2. ขอบขา่ยและขั 8นตอนของการ  
    จดักระบวนการการเรียนรู้ 

1. รูปแบบของการจดัหลกัสตูร 
    ประเภทต่างๆ  
2. หลกัสําคญัในการจดัหลกัสตูร 

ขอบข่ายของการเรียงลําดับหลักสูตร 

ผู้ดาํเนินการต้องคาํนึงถึง 
 

การกําหนดโดย 
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4.3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ อาเล็กซานเดอร์ และเลวีส 
 เซเลอร์  อาเล็กซานเดอร์ และเลวีส (Salor, Alexander and  Lewis. 1981) ได้เสนอ
แนวคิดกระบวนการวางแผนหลักสูตร ซึ'งประกอบด้วย การกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์          
และขอบเขตการออกแบบหลกัสตูร การนําหลกัสตูรไปใช้ และการประเมินผล ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 8 
  1. การกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขต (goals, objectives, and 
domains) นกัพฒันาหลกัสูตรจะเริ'มจากเป้าหมายหลกัของการศกึษาก่อน จากนั 8นจึงกําหนดเป็น
วตัถุประสงค์เฉพาะที'ต้องการให้บรรลุเป้าหมายหลกัของการศึกษา เซเลอร์ อาเล็กซานเดอร์ และ         
เลวีส ได้กําหนดขอบเขตของเป้าหมายไว้ 4 ประการ คือ ประสบการณ์การเรียนรู้ที'หลากหลาย 
พฒันาการของบคุคล  ความสามารถทางสงัคม  ทกัษะการเรียนรู้  และความชํานาญเฉพาะด้าน  
  2. การออกแบบหลักสูตร (curriculum designing) เป้าหมาย วตัถุประสงค์ และ
ขอบเขต จะเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรตดัสินใจในกระบวนการออกแบบหลกัสูตร     
โดยพิจารณาจากข้อมลูด้านอื'นๆ ได้แก่ ธรรมชาติของวิชา รูปแบบของสถาบนัทางสงัคมที'สมัพนัธ์
กบัความต้องการและความสนใจของผู้ เรียน 
  3. การนําหลกัสตูรไปใช้ (curriculum implementation) เมื'อออกแบบหลกัสตูรเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ผู้ สอนจะมีบทบาทเกี'ยวกับการวางแผนหลักสูตร ในช่วงส่วนการเรียนการสอนจะ
พิจารณาเลือกวิธีการสอนที'มีส่วนสมัพนัธ์กับผู้ เรียนและหลกัสูตร จุดเน้นของรูปแบบเหล่านี 8 จะมี
สว่นชว่ยเสนอแนะเกี'ยวกบัจดุประสงค์ของการเรียนรู้ 
  4. การประเมินผลหลักสูตร (curriculum evaluation) เป็นขั 8นสุดท้ายของการ
วางแผนหลกัสตูร ซึ'งคณะกรรมการประเมินหลกัสตูรมีจดุเน้นของการประเมินอยู ่ 2  ประการ  คือ 
   4.1 การประเมินผลรวมของการใช้หลกัสูตรทั 8งสถานศึกษา ซึ'งรวมถึงเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ จุดประสงค์การเรียน ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและผลสมัฤทธิhของผู้ เรียน              
ในแตล่ะสว่นของการจดัโปรแกรมการเรียน 
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   4.2 การประเมินหลกัสูตร เป็นการประเมินกระบวนการหลกัสูตรทั 8งระบบ ตั 8งแต่
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตดัสินใจเกี'ยวกับการออกแบบหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ว่า
เป้าหมายนั 8นสถานศึกษาสามารถบรรลุได้รวมทั 8งวัตถุประสงค์และการจัดการเรียนการสอนว่า
หลกัสตูรมีประสิทธิภาพเพียงใด 
 
  เซเลอร์ อาเล็กซานเดอร์ และเลวีส ได้เน้นถึงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรซึ'งเน้น
กระบวนการวางแผนหลักสูตร โดยการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถาบนัการศึกษา              
การออกแบบหลกัสตูร การนําหลกัสตูรไปใช้และการประเมินผลหลกัสตูร  ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
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แผนภาพ  8  รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของเซเลอร์ 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 

 

การออกแบบหลกัสตูร 

- การตดัสนิใจเกี'ยวกบั 
  การออกแบบหลกัสตูร 
  โดยคณะกรรมการ 
  พฒันาหลกัสตูร 
  วางแผนหลกัสตูร 
  สาํหรับการศกึษา 
- การใช้ข้อมลูเกี'ยวกบั 
  การเมืองและสงัคม 
  เป็นสิ'งพิจารณา 
  ขั 8นสดุท้ายสาํหรับ 
  การออกแบบหลกัสตูร 

การนําไปใช้ 
(การเรียนการสอน) 

- ผู้สอนมีสว่นรับผิดชอบ 
  การตดัสนิใจเกี'ยวกบั 
  วิธีการจดัการเรียน 
  การสอน  การวางแผน 
  หลกัสตูร  รวมทั 8ง 
  ทางเลอืกตา่งๆ  
  เกี'ยวกบัการจดัแหลง่ 
  ทรัพยากร  สื'อ 
  ที'จะสง่เสริมความ 
  ยืดหยุน่และอิสระ 
  สาํหรับผู้สอน 
  และผู้ เรียน 

 

การประเมินหลกัสตูร 

- ความรับผิดชอบ 
  ของผู้สอนเกี'ยวกบัวิธีการ 
  ประเมินความก้าวหน้า 
  ของผู้ เรียน 
- การตดัสนิใจเกี'ยวกบั 
  วิธีการประเมิน 
  หลกัสตูร  ซึ'งเป็น 
  ความรับผิดชอบของ 
  คณะกรรมการบริหาร 
  หลกัสตูร  
- ข้อมลูการประเมิน 
  หลกัสตูร  จะใช้ 
  สาํหรับการตดัสนิใจ 
  วางแผนหลกัสตูรตอ่ไป 

เป้าหมาย 
และวตัถปุระสงค์ 
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4.4  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย วงษ์ใหญ่ 
 การศึกษาหลักการและแนวคิดของนักพัฒนาหลักสูตรที'กล่าวมาข้างต้น รวมทั 8ง
ประสบการณ์เกี'ยวกับการพัฒนาหลักสูตรที'ผ่านมา วิชัย วงษ์ใหญ่ ได้สรุปแนวคิดและขั 8นตอน
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรดงันี 8คือ 
 1. คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรกําหนดจุดมุ่งหมาย หลกัการและโครงสร้างและการ
ออกแบบหลักสูตรขึ 8นมา โดยอาศยัข้อมูลจากสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมปัจจุบัน            
โดยปรึกษาหารือกบัผู้ เชี'ยวชาญแตล่ะสาขาวิชาอยา่งสมํ'าเสมอ 
 2. ยกร่างเนื 8อหาสาระ แตล่ะกลุม่ประสบการณ์ แตล่ะหน่วยการเรียน และแตล่ะรายวิชา
โดยปรึกษาหารือจากผู้ เชี'ยวชาญแตล่ะสาขาวิชา คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรร่วมกบัผู้ เชี'ยวชาญ       
แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ กําหนดผลการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์การเรียนรู้             
วางแผนการสอน ทําบนัทึกการสอน ผลิตสื'อการสอน จดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มหรือ
รายบคุคล 
 3. นําหลกัสูตรที'พฒันาได้แล้วไปทดลองใช้ในสถานศึกษานําร่อง (สถานศึกษาทดลอง
ใช้หลักสูตรใหม่) โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกําหนดไว้ ถ้ามีข้อบกพร่องก็ทําการแก้ไข 
ปรับปรุง โดยปรึกษาหารือผู้ เชี'ยวชาญเฉพาะสาขาอยูต่ลอดเวลา 
 4. อบรมผู้สอน ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจหลักสูตรใหม ่             
เพื'อจะได้ใช้หลักสูตรใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร รวมทั 8งการ
ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรให้ผู้ ที'เกี'ยวข้องทราบ 
 5. นําหลกัสตูรไปใช้ปฏิบตัิการสอนที'สถานศกึษาก่อนประการใช้หลกัสตูร สนบัสนนุให้
ผู้ บริหารและผู้ สอนนําหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในสถานศึกษาต่อไป กิจกรรมการใช้
หลกัสตูรใหมมี่  4  ประการคือ 
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  5.1 การแปลงหลกัสตูรไปสู่การสอน คือ จดัทําวสัดหุลกัสตูร ได้แก่ เอกสารหลกัสตูร      
สื'อและอปุกรณ์การสอนที'จําเป็นที'จะต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน 
  5.2 ผู้ บริหารจัดเตรียมสิ'งต่างๆ เช่น บุคลากร วัสดุหลักสูตร และบริการต่างๆ          
เ ริ' มตั 8งแต่อบรมผู้ สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการใช้หลักสูตร  จัดห้องสมุด ห้องเรียน 
ห้องปฏิบตัิการ แหล่งเรียนรู้  และสื'อการสอนทุกชนิด รวมทั 8งจัดงบประมาณสนบัสนุนการบริหาร
หลกัสตูร 
  5.3 การสอน เป็นหน้าที'ของผู้สอนประจําการทั'วไปที'จะต้องดําเนินการจดัการเรียน     
การสอนให้ประสบความสําเร็จ ตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
  5.4 การประเมินผล เพื'อให้ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร แล้วดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป การประเมินผลมี 2 ประเภท คือ การประเมินผลการเรียนของผู้ เรียน และการ
ประเมินผลหลกัสตูร การประเมินผลหลกัสตูร ได้แก่ การประเมินเอกสารหลกัสตูร ประเมินผลการนํา
หลกัสตูรไปใช้ ประเมินผลสมัฤทธิhของผู้ เรียน ประเมินผลการใช้หลกัสตูรในการประเมินผลหลกัสตูร
นั 8นจะต้องประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื'อง เพราะว่าทุกสิ'งทุกอย่างในสังคมปัจจุบนัย่อมมี
การเปลี'ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั 8งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื'องมือสื'อสาร เครื'องอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพแต่ละสาขาวิชา ก็มีการเปลี'ยนแปลงและพฒันาอยู่ตลอดเวลา รูปแบบการพัฒนา
หลกัสตูรสรุปเป็นแผนภาพ  9   
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที'กล่าวมาทั 8งหมดนี 8 จะเป็นฐานคิดในการพัฒนาหลกัสูตร          
ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552  โดยเฉพาะ  มคอ. 2  และ มอค. 3 
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ผู้ เชี'ยวชาญเฉพาะสาขา / เสนอข้อคิดเห็น 

สภาพปัญหา 
และความต้องการของสงัคม 

กลุม่ รายวชิา หนว่ย 

ผลการเรียนรู้ 

จดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
หรือจดุประสงค์การเรียนรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้และสื'อ 

กิจกรรมการเรียน 

กลุม่ รายบคุคล 

การประเมินผล 

 

การบริหารและบริการหลกัสตูร 

คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร 

กําหนดจดุมุง่หมายหลกัการ 
และโครงสร้างของหลกัสตูร 

ยกร่างเนื 8อหาสาระ วางแผนการสอน 
สร้างสื'อการเรียน  และคูม่ือผู้สอน 

ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุง 

อบรมผู้สอนเพื'อใช้หลกัสตูร 

การปฏิบตัิการสอน 

การประเมินผล 

แผนภาพ  9  รูปแบบกระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการสอนของ  วิชยั  วงษ์ใหญ่  
 

ที'มา:  วิชยั วงษ์ใหญ่. (2523). การพฒันาหลกัสตูรและการสอนมิตใิหม.่ กรุงเทพฯ: สวีุริยาสาส์น. หน้า  10 
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การพฒันาหลกัสตูรคือสิ'งที'คาดหวงั 
การบริหารหลกัสตูรคือสิ'งที'เป็นจริง 

การกํากบัดแูลคณุภาพหลกัสตูร 
โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 
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บทที� 5 
การบริหารหลักสูตร 

 
5.1 แนวคิดเกี�ยวกับการบริหารหลักสูตร 
 การวางแผนวิชาการ หรือการบริหารหลกัสูตร หมายถึง การวางแผน การควบคมุดแูล
กํากบัติดตาม การจดัระบบข้อมลูเกี'ยวกับการจดัการเรียนการสอน โครงการวิชาการที'สถานศกึษา
จดัขึ 8น เพื'อส่งเสริมการใช้หลกัสูตรและการสอน โดยสอดคล้องกับการพฒันาผู้ เรียน ตามลกัษณะ
ธรรมชาตกิารเรียนรู้และตอบสนองเจตนารมณ์ของหลกัสตูร การบริหารหลกัสตูรมีแนวคดิหลกัดงันี 8 
  1. การบริหารหลักสูตร มีความสําคญัต่อการวางแผนงานวิชาการ การจัดระบบ
ข้อมลู เพื'อพฒันาการเรียนการสอน การควบคมุกํากบัดแูลเพื'อส่งเสริมการใช้หลกัสตูรและการเรียน
การสอน 
  2. การวางแผนการนําหลกัสูตรใหม่เข้าแทนที'หลกัสูตรเก่า จะต้องใช้เวลาในการ
เปลี�ยนแปลงให้รวดเร็วและเกิดผลกระทบกับผู้เรียนให้น้อยที�สุด 
  3. ปัจจัยที'ส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตร ได้แก่ การเตรียมความพร้อมผู้สอน          
และบุคลากรที'เกี'ยวข้องกับการใช้หลักสูตรให้มีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที'ดีต่อหลักสูตร  
รวมทั 8งการสร้างสภาพแวดล้อมที'สง่เสริมการเรียนรู้ 
  4. การบริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต้องบริหารในลักษณะคณะกรรมการ             
เพื'อชว่ยการกํากบัมาตรฐานและการเรียนรู้ 
  5. การนิเทศกํากับดแูลโดยเฉพาะคณะกรรมการ การประเมินตนเอง การวางแผน
การประเมินหลกัสตูรจะเป็นเครื'องบง่ชี 8คณุภาพการใช้หลกัสตูร 
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 หลกัการบริหารหลกัสตูร เป็นปัจจยัสําคญัของการใช้หลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
  1. เอกสารหลกัสตูร มีความชดัเจน สมบรูณ์ทนัสมยั ชี 8แนวทางในการวางแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2. ผู้สอนมีคุณภาพ คือ มีความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที'ดีต่อหลกัสูตร สามารถ
ดําเนินการจดัการเรียนการสอนได้ตรงกบัความสนใจ ความต้องการของผู้ เรียนและบรรลเุป้าหมาย
ของหลกัสตูร 
  3. ผู้ เรียนมีความพร้อมเกี'ยวกบัความรู้ ทกัษะพื 8นฐาน พร้อมที'จะเรียนหลกัสตูรได้ 
  4. มีการบริหารสนับสนุน มีทรัพยากรหลักสูตรที'ดี และเพียงพอที'เอื 8อต่อการใช้
หลกัสตูร 
  5. มีคณะกรรมการบริหารที'มีองค์ประกอบที'ดี และดําเนินการจดัระบบบริหารจดัการ
หลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  6. ระบบอาจารย์ที'ปรึกษามีประสิทธิภาพ  พร้อมที'จะให้ข้อมลูและช่วยเหลือแนะนํา
เกี'ยวกบัหลกัสตูรการเรียนการสอนกบัผู้ เรียน 
  7. มีบรรยากาศทางวิชาการที'เอื 8ออํานวยต่อการแสวงหาความรู้ มารยาททางสงัคม 
เพื'อเสริมสร้างทกัษะทางวิชาการและทกัษะทางสงัคมของผู้ เรียน 
  8. ระบบควบคมุการใช้หลกัสตูร การตดิตามผลการใช้หลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5.2  การวางแผนการนําหลักสูตรไปใช้ 
 เอกสารหลกัสตูรที'คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรได้จดัทําเรียบร้อยแล้ว ก่อนที'จะนําไปใช้
จริงจะต้องตรวจสอบคณุภาพของหลกัสูตรและปรับแก้ตามผลการทดลองใช้ ขั 8นตอนการวางแผน           
การนําหลกัสตูรไปใช้  มีดงัตอ่ไปนี 8 
  1. การตรวจสอบเพื'อหาประสิทธิภาพตามหลกัการของการพฒันาหลกัสตูร 
  2. การวางแผนการศกึษานําร่องเพื'อหาประสิทธิภาพการใช้หลกัสตูร 
  3. การประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 
  4. การวางแผนอบรมผู้สอน  ผู้บริหาร  และผู้ เกี'ยวข้องกบัการใช้หลกัสตูร 
  5. การวางแผนการใช้หลกัสตูรเตม็รูป 
  6. การวางแผนตดิตามและประเมินผลการใช้หลกัสตูร 
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 ขั 8นตอนการวางแผนการนําหลกัสตูรไปใช้  สรุปได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ   10  การวางแผนการนําหลกัสตูรไปใช้ 
 
 
 
 

บริการสนบัสนนุ 

ใช้ไมไ่ด้ 

ใช้ไมไ่ด้ ปรับแก้ 

ปรับแก้ 

การฝึกอบรมเพิ'มเติม 

การตรวจสอบหลกัสตูร 

ยอมรับ 

โครงการศกึษานําร่อง 

ยอมรับ 

นําไปปฏิบตัิจริง 

การประเมินผล 
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 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบหรือทบทวนหลักสูตร เพื'อต้องการทราบว่าหลักสูตร         
ที'พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั 8นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพื'อการศึกษาหาวิธีการที'จะนํา
หลักสูตรไปใช้ปฏิบัติได้จริงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร  และศึกษาองค์ประกอบและปัจจัย             
ที'เกี'ยวข้องกบัการใช้หลกัสตูรครั 8งนี 8 
 การตรวจสอบลกัษณะหลกัสตูรเพื'อดคูวามชดัเจนของหลกัสตูร ซึ'งได้แก่ความกระจ่างชดั
ของคําชี 8แจง คําอธิบายสาระสําคัญและแนวปฏิบัติต่างๆ ของหลักสูตร นอกจากนั 8นจะดูความ
สอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตร ได้แก่ จุดประสงค์การเรียน เนื 8อหาสาระ กิจกรรมและ
ประสบการณ์ การเรียนและการประเมินผล มีความสอดคล้องสมัพนัธ์กันมากน้อยเพียงใด มีความ
เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้ เรียนที'เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงหรือไม่ รวมทั 8งความหวังของสังคม              
ได้สะท้อนเข้ามาอยู่ในส่วนใดของตวัหลักสูตร ความซับซ้อนของเนื 8อหาสาระมีมากน้อยเพียงใด            
สิ'งเหล่านี 8จะเป็นเครื'องชี 8นําไปสู่การขจดัความสบัสนในการปฏิบตัิจริง ว่าเหตผุลของความซํ 8าซ้อน            
ของสาระนั 8นมีไว้เพื'ออะไร หรือถ้าไมจํ่าเป็นก็ควรจะตดัออก  และเรียงลําดบัใหม่ตามขั 8นตอนของการ
เรียนรู้ สิ'งสําคญัอีกประการหนึ'งคือ รายละเอียดต่างๆ ที'ปรากฏในหลกัสตูรนั 8น สามารถที'จะนําไป
ปฏิบัติได้จริง ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่รวมทั 8งบุคลากรอื'นๆ โดยเฉพาะ              
อยา่งยิ'งผู้สอนผู้สอน ผู้บริหาร งบประมาณ การบริการสนบัสนนุการใช้หลกัสตูรได้ตามวตัถปุระสงค์ 
 คณะบุคคลที'ทําการตรวจสอบหลักสูตร  ได้แก่ คณะกรรมการร่างหลักสูตร ผู้ บริหาร 
ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ผู้ เรียนและผู้ปกครอง ควรจะได้มีบทบาทในการประชุมสัมมนา     
เพื'อหาประสิทธิภาพของหลกัสูตร และเพื'อความเข้าใจที'ตรงกัน เห็นคณุค่า เกิดการยอมรับและมี      
เจตคตทีิ'ดีตอ่หลกัสตูร ซึ'งเป็นสิ'งสําคญัในการจะนําหลกัสตูรไปใช้ 
 การวางแผนและทําโครงการศกึษานําร่อง เป็นสิ'งที'จําเป็นสําหรับการตรวจสอบคณุภาพ
ความเป็นไปได้หลกัสตูรก่อนที'จะนําไปใช้ปฏิบตัิจริง วิธีการนําหลกัสตูรไปสู่การปฏิบตัิประการแรก 
คือ เลือกตวัแทนของกลุม่เป้าหมายก่อนที'จะทําการใช้หลกัสตูร จากนั 8นแปลงหลกัสตูรสู่กระบวนการ
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เรียนรู้ พฒันาวสัดหุลกัสูตร แหล่งเรียนรู้ เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้หลกัสตูร จดัหา
แหล่งบริการสนับสนุนการใช้หลักสูตร งบประมาณ การจัดสิ'งแวดล้อมที'จะสนับสนุนการสอน        
การติดตามผลการทดลองทั 8งระยะสั 8นและระยะยาว รวมทั 8งศกึษาระบบการบริหารของสถานศกึษา
ในปัจจุบันว่าระบบหลักสูตรจะเข้าไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบบริหารที'มีอยู่เดิมให้ผสมผสานกัน            
ได้อยา่งไรโดยไมไ่ปเปลี'ยนแปลงโครงสร้างของระบบเดมิ 
 การประเมินโครงการศกึษาทดลอง ซึ'งอาจจะกระทําได้หลายรูปแบบ เช่น การประเมินผล
การเรียนรู้จากผู้ เรียน โดยการประเมินแบบย่อยและการประเมินแบบรวบยอด การประเมินหลกัสตูร
หรือประเมินทั 8งระบบการใช้หลักสูตรและปรับแก้จุดอ่อนจากข้อค้นพบ โดยประชุมสัมมนากับ
ผู้ เชี'ยวชาญและผู้ เกี'ยวข้องกับการใช้หลักสูตร เพื'อขอความคิดเห็นบางส่วนมาปรับปรุงหลักสูตร           
ให้สมบรูณ์ยิ'งขึ 8น 
 การประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร การใช้หลกัสตูรใหม่จะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด 
ขึ 8นอยู่กับการประชาสัมพันธ์หลักสูตรส่วนหนึ'งด้วย การเข้าใจเกี'ยวกับหลักสูตร และการยอมรับ
หลกัสตูรใหมน่ั 8น จะต้องทําการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ เกี'ยวข้องทราบและเข้าใจเป็นระยะ สื'อที'ใช้ในการ
แนะนําหลักสูตรมีหลายรูปแบบ ขึ 8นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของการใช้หลักสูตร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
อินเทอร์เน็ต แผน่ป้ายประชาสมัพนัธ์ สิ'งเหลา่นี 8สามารถใช้กบับคุคลที'เกี'ยวข้องกบัหลกัสตูรโดยทั'วไป 
ส่วนคณะผู้สอนนั 8นควรจะได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการและผู้ปกครองผู้ เรียนควรได้มีการประชุม
ชี 8แจง เพื'อสร้างความเข้าใจ 
 การอบรมผู้สอน ผู้บริหาร และผู้ เกี'ยวข้องกับการใช้หลกัสูตร สิ'งที'การนําหลกัสูตรไปใช้
จะต้องคํานึงและต้องกระทําอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นขั 8นเตรียมการสํารวจข้อมูลเบื 8องต้น                
ที'นํามาใช้ การวางแผนและวิธีการฝึกอบรมบคุลากร เช่น ข้อมลูเกี'ยวกบัสถาบนัการใช้หลกัสตูรจะมี
ความแตกตา่งกันด้านความพร้อมของการใช้หลกัสตูร สถานศกึษาในเมืองใหญ่ย่อมมีความพร้อม
หลายๆ ด้าน มากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็กที'อยู่ในชนบท ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้สอน บุคลากร           
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ที'สนบัสนนุการสอน รวมทั 8งผู้ปกครอง วิธีการอบรม ระยะเวลาที'ใช้ในการอบรมและงบประมาณที'ใช้
ในแผนนี 8 
 วิธีการฝึกอบรมจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายของการใช้หลักสูตร เช่น ผู้บริหาร
และผู้ เ กี'ยวข้อง วิธีการอบรมจะมุ่งเน้นเกี'ยวกับนโยบาย เจตนารมณ์ของหลักสูตร การจัด
งบประมาณและการบริการสนบัสนุน การใช้หลกัสตูรและการสอน วิธีการที'ใช้ส่วนมากจะเป็นการ
ประชุมชี 8แจง สาระสําคญัแนวทางการปฏิบตัิ เป็นต้น ส่วนคณะผู้สอนผู้ ใช้หลกัสูตรจริง วิธีการจะ
มุง่เน้นการประชมุปฏิบตักิารเพราะการจะเข้าใจหลกัสตูรจนสามารถปฏิบตักิารสอนได้นั 8น ต้องลงมือ
ฝึกปฏิบตัจิริง ผู้สอนจงึจะเห็นภาพรวมและเกิดความมั'นใจในการสอน วิธีการฝึกอบรมแบบนี 8จะต้อง
ใช้งบประมาณและต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ดงันั 8นทรัพยากรต่างๆ การเตรียมวสัดสํุาหรับ
การฝึกอบรม จะต้องมีการวางแผนอย่างดี เพื'อไม่ให้ผู้สอนเกิดความสบัสนและความไม่แน่ใจ อนัจะ
เป็นเครื'องบง่ชี 8ถึงการไมย่อมรับหลกัสตูรใหมต่ามมา นอกจากนั 8นแล้วการให้ข้อมลูย้อนกลบัเป็นสิ'งที'
ดีเพราะจะต้องให้ทราบผลของการฝึกอบรมเพื'อทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข โดยให้ผู้อบรมได้มี
ส่วนวางแผนการแก้ไข ตดัสินใจและการแก้ปัญหา สิ'งเหล่านี 8จะช่วยให้ผลของการพฒันาหลกัสูตร
ไปสูก่ารปฏิบตัจิริงได้มากขึ 8น  
 ขั 8นดําเนินการนําหลักสูตรไปปฏิบัติจริง เป็นการตัดสินใจหลังจากได้ทดลองปรับแก้
หลักสูตร และได้ฝึกอบรมผู้สอน และผู้ เกี'ยวข้องเรียบร้อยแล้ว กระบวนการนําหลกัสูตรไปใช้จริง          
เพื'อไม่ให้เกิดความยุ่งยากและความซบัซ้อน ดงันั 8นนกัพฒันาหลกัสตูรจึงได้ศึกษาระบบของการใช้
หลกัสตูรดงันี 8 
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แผนภาพ  11  การนําหลกัสตูรไปใช้จริงหรือขั 8นดําเนินการใช้หลกัสตูรเตม็รูป 
 
 การวางแผนการปฏิบตัิงานมีความชดัเจน จุดมุ่งหมายได้ชี 8ทางให้ผู้ ใช้หลกัสตูรสามารถ
ปฏิบัติไ ด้จริงมากน้อยเพียงใด การศึกษาข้อมูลอื'นๆ เพิ'มเติม ได้กระทําอย่างกว้างขวาง                   
และครอบคลมุเสนอทางเลือกที'เป็นไปได้ แก่ผู้ ที'นําหลกัสตูรไปใช้ สามารถดําเนินการได้จริง  
 ความพร้อมของสถานศกึษาด้านตา่งๆ ได้แก่ ความพร้อมในการสอนของผู้สอน สถานที'มี
ความเหมาะสม ความพร้อมของผู้ เรียน ผู้ ที'เกี'ยวข้อง งบประมาณสนับสนุน ระบบการบริหาร 
ลักษณะของหน่วยปฏิบัติงาน ระยะเวลาที'นําหลักสูตรใหม่มาใช้นี 8มีความเหมาะสมเพียงใด 
บรรยากาศของสถานศกึษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัผู้บริหาร ซึ'งจะเป็นปัจจยัพื 8นฐานที'จะส่งผล
ให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน ความรู้เชิงประเมินคา่ของผู้สอนตอ่หลกัสตูร บริการสนบัสนนุ
ด้านอื'นของการใช้หลักสูตร สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและชุมชนที'เอื 8อต่อการใช้หลักสูตร
ได้มากน้อยเพียงไร 
 การดําเนินการใช้หลกัสูตรใหม่ต้องไม่ลืมว่าระบบหลกัสตูรจะต้องไม่ไปขดัแย้งกับระบบ
การบริหารของสถานศึกษามากเกินไป จนเป็นผลทําให้เกิดการไม่ยอมรับของผู้บริหารและผู้สอน 
นอกจากสภาพแวดล้อมทางสงัคมแล้ว สภาพแวดล้อมของหนว่ยงานระดบัสงูขึ 8นไป ความจริงใจและ

 

จดุมุง่หมาย 
ของหลกัสตูร 

 

ความพร้อม 
ของสถานศกึษา 

กระบวนการ 
ใช้หลกัสตูร 

ของสถานศกึษา 

 

ผลการใช้ 
หลกัสตูร 

 

ข้อมลูย้อนกลบั 
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จริงจงัในการที'สนบัสนนุการใช้หลกัสตูรใหม่มากน้อยแคไ่หน ซึ'งสิ'งตา่งๆ เหล่านี 8จะต้องศกึษาข้อมลู
ที'ถูกต้องและกระทําทั 8งในแนวกว้างและแนวลึกเพื'อให้ได้ซึ'งสิ'งที'มากําหนดเกี'ยวกับการติดตาม        
และการประเมินการใช้หลกัสูตร จะเป็นไปตามความคาดหวงัของหลกัสูตร ขั 8นตอนของการปฏิบตัิ
เกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูรที'สถานศกึษาสรุปได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  12  ขั 8นตอนการใช้หลกัสตูรที'สถานศกึษา 
 
 การอบรมเพิ'มเติมระหว่างการใช้หลักสูตร ขณะที'ดําเนินการใช้หลักสูตรจะต้องศึกษา
ปัญหาและปรับแก้สิ'งตา่งๆ ให้เข้ากบัสภาพจริงและความเป็นไปได้ให้มากที'สดุเท่าที'จะมากได้ ทั 8งนี 8
โดยไม่ให้เสียหลกัการใหญ่ของหลกัสตูร สิ'งที'ผู้สอนต้องการมากคือ การฝึกอบรมเพิ'มเติม เพื'อสร้าง

การศกึษาหลกัสตูร, กําหนดแผน 
การสอน  วางแผนงบประมาณ 

การบริหารหลกัสตูร 

 

กระบวนการเรียนการสอน 

พฒันาวสัดหุลกัสตูร 
 เอกสารอา่นเสริม 

คูม่ือผู้สอน   สื'อการเรียน 

การประเมินผล 
ผู้ เรียน    ผู้สอน 

หลกัสตูร 

ความพร้อมของผู้สอน 
การฝึกอบรม , บริการสนบัสนนุ 

วิทยากร 

1 2 

3 

4 

5 
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ความพร้อมในการสอนของผู้สอนให้เกิดความมั'นใจมากขึ 8น การฝึกอบรมจะกระทําจากการวิเคราะห์
ส่วนที'ขาดในบทบาทหน้าที'ของผู้สอน เกี'ยวกับการใช้หลกัสูตร เพื'อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม และที'สําคัญที'สุดคือการเพิ'มพูนประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน       
การสอน 
 การฝึกอบรมเพิ'มเติมควรเป็นแผนและโครงการที'ชัดเจน เพราะจะสะดวกในการจัด
งบประมาณ วิทยากร ระยะเวลา และวิธีการฝึกอบรม และวิธีการฝึกอบรมเพิ'มเติมทกุครั 8งควรได้มา
จากผลของการสํารวจความต้องการและเรียงลําดับความสําคัญของปัญหาที'ต้องการฝึกอบรม             
ที'ชดัเจนซึ'งสามารถกระทําได้ดงันี 8 
  1. สํารวจความต้องการของการฝึกอบรม 
  2. กําหนดวตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 
  3. กําหนดหวัข้อและหมวดวิชา 
  4. กําหนดจดุประสงค์ของหวัข้อและหมวดวิชา 
  5. กําหนดแนวการฝึกอบรม 
  6. กําหนดกลวิธีการฝึกอบรม 
  7. กําหนดคาบเวลาของการฝึกอบรมในแตล่ะหวัข้อวิชา 
  8. การเรียงลําดบัหวัข้อวิชาและวิธีการฝึกอบรม 
  9. กําหนดงบประมาณ  วิทยากร  สถานที'  และระยะเวลาการฝึกอบรม 
  10. วางแผนประเมินการฝึกอบรม และผลที'ได้ต่อการจะนําไปใช้ปรับปรุงการ
ปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพ 
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 ปัจจยัที'จะต้องพิจารณาในการเลือกฝึกอบรม  สามารถสรุปได้ดงันี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
แผนภาพ  13  ขั 8นตอนการฝึกอบรมผู้สอนเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูร 
 
 

ปัจจยัที'พิจารณาเกี'ยวกบัการเลอืกอบรม 

บคุคลที'เกี'ยวข้อง 
 

ผู้ให้การอบรม 
ผู้ เข้ารับการอบรม 

เนื 8อหาสาระวิชา 
 

- เนื 8อหาเฉพาะเจาะจง 
- เรื'องที'ต้องอาศยัวิชาตา่งๆ 
- ประยกุต์ใช้เพื'อให้เกิดบรูณาการ 

เวลาและอปุกรณ์ที'ต้องใช้ 
 

- เวลา 
- สถานที' 
- งบประมาณ 
- อปุกรณ์และสิ'งอํานวยความสะดวก 

วตัถปุระสงค์ของการสอน 
 

   ความรู้   ทกัษะ  ความสามารถ   
   ความชํานาญ  เจตคต ิ

เทคนิคการเรียนรู้ที'ใช้ 
 

- การจงูใจ 
- การมีสว่นร่วม 
- ความเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 
- ลาํดบัขั 8นการนําเสนอ 
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5.3  การวางแผนนําหลักสูตรใหม่เข้าแทนที�หลักสูตรเก่า 
 เมื'อการพัฒนาหลักสูตรและการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ภารกิจที'สําคัญอีกประการหนึ'งของการนําหลักสูตรไปใช้ ได้แก่ การวางแผนนํา
หลักสูตรใหม่เข้าแทนที'หลักสูตรเก่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องศึกษาข้อมูลปัจจัยและ
เงื'อนไขตา่งๆ ที'จะช่วยส่งเสริมการใช้หลกัสูตร ได้แก่ การจดัระบบการบริหารหลกัสตูร การกําหนด
เป้าหมายเกี'ยวกับการใช้หลักสูตรเต็มรูปว่าควรจะเป็นเมื'อใด หลกัสูตรเดิมจะยกเลิกและหมดไป
เมื'อใด การจดัผู้สอน การศึกษาข้อมูลเกี'ยวกับผู้ เรียน วสัดุหลกัสูตร เอกสาร สื'อการเรียนการสอน 
ทรัพยากรที'จําเป็น สําหรับการใช้หลักสูตรใหม่ รวมทั 8งเทียบจํานวนหน่วยกิตหรือรายวิชาของ
หลกัสตูรเก่ากบัหลกัสตูรใหมสํ่าหรับผู้ เรียนที'สอบไมผ่า่นด้วย ซึ'งจะกลา่วถึงรายละเอียดตอ่ไปนี 8 
 การจัดระบบการบริหารหลักสูตร การจัดหลักสูตรใหม่แทนที'หลักสูตรเก่า สําหรับ
สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาจะไม่คอ่ยสบัสนมากนกั เพราะสถาบนัการศกึษาอาจจะประกาศ
ยกเลิกการใช้หลกัสตูรเดมิ และใช้หลกัสตูรใหมใ่นปีการศกึษาใด จะมีเงื'อนไขสําหรับผู้ เรียนที'สอบไม่
ผา่นรายวิชาอยา่งไร จะกําหนดให้เลือกเรียนรายวิชาใดในหลกัสตูรใหม่แทน ระบบข้อมลูสําหรับการ
บริหารหลักสูตรที'มีทั 8งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่คู่ขนานกัน จะมีความสับสนถ้าระบบข้อมูล
เกี'ยวกบัการบริหารหลกัสตูรไมช่ดัเจน และเพียงพอสําหรับผู้ปฏิบตั ิสําหรับสถาบนัอดุมศกึษาจะเป็น
สถาบนัเดียว การสื'อสารการทําความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการ การกํากับดูแลไม่ยุ่งยาก
เกินไปในทิศทางเดียวกนั 
 การกําหนดเป้าหมายในการเปลี'ยนแปลง การกําหนดเป้าหมายว่าจะใช้หลกัสตูรใหม่เต็ม
รูปเมื'อใด และหลักสูตรเดิมจะยกเลิกหรือหมดไปในระยะเวลาเท่าใด การศึกษาข้อมูลที'สําคัญ           
และเป็นสิ'งจําเป็นในการกําหนดเป้าหมาย ได้แก่ การศกึษาทางเลือกว่าจะใช้วิธีการใดที'จะทําให้การ
ใช้เวลาในการเปลี'ยนแปลงในเวลารวดเร็ว การศึกษาปัญหาเกี'ยวกบัผู้ เรียนในหลกัสูตรเดิม รวมทั 8ง
แนวทางวิธีการชว่ยเหลือผู้ เรียน ให้ได้รับผลกระทบหรือเสียประโยชน์จากการเปลี'ยนแปลงน้อยที'สดุ
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เทา่ที'จะทําได้ ประการสดุท้ายได้แก่ การศกึษาปัญหาอปุสรรคที'อาจจะเกิดขึ 8น รวมทั 8งแนวทางแก้ไข
เกี'ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่และหลักสูตรเดิม การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที'
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบในการวางแผนประกอบการ
ตดัสินใจในการกําหนดเป้าหมายและเวลาการเปลี'ยนแปลง  
 การจัดผู้ สอน การเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ สอนในการนําหลักสูตรไปใช้ จะประสบ
ความสําเร็จมากน้อยเท่าใดขึ 8นอยู่กบัผู้สอนเป็นสําคญั การศกึษาข้อมลูพื 8นฐานสําหรับการออกแบบ
หลกัสูตรและการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา ระดบัของเนื 8อหาสาระ ความรู้ความเข้าใจ 
ทกัษะความชํานาญของผู้สอนแต่ละคน โลกทศัน์ความเชื'อ ค่านิยม สิ'งเหล่านี 8เป็นปัจจยันํามาซึ'ง
ความรู้สึกที'ดีต่อหลกัสูตร การมองตนเองของผู้สอนในฐานะบคุคล ห้องเรียนทั 8งสถานศึกษา ชุมชน        
สิ'งเหล่านี 8จะเป็นปัจจัยต่อการรับรู้ในบริบทต่างๆ ของการใช้หลักสูตร รวมทั 8งการสนับสนุนและ
เอื 8ออํานวยในการใช้หลักสูตรจากฝ่ายบริหาร ที'ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของหลกัสตูร 
 การศึกษาผู้ เรียน ข้อมูลพื 8นฐานของผู้ เรียนจะช่วยให้เกิดแนวคิดและแนวทางในการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ และช่วยเหลือป้องกันปัญหาอนัอาจจะเกิดขึ 8นได้ วิธีการศึกษาผู้ เรียน
อาจจะดจูากข้อมลูที'จดัการศกึษาผา่นมา 3 – 5 ปี วา่มีจดุใดบ้างที'เป็นจดุออ่นที'ผู้ เรียนต้องการความ
ชว่ยเหลือเอาใจใสด่แูลเป็นพิเศษ  
 การเทียบรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตหรือหน่วยการเรียน  การกําหนดรายวิชาของ
หลกัสูตรสูตรใหม่ เพื'อใช้แทนหลกัสูตรเดิมในกรณีที'ผู้ เรียนสอบไม่ผ่านในหลกัสูตรเดิม การบริหาร
หลักสูตรจะต้องมีข้อมูลส่วนนี 8ที' กําหนดเกณฑ์เงื'อนไขการใช้หลักสูตร การเทียบโอนรายวิชา                
ของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร จะต้องกําหนดไว้อย่างชดัเจน ในกลุ่มวิชาบงัคบั วิชาแกน วิชา
เลือก รายวิชาใดที'คล้ายคลึงกันที'สามารถเรียนแทนกันได้ ใครจะเป็นผู้ มีอํานาจใจการตดัสิน หรือ
โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีหน้าที'เกี'ยวกบัการเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต เพื'อช่วยเหลือ
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ผู้ เรียนและผู้สอนในการปฏิบตัิเกี'ยวกับการใช้หลักสูตร ให้สามารถดําเนินไปโดยราบรื'น และเกิด
ประโยชน์กบัผู้ เรียนให้มากที'สดุ 
 
5.4  การเตรียมความพร้อมผู้สอนและบุคลากรที�เกี�ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร จะต้องจดัเตรียมเอกสารหลกัสตูร วสัดหุลกัสตูร คูมื่อการ
ใช้หลกัสตูร สื'อการเรียนการสอนที'จําเป็น เครื'องมือเครื'องใช้ อาคารสถานที' สถานที'ฝึกปฏิบตัิการ              
แนวทางการประเมินผลการเรียนการสอน สิ'งต่างๆ เหล่านี 8 จะต้องอยู่ในสภาพการณ์ที'พร้อมชี 8แจง
เสนอแนะข้อมลู วิธีการที'ใช้หลกัสตูรสําหรับผู้สอนและผู้บริหารสําหรับการประชมุปฏิบตัิการและการ
วางแผนการใช้หลักสูตรจริง ปัจจัยด้านสภาพความพร้อมของสิ'งเหล่านี 8 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก เพราะจะมีส่วนในการกระตุ้ นความรู้ความเข้าใจ               
และมีเจตคติที'ดีต่อการใช้หลกัสูตร การเตรียมความพร้อมบุคลากรที'เกี'ยวข้องกับการใช้หลกัสูตร           
จะมีความแตกตา่งกนัแตล่ะกลุม่เป้าหมาย 
 สําหรับผู้ บริหารและศึกษานิเทศก์ ควรจะมีการประชุมชี 8แจงเกี'ยวกับการใช้หลักสูตร                
การสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรสําหรับผู้ สอน รวมทั 8งการสร้างเจตคติที'ดีต่อหลักสูตรให้กับ
ผู้สอน ผู้ เรียนและผู้ เกี'ยวข้อง  ได้แก่  ผู้ปกครองและประชาชนในชมุชน บุคลากรกลุ่มนี 8ควรประชุม
ชี 8แจงและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างสมํ'าเสมอ เพื'อให้มีความรู้ความเข้าใจ และรายงาน
ความก้าวหน้าระหวา่งการดําเนินการใช้หลกัสตูร 
 กลุ่มผู้สอนนอกจากจะประชุมชี 8แจงให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี'ยวกับหลกัสูตรในภาพ
กว้างๆ แล้ว จะต้องมีการประชมุเชิงปฏิบตัิการเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูรแบบเจาะลึก โดยเฉพาะแนว
การสอน และจุดเน้นในแต่ละเรื'อง ซึ'งจะมีความแตกต่างกันไปตามสารถของแต่ละรายวิชาและ
ธรรมชาตกิารแสวงหาความรู้ ซึ'งจะมีรูปแบบการสอนที'หลากหลายแตกตา่งกนัไป เพื'อพฒันาผู้ เรียน
ได้ตามเป้าหมายของหลกัสตูร คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะต้องประสานงานกบัผู้บริหาร เพื'อให้
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ความสําคญัและเอาใจใส่ดแูลการเตรียมความพร้อมและพฒันาบคุลากรกลุ่มเป้าหมายนี 8อย่างเป็น
ระบบและดําเนินการอยา่งตอ่เนื'องในการใช้หลกัสตูร  
 การเตรียมความพร้อมบุคลากรที'เกี'ยวข้องกับการใช้หลักสูตรในชุมชน ส่วนนี 8คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ไม่ควรจะมองข้ามไป เพราะการวางแผนการจัดการศึกษา ควรจะให้
บคุลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มาก เพราะการนําชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา
จะช่วยทําให้การใช้หลักสูตรปรับเข้ากับสภาพความต้องการชองท้องถิ'น และนําความรู้จาก
สถานศึกษาสู่ชุมชน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องศึกษาข้อมูลเกี'ยวกับบุคลากรที'จะเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกั (core groups) สําหรับที'จะช่วยส่งเสริมสนบัสนนุการใช้หลกัสูตรให้ดําเนินไป
โดยสะดวกและราบรื'น รวมทั 8งชี 8แจงให้ผู้ ปกครองและบุคคลอื'นในชุมชนทราบ เกี'ยวกับการใช้
หลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตรที' ต้องการพัฒนาผู้ เ รียน การจัดกระบวนการเรียนการสอน          
และกิจกรรมหลกัสูตรอื'นๆ ในบางครั 8งการจดักระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมร่วมหลกัสูตร 
อาจจะต้องขอความร่วมมือ และการสนบัสนนุชว่ยเหลือจากชมุชน 
 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่ควรจะต้องข้ามเกี'ยวกับการเตรียมความพร้อมเรื'อง
งบประมาณ สําหรับใช้ในการจัดการพัฒนาบุคลากรและการดําเนินการใช้หลักสูตรใหม่ จะต้อง
วางแผนงบประมาณอย่างละเอียดและรอบคอบ มีความเพียงพอ ถ้าขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณการใช้หลักสูตรก็จะไม่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการใช้
หลักสูตรต้องการงบประมาณ สําหรับเตรียมความพร้อมบุคลากร และการพัฒนาอย่างต่อเนื'อง 
งบประมาณสําหรับการพัฒนาเอกสารคู่มือการใช้หลักสูตร วัสดุหลักสูตร สื'อการเรียนการสอน 
เครื'องมือเครื'องใช้ งบประมาณสําหรับการประชุมชี 8แจง การประชุมปฏิบัติการสําหรับการใช้
หลกัสูตรสําหรับผู้สอน การนิเทศกํากับดูแล และการประเมินหลกัสูตร รวมทั 8งการประชาสมัพนัธ์      
ผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ การวางแผนงบประมาณ และการบริหารงบประมาณส่วนนี 8 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้ บริหารสถานศึกษาจะต้องร่วมมือวางแผนบนฐานข้อมูล               
ที'ละเอียดชัดเจน รวมทั 8งวิธีการบริหารงบประมาณการใช้หลักสูตรที'มีประสิทธิภาพคล่องตัว               
ทันต่อสภาพความต้องการและการเปลี'ยนแปลงที'รวดเร็ว เพื'อเป้าหมายการพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คณุลกัษณะที'พงึประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูร 
 
5.5  การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร คือ การวางแผนดําเนินการใช้หลักสูตร เพื'อการสื'อสาร          
สองทาง และเสริมสร้างให้ผู้ เกี'ยวข้องกบัการใช้หลกัสตูรมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความรู้สึกที'ดี
ต่อหลักสูตร ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด ขจัดและลดสาเหตุแห่งการขัดแย้งต่างๆ รวมทั 8ง
สนับสนุนนโยบายการดําเนินการใช้หลักสูตร ซึ'งเป็นภารกิจสําคัญของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูร 
 การวางแผนงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็นเสมือนหัวใจของการดําเนินงาน                     
การประชาสัมพันธ์ที'ดีช่วยให้เกิดการประสานงาน ขจัดอุปสรรคและปัญหาซํ 8าซ้อน ถ้าขาดการ
วางแผนก็ยากที'งานการใช้หลกัสูตรจะดําเนินไปตามวตัถุประสงค์ การวางแผนการประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูรควรจดัเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการใช้หลกัสูตร ระหว่างการใช้หลกัสตูร และภายหลงัการใช้
หลกัสตูร หลกัการวางแผนประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร  มีดงัตอ่ไปนี 8 
  1. การกําหนดวัตถุประสงค์ จะต้องกําหนดหรือระบุสิ'งที'ต้องการประชาสมัพนัธ์ไว้
อย่างชัดเจน ว่าเพื'ออะไร จะต้องสร้างความเข้าใจในสิ'งใดหรือด้วยการแก้ปัญหาใดในหลักสูตร             
ที'พฒันาขึ 8น 
  2. การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย จะต้องระบุให้แน่ชัดว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร                 
มีพื 8นฐานการศึกษาหรือภูมิหลงัอย่างไร รวมทั 8งรายละเอียดตา่งๆ เช่น พื 8นฐานทางเศรษฐกิจ สงัคม                       



 77

และวฒันธรรม รวมทั 8งวา่ใครจะเป็นผู้ นําความคิดเห็นหรือมีอิทธิพลตอ่การเผยแพร่ข่าวสารหลกัสตูร
ไปสูป่ระชาชนในท้องถิ'น 
  3. การกําหนดหัวเรื' อง จะต้องกําหนดให้แน่นอนว่า แนวหัวเรื' องเกี'ยวกับการ
ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรจะเน้นไปในทางใด ตลอดจนการกําหนดสญัลกัษณ์หรือข้อความที'จะเข้าถึง
กลุม่เป้าหมายได้รวดเร็ว 
  4. การกําหนดระยะเวลา จะต้องมีการกําหนดช่วงระยะเวลา หรือจงัหวะที'เหมาะสม
ที'สดุ ในการปฏิบตังิานให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น อาจจะเริ'มทําการเผยแพร่
เกี'ยวกบัหลกัสตูรใหมล่ว่งหน้าเป็นการกระตุ้นความสนใจ 
  5. การกําหนดสื'อและเทคนิคต่างๆ จะต้องกําหนดลงไปว่าจะใช้สื'อหรือเครื'องมือ
ใดบ้างรวมทั 8งเทคนิควิธีการอื'นๆ 
  6. การกําหนดงบประมาณ จะต้องกําหนดงบประมาณที'ใช้ในการดําเนินงาน           
ให้ชดัเจน การกําหนดงบประมาณรวมทั 8งกําหนดบคุลากรที'จะใช้ในการดําเนินงาน 
 
 

 ประเภทและลักษณะกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 การดําเนินงานการประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร จะสําเร็จมากน้อยเพียงใด ควรจะต้องแยก
ลกัษณะกิจกรรมให้ชดัเจน เพื'อความสะดวกในการปฏิบตัิงาน ประเภทและลักษณะของกิจกรรม             
การประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร แบง่ออกเป็น  3  ประเภท  คือ 
  1. การประชาสมัพนัธ์ภายใน คือการสร้างความรู้ความเข้าใจอนัดีกบักลุ่มเป้าหมาย         
ในสถาบนั หรือหน่วยงาน เพื'อช่วยเหลือสนบัสนุนการใช้หลกัสูตร ลดความขดัแย้ง ความไม่เข้าใจ            
ในบรรยากาศการปฏิบตังิาน รวมทั 8งการให้ขา่วสารความรู้เกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูรแก่บคุลากร 
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  2. การประชาสัมพัน ธ์ภายนอก คือ การสร้างความ รู้ความเ ข้าใจอันดีกับ
กลุ่มเป้าหมายภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ประชาชน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื'นที'เกี'ยวข้องกับ     
การใช้หลักสูตร การประชาสัมพันธ์ภายนอกอาจจัดทําในรูปแบบของการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน
สื'อมวลชนประเภทต่างๆ เพื'อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจที'ถูกต้องเกี'ยวกับการใช้
หลกัสตูร 
  3. การประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ คือ การประชาสัมพันธ์ที'จัดขึ 8นให้เหมาะสม                
ตามลกัษณะของวตัถุประสงค์เฉพาะ เพื'อติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้ทนัที เช่น การประชาสมัพนัธ์
คณุลกัษณะและความสามารถของผู้ ที'จบหลกัสตูร ให้กบัหน่วยงานที'ต้องการใช้ผลผลิต เพื'อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที'ถกูต้องและตดัสินใจที'จะเลือกใช้ผลผลิตของหลกัสตูร 
 
 กระบวนการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร การดําเนินงานการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร มีปัจจยั          
ที'เป็นส่วนประกอบอยู่ 4 ประการ คือ การสํารวจข้อมูลการวางแผนงาน การติดต่อสื'อสาร             
และการประเมินผล ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 8 
 การสํารวจข้อมูล ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบ เช่น ใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย          
ที'เกี'ยวข้องกับการใช้หลักสูตร ซึ'งแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที'จะต้องประชาสัมพันธ์ภายใน ได้แก่ 
ผู้ บริหาร ผู้ ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าหมวดวิชา ผู้ สอน อาจารย์ ส่วนกลุ่มเป้าหมายเพื'อการ
ประชาสมัพนัธ์ภายนอก ได้แก่ ผู้ปกครอง ชมุชน สถานศกึษาอื'นๆ รวมทั 8งผู้ใช้ผลผลิตของหลกัสตูร 
 การวางแผนงานประชาสมัพนัธ์หลกัสูตร คือ นําข้อมูลที'ศึกษาเตรียมวางแผนว่าจะทํา
อะไรบ้าง การวางแผนงานจะต้องชดัเจน เป็นระบบและต่อเนื'อง กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
วิธีการและสื'อ รวมทั 8งงบประมาณ กําหนดวิธีปฏิบตั ิทําอยา่งไร และเมื'อใด 
 การติดต่อ สื' อสาร  คือ  การ ดํา เ นินงานการประชาสัมพัน ธ์หลักสูตรตามแผน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะต้องศึกษาธรรมชาติการรับรู้สื'อประชาสัมพันธ์ของแต่ละ
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กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลาและวิธีการนําเสนอการจดัทําการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรผ่านสื'อตา่งๆ เช่น 
วิทย ุโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต วารสาร และเอกสารเพื'อการประชาสมัพนัธ์ภายในและภายนอก การทํา
เอกสารเพื'อการประชาสัมพนัธ์นั 8นมีความแตกต่างกับการจดัทําเอกสารเผยแพร่ซึ'งมีวัตถุประสงค์     
เพื'อการสื'อสารทางเดียว ส่วนเอกสารเพื'อการประชาสมัพนัธ์ มีจุดประสงค์เพื'อการสื'อสารสองทาง
และกระตุ้นให้เกิดความรู้สกึที'ดีตอ่หลกัสตูร 
 การประชาสัมพันธ์ก่อนการใช้หลักสูตร ถ้าจะมีการจัดประชุมสัมมนา จะต้องศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื'อเป็นประโยชน์สําหรับการออกแบบและวิธีการ
บริหารจดัการสําหรับกลุม่เป้าหมายเพื'อการสื'อสารได้ตรงจดุและเกิดความรู้สกึที'ดีตอ่หลกัสตูร 
 การใช้วารสารเพื'อการประชาสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักสูตร รวมทั 8ง เอกสาร                         
เพื'อประชาสมัพนัธ์ นอกจากนี 8อาจจดัการสาธิตพิเศษ เพื'อการประชาสมัพนัธ์หลักสูตรในประเด็น              
ที'น่าสนใจ หรือลกัษณะเด่นของหลกัสตูร ว่ามีประโยชน์และมีคณุคา่ มีความหมายตอ่ผู้ ที'เกี'ยวข้อง
อยา่งไร 
 การประเมินผลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจะใช้ วิ ธีการใดจึงจะทราบว่าการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแต่ละครั 8งนั 8นบรรลุวัตถุประสงค์ การใช้งบประมาณแต่ละครั 8ง การใช้
ทรัพยากรคุณภาพของสื'อเพื'อการประชาสัมพันธ์ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอก            
การประสานงานกบัหน่วยงานใดที'จะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ 8น การวิเคราะห์ในแง่ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ใ ช้ผลผลิตของหลักสูตรกับสถาบันผู้ ผลิต หรือสถานศึกษาว่าเกิด                
ความพงึพอใจในผลผลิตมากน้อยเพียงใด  ซึ'งอาจจะใช้กรอบในการวิเคราะห์ดงันี 8 
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แผนภาพ  14  ขั 8นตอนความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ใช้ผลผลิตและสถานศกึษา 
 
 
 ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 ปัจจบุนัคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรส่วนมาก ได้พยายามปรับปรุงการประชาสมัพนัธ์
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในอนาคตมีแนวโน้มไปในทางที'
สถาบนัการศึกษาต้องแสดงให้สังคมประจักษ์ว่า พฤติกรรมหรือสิ'งที'สถาบนัทําอยู่นั 8นเป็นความ
รับผิดชอบต่อสงัคม พลงัร่วม การส่งเสริมการใช้หลกัสตูร คือ การประชาสมัพนัธ์ ซึ'งคณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูรไมค่วรมองข้ามไป และถ้าจะทําการประชาสมัพนัธ์หลกัสตูรให้มีประสิทธิภาพจะต้อง
มีความสามารถในการเขียนหนังสือ เขียนบทความ มีความรู้ในเรื' องพฤติกรรมศาสตร์ และ
ความสามารถในการสื'อสาร มีความจริงใจและรับผิดชอบต่องานประชาสัมพันธ์หลักสูตร จึงจะ
สง่ผลให้การใช้หลกัสตูรเป็นไปอยา่งราบรื'น บรรลตุามเจตนารมณ์ของหลกัสตูร 

ผลผลติที'คน  /  หนว่ยงาน 
ต้องการ 

สถาบนัผลติ 
ผู้ผลติ 

คณุภาพ 
ประสทิธิภาพ 

 

ผู้ใช้ 

 

ผลผลติ 

ขายผลผลติ 

ความพอใจ 
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5.6  การแปลงหลักสูตรสู่การสอน 
  หลกัสตูรและการสอนเป็นงานทางด้านวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะต้อง
เป็นผู้ กํากบัดแูล จะปลอ่ยให้หวัหน้าภาค หรือคณบดีเป็นผู้ รับผิดชอบบริหารหลกัสตูรแตเ่พียงผู้ เดียว
ไม่ได้ องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมาจากหลายสาขาวิชา เพื'อจะได้กํากับดแูล           
ได้อย่างทั'วถึงในเรื'องมาตรฐานทางด้านวิชาการ โดยมีบทบาทหน้าที'เกี'ยวกับการวางแผนการ
จดัระบบการจดัการเกี'ยวกบัหลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน การจดัอาจารย์ผู้สอน การกํากบัดแูล
มาตรฐานหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้อง
ประสานงานกับผู้ บริหารและผู้ สอนให้ตระหนักถึงความสําคัญของขั 8นตอนการแปลงหลักสูตร            
สูก่ารสอน ดงันี 8 
   1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรในลักษณะวิเคราะห์ เกี'ยวกับหลักการของหลักสูตร 
วตัถุประสงค์ของหลักสูตร วตัถุประสงค์ของรายวิชา เพื'อกําหนดแผนการสอน ศึกษารายละเอียด
เกี'ยวกับแนวทางการออกแบบกิจกรรม และการปฏิบัติ รวมทั 8งงบประมาณที'จะต้องใช้สําหรับ           
การบริหารหลกัสตูรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   2. พฒันาวัสดุหลักสูตรที'จําเป็นสําหรับการเรียนการสอน เช่น เอกสารคําสอน          
แบบฝึก บทปฏิบตัิการ ข้อทดสอบ คูมื่อผู้สอน คูมื่อผู้ เรียน โดยวางแผนดําเนินการให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที'ตั 8งไว้ 
   3. ตรวจสอบความพร้อมของวสัดหุลกัสตูร บคุลากร วสัด ุสิ'งอํานวยความสะดวก 
และสิ'งสนับสนุนการใช้หลักสูตร แหล่งวิทยากรในท้องถิ'น รวมทั 8งแหล่งฝึกประสบการณ์สําหรับ
ผู้ เรียน 
   4. การวางแผนพัฒนาผู้ สอน การฝึกอบรมเพิ'มเติมระหว่างการดําเนินการใช้
หลกัสูตร อาจารย์ที'สําเร็จการศึกษาทางด้านวิชาชีพ จะไม่เข้าใจเกี'ยวกับการสอนระดบัอุดมศกึษา 
(collage teaching) ซึ'งมีรายละเอียดและลักษะเฉพาะ ลักษณะการฝึกอบรมผู้ สอนควรเป็น         
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การประชุมเชิงปฏิบตัิการเกี'ยวกับประเด็นสําคญัๆ ที'จะส่งเสริมการเรียนการสอน และการพฒันา
ผู้ เรียนให้มีทกัษะและเจตคติตอ่วิชาชีพ เป็นการสร้างความมั'นใจและการประกนัคณุภาพหลกัสูตร     
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
   5. การจัดตารางสอนและจัดผู้ สอน การจัดชั 8นเรียน ห้องปฏิบตัิการ สถานที'ฝึก
ปฏิบตัิ เพื'อเสริมสร้างความรู้ ทกัษะ ทั 8งภายในและภายนอกสถานบนั รวมทั 8งวางแผนประสานงาน
กับบุคคลที'เกี'ยวข้องและสถานที'ที'จะพาผู้ เรียนไปศึกษา ดูงาน และการฝึกภาคสนาม สิ'งเหล่านี 8   
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะต้องวางแผนปฏิบตัิการในภาพรวมให้เป็นระบบ เนื'องจากข้อมูล
เหล่านี 8จะนํามาวางแผนเรื'องงบประมาณ เวลา การประสานกับผู้ เกี'ยวข้อง เพื'อจะอํานวยความ
สะดวกการใช้หลักสูตร รวมทั 8งการจัดยานพาหนะที'จะต้องให้อยู่ในสภาพที'พร้อมและปลอดภัย
สําหรับผู้ เรียน 
   6. กระบวนการเรียนการสอน จะดําเนินไปอย่างราบรื'นเป็นระบบ ขึ 8นอยู่กับ
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร รายละเอียดของภารกิจข้อ 1 - 5 จะต้องวางแผน     
ให้อยู่ในสภาพที'พร้อมก่อนที'จะเปิดทําการสอน กระบวนการเรียนการสอนที'มีคณุภาพจะบ่งชี 8ถึง     
การวางแผนหลักสูตรได้เตรียมไว้ล่วงหน้า เมื'อนําแผนไปสู่การปฏิบตัิจริง คณะกรรมการบริหาร
หลกัสตูรจะต้องสํารวจวา่มีสิ'งใดบ้างจะต้องปรับปรุง คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ผู้บริหาร ผู้สอน 
สงัเกตบนัทึกร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื'อหาแนวทางแก้ไขข้อมูลเหล่านี 8 จะเป็นส่วนหนึ'งของการ
นําไปใช้ การปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไป 
  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรร่วมมือกนัจดัทําประมวลการสอน (course syllabus) 
เพื'อตรวจสอบความถกูต้องและมาตรฐานวิชาของหลกัสตูรนั 8น การเขียนคําอธิบายรายวิชา (course 
description) ในหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตรมีหลักการเขียนคําอธิบายรายวิชา ดังนี 81)แสดง
ประเด็นหลกัๆ (main concept) มาเรียบเรียงในลกัษณะเป็นคํานาม (noun) และวลี (phase) ไม่นํา  
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sub concept  หรือ topic  มาเขียน 2) ใช้คํากริยา (action verb) 3)ใช้ภาษารัดกมุ กระชบั สะท้อน
ภาพรวมของรายวิชา 4) ไมข่ยายรายละเอียดเนื 8อหาสาระของรายวิชา  
 ส่วนการออกแบบคําอธิบายรายวิชาลกัษะบูรณาการ หรือการออกแบบรายวิชาเชิงรุก 
สามารถทําได้โดยนําคุณลักษณะบัณฑิตที'พึงประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นตัวตั 8ง          
ตามด้วยสาระสําคญั (main concept) ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 

 

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
สาระสําคญั  (Main Concept) 

MC1 MC2 MC3 MC4 MC5 

      

      

      

      

 

ตารางเมตริกซ์ 
 
แผนภาพ  15  การออกแบบคําอธิบายรายวิชาลกัษะบรูณาการเชิงรุก 
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 ความหมายของหน่วยกิตกับเวลาการสอนและการเรียนรู้ ตวัเลขหน้าวงเล็บ หมายถึง 
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชา ส่วนตวัเลข 3 ตวั ในวงเล็บ หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนของ
รายวิชานั 8น ตวัเลขตวัแรกในวงเล็บ หมายถึง ลกัษณะของวิชาเป็นทฤษฎีแนวคิดหลกัการ การเรียน
การสอนจะใช้วิธีการบรรยายหรืออภิปราย ส่วนเลขตวักลาง หมายถึง การปฏิบตัิในห้องปฏิบตัิการ 
หรือการปฏิบตัใินภาคสนาม สว่นตวัเลขตวัที'สาม ในวงเล็บ หมายถึง การศกึษาด้วยตนเอง ซึ'งผู้สอน
ส่วนมากไม่ค่อยให้ความสําคญักับตวัเลขตวัที'สามในวงเล็บ ซึ'งตวัเลขตวัที'สามในวงเล็บนี 8จะบอก
จํานวนชั'วโมงที'ผู้ สอนจะมอบหมายงานให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้เพิ'มเติม และฝึกประสบการณ์ 
กระบวนการคดิ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตวัอยา่งการวิเคราะห์ภารกิจการสอนรายวิชาวิสญัญี 501 
ที'นําไปสูก่ารจดัการเรียนการสอน  ดงันี 8 
 
 

   วิสญัญี  501  วิสญัญีวิทยา  2 (2 - 0 - 4 ) 
 
 
 
  เวลาเรียนของรายวิชานี 8เป็นระบบทวิภาค ดงันี 8 
    1 ปีการศกึษา มี 2 ภาคการศกึษา 
    1 ภาคการศกึษามีเวลาเรียน 18 สปัดาห์ 
 
  การวางแผนการสอน ผู้สอนจะต้องคิดถึงการสอบกาลางภาคและปลายภาค รวมทั 8ง
วนัหยดุและกิจกรรมซึ'งจะอยู่ที'ประมาณ 2 สปัดาห์ ดงันั 8นจะมีเวลาที'ใช้สอนจริง 16 สปัดาห์ การคิด
จํานวนชั'วโมงที'สอนจริง โดยนําตวัเลขในวงเล็บมาคณูกบัจํานวน 16 สปัดาห์ ดงันี 8 
 

จํานวนหน่วยกิต  การบรรยาย  การปฏิบตั ิ ศกึษาด้วยตนเอง 
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    จํานวนชั'วโมงการบรรยายของรายวิชานี 8  2 X 16 = 32 ชั'วโมง 
    จํานวนชั'วโมงการปฏิบตัไิมมี่ เพราะตวัเลขตวักลางในวงเล็บเป็นศนูย์  
    จํานวนชั'วโมงการศกึษาด้วยตนเอง  4 X 16 = 64 ชั'วโมง 
 
  สรุปรายวิชาวิสัญญี 501 จะมีจํานวนชั'วโมงการบรรยายตลอดภาคการศึกษา                  
32 ชั'วโมง จํานวนชั'วโมงการปฏิบตัไิมมี่ และจํานวนชั'วโมงศกึษาด้วยตนเอง 64 ชั'วโมง 
 
  จากนั 8นจึงขยายรายลเอียดเป็นเค้าโครงของรายละเอียดของรายวิชา ซึ'งใน
พจนานกุรมทางการศกึษาของ C.V. Good หมายถึง หวัข้อตา่งๆ ซึ'งกําหนดให้เขียนขึ 8นไว้ตามแบบ       
ของทางราชการ หรือทําเป็นชุดเกี'ยวกับวิชาใดวิชาหนึ'ง ปัจจุบันนี 8คําว่าประมวลการสอนจะใช้                
ในความหมายของคําว่า Course of Study คือ คูมื่อ หรือแนวทางการศกึษาจากหลกัสตูร เพื'อเป็น
แนวทางในการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ เพื'อช่วยเหลือผู้บริหาร ศกึษานิเทศก์ หวัหน้า
ส่วนการศึกษา และผู้ สอนได้ใช้ในสถานศึกษา ทั 8งนี 8 เพื'อช่วยให้การสอนวิชาต่างๆ ในสถานศึกษา
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประมวลการสอนมีองค์ประกอบตา่งๆ ดงันี 8 
 
  1. จดุมุง่หมายของรายวิชา  (Aim  of  the  course) 
  2. ผลที'คาดวา่จะได้รับ  (The  expected  outcomes) 
  3. ขอบขา่ยที'จะศกึษา  (Scope  of  study) 
  4. เสนอแนะเครื'องชว่ยในการสอน  (Instructional  aids) เชน่ ตํารา  
          เอกสารประกอบการสอน  การเรียน วิธีสอน และประเมินผล 
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 ความแตกต่างระหว่างประมวลการสอนกับหลักสูตร 
 หลกัสตูรกําหนดไว้วา่ควรจะเรียนอะไรบ้าง  และการจดัการเรียนการสอนต้องดําเนินการ
ตามที'กําหนดนั 8น แต่การกําหนดไว้จะกล่าวโดยกว้างๆ เช่น ในหลักสูตรกําหนดไว้ว่าให้ผู้ เรียนรู้
เกี'ยวกบัจงัหวดัของตน ผู้ ทําประมวลการสอนจะต้องมากําหนดและปรับขยายเอาเองว่าควรจะเรียนรู้
เกี'ยวกับจงัหวัดของตนในรูปแบบใด และจะมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเรียนรู้ในเรื'องไหนมาก ประมวลและ
ขยายความในหลกัสูตรให้ชดัเจน เฉพาะเจาะจงลงมาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ'น และกําหนด
ออกมาวา่ควรจะสอนอะไรและจะปรับปรุงแก้ไขอยา่งไร เพื'อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 จดุเน้นของประมวลการสอนที'ดีนั 8น การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ฉะนั 8นผู้ ทํา
จะต้องพยายามคิดค้นกิจกรรมที'อาจจะเกิดขึ 8นได้ นํามาเสนอแนะไว้ให้มากและกว้างขวางพอ           
ที'ผู้สอนผู้สอนจะนําไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสมของสภาพสถานศึกษา บุคคลที'มีหน้าที'ส่วนสําคญั        
ในการทําประมวลการสอน คือ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและผู้สอนที'มีประสบการณ์ในการ
สอนมาแล้วในวิชานั 8นได้ร่วมทําประมวลการสอน เพราะเวลาจะเริ'มทําประมวลการสอน มีสิ'งที'เป็น
อปุสรรคอยู่ 3 ประการที'คณะผู้ ทําประมวลการสอน คือ 1) ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไร จะเริ'มต้น          
ที'จดุใด 2) สิ'งที'จะทํานั 8นเป็นอย่างไร  และ 3) บางวิชาเนื 8อหาสาระไปมีส่วนคล้ายกบัที'บคุคลได้ทํา       
ไว้แล้ว  
 
 ส่วนประกอบของประมวลการสอน 
 1.   จุดประสงค์เฉพาะของวิชา 
  การทําประมวลการสอนวิชาใดๆ ก็ตาม การกําหนดจุดประสงค์เฉพาะไว้ให้ชดัเจน             
จะเป็นส่วนช่วยให้การจดัเนื 8อหาสาระ กิจกรรมการเรียน สื'อการเรียน ให้เหมาะสมและสมัพนัธ์กับ
จุดประสงค์ที'กําหนดไว้ จุดประสงค์เฉพาะนี 8มีลักษณะแตกต่างไปจากจุดประสงค์ที'เขียนไว้ใน
หลกัสตูร จดุมุง่หมายของวิชาตา่งๆ ที'เขียนไว้ในหลกัสตูรนี 8 เป็นสิ'งที'มุง่หวงัที'จะให้ผู้ เรียนเกิดอะไรขึ 8น 
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เมื'อเรียนวิชานั 8นๆ ไปแล้ว ผู้ สอนจะทราบว่าผู้ เรียนเกิดสิ'งเหล่านั 8นหรือไม่ โดยต้องอาศัยการ
ประเมินผล เพราะฉะนั 8น จุดประสงค์ที'เขียนไว้ในประมวลการสอนนั 8น จะมีลักษณะสําคัญว่า
หลกัสตูรต้องการให้ผู้ เรียนเกิดอะไรขึ 8น จะมุ่งเน้นให้เกิดทางใด และเกิดอย่างละเท่าใด โดยวิธีการนี 8 
การประเมินผลจะต้องมีสว่นสมัพนัธ์กบัจดุประสงค์เฉพาะนี 8 
  ดงันั 8น เราจะเห็นว่าภาษาที'เขียนไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จะเป็นไปในแนว
กว้าง และเป็นภาษาสูง บางคนกล่าวว่าเป็นภาษาทฤษฎี ส่วนข้อความหรือภาษาที'เขียนไว้ใน
ประมวลการสอนนั 8น ย่อมเป็นแนวเฉพาะเรื'อง และเป็นภาษาที'ง่าย เพื'อผู้สอนจะได้เข้าใจถึงทิศทาง
ในการสอน ตลอดจนสามารถมองเห็นเป้าหมายของการสอน จดุประสงค์ที'เขียนในระดบันี 8 ส่วนมาก
จะเป็นจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 
 2. หัวข้อเรื�อง 
  ส่วนใหญ่นิยมเขียนต่อจากจุดประสงค์ เพื'อแสดงถึงเฉพาะตอนหรือหัวข้อใหญ่ๆ 
เท่านั 8น ทั 8งนี 8 เพื'อมุ่งให้ผู้ ใช้ประมวลการสอนได้สํารวจดโูครงร่างทั 8งหมด ว่าในสาขาของวิชาหนึ'งๆ            
ที'จะต้องสอนนั 8น ต้องการความลุม่ลกึกินความไปถึงเรื'องใดบ้าง 
 
 
 3. เนื Xอหาสาระ 
  เพื'อให้รู้ว่าหัวข้อเรื'องหนึ'งๆ มีขอบข่าย ของเนื 8อหาสาระที'ต้องสอนแต่ละชั 8นเรียน
อย่างไรบ้าง ควรทําเป็นรายการลงไป แต่จะต้องระลึกว่าเนื 8อหาสาระนี 8มิใช่เป็นข้อความอย่าง
ละเอียด เช่นเดียวกับหนงัสือแบบเรียน หรือคูมื่อผู้สอน คือ จะต้องตีความในหลกัสูตรว่า วิชาหนึ'งๆ 
นั 8นจะเรียนมากน้อยเพียงใด เราจะต้องเลือกเอาแต่สิ'งสําคญั (main concept) ที'ผู้ เรียนต้องรู้และ
เหมาะสมกับวยัและธรรมชาติของผู้ เรียน จะเรียนรู้อย่างละเอียดและเจาะลึกไปได้แค่ไหน เพียงไร 
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เพราะมีขีดจํากดัของเวลา และความสามารถของผู้ เรียนและความยากง่ายของเนื 8อหาสาระนั 8นด้วย 
การกําหนดขอบข่ายนี 8 ต้องศกึษาทั 8งแนวตั 8งและแนวนอน ของวิชานั 8น ๆ คือ ต้องเรียนเกี'ยวกบัเรื'อง
ทั'วไปแล้วจึงเรียนให้ละเอียดเฉพาะตอนใดตอนหนึ'ง เพื'อให้รู้ลึกซึ 8ง เช่น การเรียนภาษาไทยนั 8นจะ
มุง่เน้นเรื'องทกัษะสมัพนัธ์เกี'ยวกบัการฟัง ด ู พดู  อ่าน  เขียน  แตใ่นขณะเดียวกนัด้านทกัษะพฒันา
หรือหลกัภาษาและการใช้ภาษาก็จะต้องมีการฝึกฝนให้ลุม่ลกึ  เพื'อความแตกฉานของภาษาด้วย 
 
 4. ลาํดับของเนื Xอหาสาระ 
  เมื'อไรเราจะสอนอะไรก่อนหลงั การจดัลําดบัของเนื 8อหาสาระเป็นสิ'งจําเป็น เช่น การ
สอนภาษาไทย คงจะเริ'มจากการฟัง แล้วจึงจะไปสอนเรื'องการพูด การอ่าน และการเขียน เป็นต้น 
เพราะการศึกษาธรรมชาติของแต่ละวิชานั 8นเป็นสิ'งสําคญัและจําเป็นที'คณะผู้ ทําประมวลการสอน
จะต้องศกึษาให้แตกฉาน เพื'อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ได้ง่าย การทําประมวลการสอนจะต้องคํานึงถึงข้อนี 8
ให้มาก เพราะการจัดลําดับเนื 8อหาก็เนื'องมาจากความสามารถในการเรียน ความสนใจ                 
ความต้องการ และความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ทั 8งนี 8อาจกล่าวได้ว่าทกุวิชาจะต้องมีการ
จดัลําดบัของเนื 8อหาสาระ มิฉะนั 8นแล้ว จะทําให้การเรียนไมไ่ด้รับผลดีเทา่ที'ควร 
  จากประสบการณ์ที'ผ่านมา วิชาบางวิชาในหลกัสูตรมิได้เรียงลําดบัของเนื 8อหาสาระ
ไว้ให้ผู้ สอน ผู้ ที'ทําประมวลการสอนจะต้องระมัดระวังเรื'องนี 8ให้มาก เพราะผู้ สอนจะทําการสอน   
เรียงไปตั 8งแต่หน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้ายของประมวลการสอน จะมีผู้ สอนเพียงส่วนน้อยที'รู้จัก
เลือกปรับสาระการสอนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของท้องถิ'น โดยคํานึงถึงประสบการณ์ 
ความสามารถของผู้ เรียนว่าควรจะได้รับอะไรก่อนหลัง เพื'อเป็นการตอบสนองความต้องการ          
ความสนใจของผู้ เรียน ฉะนั 8น การทําประมวลการสอนนี 8จะต้องระมดัระวงัเรื'องนี 8เป็นอยา่งยิ'ง 
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 5. แนวคิดสาํคัญของเนื Xอหาสาระและกิจกรรมเสนอแนะในการเรียนการสอน 
  แนวคดิสําคญัของเนื 8อหาสาระหรือความคิดรวบยอดนั 8น จะต้องศกึษาให้รอบคอบว่า
คืออะไร เพื'อความสอดคล้องกบัจดุประสงค์ของการเรียน และสิ'งมีที'ควรคํานงึถึงตอ่ไปนี 8คือ 
   1. สิ'งที'ผู้สอนคดิวา่จําเป็นสําหรับผู้ เรียน 
   2. สิ'งที'ผู้สอนคดิวา่ผู้ เรียนต้องการและสนใจที'จะเรียนรู้ 
   3. สิ'งที'ผู้สอนคดิวา่ผู้ปกครองหรือชมุชนต้องการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
 
  ปัจจุบันนี 8ความต้องการและเรียกร้องกันมากเกี'ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม ดังนั 8น            
การจัดการศึกษาจึงมิใช่มุ่งเน้นแต่เฉพาะด้านความรู้อย่างเดียว การปลูกฝังและการเสริมสร้าง
คุณธรรมให้กับผู้ เรียนก็เป็นสิ'งที'สําคัญและจําเป็นมาก คณะผู้ จัดทําประมวลการสอนจะต้อง
พิจารณาให้ละเอียดวา่ การให้ความรู้ที'ควบคูไ่ปกบัการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมนั 8น จะกระทําได้
อย่างไร ถ้าผู้ ทําประมวลการสอนเสนอแนะ แตก่ารให้อ่านหนงัสือ แบบเรียน แล้วนํามาตอบคําถาม
ในเวลาสอบ นอกจากผู้ เรียนจะเบื'อและไม่ตรงกบัจดุมุ่งหมายที'กําหนดไว้ ถ้าจะเสนอความต้องการ
ของจุดประสงค์การเรียน และความต้องการของสงัคมแล้ว จะต้องมุ่งเน้นในเรื'องการฝึกปฏิบตัิด้วย 
พยายามเสนอแนะกิจกรรมการเรียนรู้ที'น่าสนใจ สนกุสนานและชกัจงูให้ผู้ เรียนเกิดคา่นิยมคณุธรรม
จากการฝึกปฏิบตัมิากกวา่การทอ่งจําจากหนงัสือและแบบเรียนเพียงอยา่งเดียว 
  จุดเด่นของประมวลการสอนอยู่ที'กิจกรรมเสนอแนะ และกิจกรรมที'น่าสนใจควรจะ
เป็นกิจกรรมที'ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันกระทํา แนวการเขียนควรใช้ภาษาง่ายๆ กะทดัรัด เป็นข้อๆ      
ให้เห็นได้ง่าย สิ'งสําคญัของการเสนอแนะกิจกรรม ควรจะลําดบัให้เหมาะสมกบัประเภทของกิจกรรม 
ซึ'งมีอยู ่3 ประการ ได้แก่ 
   1. กิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียน ควรเรียงลําดบัไว้เป็นตอนๆ เพราะเป็นสิ'งที'ผู้สอน
จะต้องเลือกกระทําก่อน เพื'อเป็นการเร้าความสนใจให้ผู้ เรียนอยากเรียน อยากทดลองค้นคว้าตอ่ไป 
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   2. กิจกรรมก่อให้เกิดการเรียนรู้ กิจกรรมเหล่านี 8ส่วนใหญ่จะเป็นขั 8นสอนของ
ผู้สอนในการเรียนรู้ว่าผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้ขึ 8นได้ โดยการจดัให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการกระทํา 
ได้มีประสบการณ์แห่งความสําเร็จ ยงัผลให้ผู้ เรียนเกิดการเปลี'ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด เพราะ
ผู้ เรียนจะเกิดการการเรียนได้ด้วยตนเองและการเรียนรู้นั 8นเป็นสิ'งที'จะเรียนทดแทนกนัไมไ่ด้ 
   3. กิจกรรมที'ส่ ง เส ริมความ รู้  ทักษะ และการคิด เ ป็นกิจกรรมที' จัดขึ 8น                 
เพื'อก่อให้เกิดการฝึกปฏิบตัหิรือการรู้จกันําเอาความรู้ไปใช้ ทั 8งนี 8ย่อมขึ 8นอยู่กบัประเภทและธรรมชาติ
ของวิชา 
 
 6. ความเกี�ยวเนื�อง 
  ประมวลการสอนควรมีเนื 8อหาที'ต่อเนื'องกัน และมีกิจกรรมที'จะสามารถนําความรู้ 
จากประสบการณ์หนึ'งไปสมัพนัธ์กบัประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ ถ้าผู้ ทําประมวลการสอนลืมนึกถึงข้อนี 8 
จะทําให้การเรียนการสอนไมไ่ด้ผลเทา่ที'ควร อาจจะทําให้ผู้ เรียนสบัสนเข้าใจยาก ฉะนั 8นการตอ่เนื'อง
เป็นสิ'งสําคญัมากตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน 
 
 7. ความสมดุล   
  การจดัทําประมวลการสอน ควรมีความสมดลุระหว่างวิชาต่างๆ ไม่ควรจะเน้นหลกั
วิชาใดวิชาหนึ'งมากเกินไป จะทําให้เกิดผลเสียกบัผู้ เรียน แม้ว่าปัจจุบนันี 8เราจะพยายามบรูณาการ
การสอนในวิชาตา่งๆ ให้สมัพนัธ์กนัก็ตาม เราควรระมดัระวงัให้ดีเกี'ยวกบัการจดัทําประมวลการสอน 
เชน่ การนําวิชาศลิปศกึษาขึ 8นมาเป็นหลกั  ให้ผู้ เรียนทํากิจกรรม โดยการสร้างอนสุาวรีย์จําลอง แล้ว
ค้นคว้าประวัติความเป็นมา เพื'อที'จะนําไปสู่การเรียนประวัติศาสตร์นั 8น ถ้ามองดูตามตวัหนังสือ          
ที'เขียนไว้ในประมวลการสอนก็มีความเหมาะสม แต่พอถึงขั 8นนําไปปฏิบตัิจริงที'สถานศกึษาอาจจะ
ไมเ่ป็นไปตามที'ประมวลการสอนเสนอแนะไว้ เพราะอาจจะมีสาเหตหุลายประการ เช่น ขีดจํากดัของ



 91

เวลาเรียน เนื 8อหาที'กําหนดให้ไว้มาก ไมส่ามารถให้ทําเชน่นั 8นได้ เพราะผู้ เรียนจะทําการศกึษาค้นคว้า
ก็อาจทําได้ไม่ลุ่มลึกพอ ถึงแม้จะทํามาโดยละเอียดก็อาจจะไม่มีเวลามารายงานและถ้าทําเช่นนี 8
เสมอจะปรากฏผลที'เป็นอยู่ในปัจจบุนันี 8กบัทางสถานศกึษาคือ ปฏิบตัิกิจกรรมมากเกินไปโดยไม่ได้
เรียนรู้สาระสําคญัอย่างครบถ้วน แต่การให้ผู้ เรียนทํากิจกรรมนั 8นเป็นสิ'งที'ดี แตต้่องขึ 8นอยู่กบัผู้สอน
ผู้สอนเป็นตวัจกัรสําคญั ถ้าผู้สอนมีความสามารถไม่เพียงพอแล้ว จะทําให้การเรียนการสอนประสบ
ความสําเร็จได้ยาก ผู้ ทําประมวลจะต้องคํานึงถึงเรื'องความสมดุลของวิชาและกิจกรรมว่าจะจัด
อยา่งไรจงึจะเหมาะสมและผู้สอนสามารถปฏิบตัไิด้จริง 
 

 8. สื�อการเรียน 
  เป็นสิ'งสําคัญและจําเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน สามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้เร็ว  สื'อการเรียนพอจะจดัเป็นประเภทใหญ่ๆ  ได้  3  ประเภทดงันี 8 
   1. ประเภทวสัดแุละสื'อที'ใช้การเรียนรู้ผา่นโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
   2. ประเภทเครื'องมือโสตทศัน์ 
   3. ประเภทสําหรับใช้ทํากิจกรรม 
  ฉะนั 8น ผู้ ทําประมวลการสอน ควรได้ประมวลพวกสื'อการเรียนต่างๆ มาเขียนไว้เป็น
แนวทางให้มากที'สุดเท่าที'จะมากได้ และต้องให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเนื 8อหาสาระ และกิจกรรม                
ที'เสนอแนะในการเรียนการสอน ทั 8งนี 8เพื'อให้ผู้สอนผู้ ใช้ประมวลการสอนได้เลือก จดัหา และสร้างสื'อ
การเรียนได้ตามความสมควร และความเหมาะสมในท้องถิ'นนั 8น 
 
 9. การประเมินผล 
  การประเมินผลเป็นสิ'งที' จําเป็น เพื'อตรวจสอบว่าสิ'งที'ได้กระทําไปแล้วนั 8นบรรลุ
จดุมุง่หมายที'กําหนดไว้หรือไม ่เพราะขณะทําประมวลการสอนนั 8นส่วนใหญ่ก็คิดว่า ควรทําอย่างนั 8น
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อยา่งนี 8 ควรให้ผู้ เรียนได้เรียนอยา่งนั 8นอย่างนี 8 เมื'อถึงเวลานําไปใช้จริงๆ จะต้องทําการตรวจสอบดวู่า
ใช้ได้ดีมากน้อยเพียงใด เหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขสิ'งใดบ้าง เป็นที'ยอมรับกนัโดยทั'วไปว่า 
การวัดผลการศึกษาถือว่าเป็นการวัดบุคลิกภาพของผู้ เรียนด้วยว่ามีความก้าวหน้าหรือพัฒนา         
ไปอยา่งไร ดงันั 8นการวดัผลจะต้องทําหลายๆ ด้าน ส่วนการประเมินนั 8นเป็นการพิจารณาผลที'ได้จาก
การวัด ว่าได้ผลคุ้มค่ากับสิ'งที'ได้ลงทุนไปหรือไม่  การวัดผลจึงเป็นส่วนหนึ'งของการพิจารณาผล          
ถ้าไม่มีเครื'องมือที'แน่นอนสําหรับใช้ในการวดัผลก็ใช้วิธีพิจารณาผลเป็นสําคญั ในการทําประมวล
การสอนนั 8น ผู้ ทําจะต้องคํานึงถึงเรื'องเหล่านี 8และจัดรายการของวิธีการวัดและเครื'องมือวัดให้
ครอบคลมุสิ'งที'ต้องการจะวดั เพื'อให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์ที'กําหนดไว้  และจะเป็นข้อมลูในการ
ประเมินคณุภาพของประมวลการสอนตอ่ไป 
 
 10. การปรับปรุงประมวลการสอนและรายชื�อหนังสือสาํหรับผู้สอนและผู้เรียน 
  การปรับปรุงแก้ไขเป็นสิ'งที'กระทําควบคู่ไปกับการประเมินผล เพราะมีสิ'งที'อาจจะ
เกิดขึ 8น เชน่ 
   1. ปัญหาเรื'องเวลาและตวัผู้สอนผู้สอน 
   2. ปัญหาเรื'องสื'อการเรียน 
   3. ปัญหาเรื'องความสะดวกต่างๆ โดยสิ'งที'เสนอแนะไว้อาจไม่สะดวกในการใช้  
จะต้องปรับปรุงใช้วิธีการอื'นเพื'อความเหมาะสม 
   4. ปัญหาเรื'องความถูกต้องของเนื 8อหาสาระ เพราะว่าเนื 8อหาสาระอาจเป็นที'
ยอมรับกันในสมัยหนึ'ง แต่เนื'องจากสังคมมีการเปลี'ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้สถิติ ข้อมูล 
ตวัเลข องค์ความรู้ต่างๆ เปลี'ยนแปลงไป พร้อมทั 8งค่านิยมที'เกิดขึ 8นใหม่ ดงันั 8น ประมวลการสอน
จะต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อย่างน้อยในช่วงเวลาประมาณ 1 – 2 ปี เพราะอาจจะมีเหตกุารณ์          
ที'เปลี'ยนแปลงไป เป็นสาเหตใุห้เนื 8อหาสาระและข้อมลูผิดพลาดไปก็ได้ 
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  รายชื'อหนงัสือสําหรับผู้สอนและผู้ เรียนให้อ่านเสริมนั 8น ประมวลการสอนที'ดีจะขาด
สิ'งนี 8ไปไมไ่ด้  เพราะการใช้ประมวลการสอนนั 8น จะต้องใช้ควบคูก่นัไปกบัหลกัสตูร  และหนงัสืออื'นๆ  
ประกอบตลอดจนแบบเรียน 
 
 การทาํแผนการจัดการเรียนรู้ 
 การทําแผนการจดัการเรียนรู้ เปรียบเสมือนพิมพ์เขียว (blue print) เพราะเป็นสิ'งที'ช่วยให้
ผู้สอนได้วางแผนการสอนและจะช่วยให้สอนได้ดีและเป็นระบบมากขึ 8น ผู้ สอนได้มีโอกาสกําหนด
จดุประสงค์ของบทเรียน หาวิธีสอนตา่งๆ ที'จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจได้เร็วขึ 8น รวมทั 8งการจดัเตรียมสื'อ
การเรียนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที'เหมาะสม และช่วยให้ผู้สอนมีมั'นใจในการสอนมากยิ'งขึ 8น 
เนื'องจากได้เตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนที'จะทําการสอน ผู้ เรียนเกิดความเลื'อมใสศรัทธา                 
ในตวัผู้สอน เพราะการสอนของผู้สอนเข้าใจง่ายเป็นขั 8นตอนไม่สบัสน แผนการจดัการเรียนรู้ยงัเป็น
หลกัฐานให้ผู้สอนทราบว่า ผู้ เรียนจะได้เรียนอะไรบ้าง เรียนอะไรไปแล้ว และพร้อมที'จะเรียนอะไร
ต่อไป ซึ'งเป็นการช่วยให้การสอนติดต่อสัมพันธ์กัน ทั 8งในวิชาเดียวกันและวิชาอื'นๆ ซึ'งเป็นความ     
มุง่หมายสําคญัของการศกึษาปัจจบุนั 
 การวางแผนการจดัการเรียนรู้ที'ดีควรมีลกัษณะดงันี 8 
 1. มีความมุ่งหมายของแตล่ะบทเรียน เพื'อเป็นแนวทางในการประเมินผลของการเรียน      
การสอน 
 2. ศกึษาวิเคราะห์ธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจ ของผู้ เรียนและระยะเวลาของ
การเรียนแตล่ะครั 8ง 
 3. มีกิจกรรม เพื'อเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้ เรียนอันเป็นหนทางไปสู่การสรุป             
เป็นความคดิรวบยอดหลกัการ  และการแก้ปัญหาตอ่ไป 
 4. เลือกวิธีการสอนแบบตา่งๆ มาใช้ให้เหมาะสมกบับทเรียนและวยัของผู้ เรียน 
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 5. คํานึงถึงแหล่งทรัพยากร เพื'อสะดวกในการจัดหาวัสดุประกอบการเรียนและจัด
วิทยากรให้เหมาะสมกบัสภาพของท้องถิ'นของสถานศกึษา 
 
 รูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้   แบง่ออกเป็น  7  สว่นที'สําคญัดงันี 8 
 1. หัวเรื�องและกาํหนดเวลาเรียน  
  หัวเรื'องคือ การแบ่งเนื 8อหาสาระการเรียนออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื'อให้ผู้ เรียนได้รู้ซึ 8ง
ยิ'งขึ 8น ภายในระยะเวลาที'กําหนดให้ จะมากหรือน้อยขึ 8นอยู่กบัหวัเรื'องและความสามารถของผู้ เรียน          
และธรรมชาตวิิชา  
 
 
 2. เนื Xอหาสาระ 
  คือสิ'งที'ผู้สอนจะต้องศกึษาจากหลกัสตูร แบบเรียน คูมื่อผู้สอน การเขียนเนื 8อหาสาระ      
ในแผนการจดัการเรียนรู้นี 8จะต้องสั 8นๆ กว้างๆ ถ้าต้องการรายละเอียดอาจจะตดัออก ทําเป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนแยกไว้ตา่งหาก เพื'อสะดวกในการค้นคว้าอ้างอิง 
 
 3. ความคิดรวบยอด 
  เ ป็ น เ รื' อ ง ข อ ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ อัน เ กิ ด จ า ก ป ร ะ ส า ท สัม ผัส  กับ สิ' ง แ ว ด ล้ อ ม                          
โดยตีความหมายออกมาเป็นพฤติกรรมทางสมองและจะนําสิ'งใหม่ไปเชื'อมโยงกบัประสบการณ์เดิม 
เกิดเป็นความคิดรวบยอดและฝังอยู่ในความทรงจํา มนษุย์ต้องการมีประสบการณ์ตา่งๆ พอสมควร 
จึงจะเกิดเป็นความคิดรวบยอดได้ ฉะนั 8นกิจกรรมการเรียนการสอนนี 8จะต้องพิจารณาอย่างดี               
เพราะเป็นผลที'ผู้ เรียนจะสามารถสรุปเป็นความคดิรวบยอดหลกัการได้ 
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  ความคิดรวบยอดหรือหลกัการเรียนรู้ที'จะมุ่งเน้นเป็นสิ'งสําคญัจําเป็นที'ผู้สอนจะต้อง
ศกึษาและทําความเข้าใจจากเนื 8อหาสาระการเรียนของเรื'องที'จะสอนตอนนั 8นอย่างระมดัระวงั เช่น      
เรื'องพนัท้ายนรสิงห์ ถ้าผู้สอนไม่ศกึษาทําความเข้าใจเนื 8อหาสาระเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะจบัความคิด
รวบยอดหลกัการไม่ได้ว่าคืออะไร อาจมุ่งสอนแต่เรื'องความคดเคี 8ยวของคลอง ซึ'งความจริงเนื 8อหา
สาระต้องการมุง่เน้นเรื'องความซื'อสตัย์ การเคารพตอ่กฎหมายที'จะปลกูฝังให้กบัผู้ เรียน 
 
 4. จุดประสงค์ของการเรียน 
  การกําหนดจุดประสงค์ของการเรียนจะต้องให้สอดคล้องกับความคิดรวบยอด               
โดยกําหนดเป็นจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม สว่นจดุประสงค์ของการเรียนการสอนบางอย่างไม่สามารถ
กําหนดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ อาจกําหนดไว้ในจุดประสงค์ทั'วไป ต่อจากจุดประสงค์         
เชิงพฤติกรรมก็ได้ จุดประสงค์การเรียนถ้าสามารถเขียนไว้ชัดเจนมากเท่าใด ก็จะสะดวกต่อการ
ออกแบบกิจกรรและประเมินผล  ตรงกับหลักการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี จุดประสงค์การเรียนรู้               
ของแตล่ะข้อที'กําหนดขึ 8น จะนําไปสู่การวิเคราะห์งานเพื'อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 
 
 5. สื�อการเรียน 
  คือ  วสัดอุปุกรณ์ และกิจกรรมการเรียนรู้ที'ผู้สอนและผู้ เรียนจะต้องใช้  เพื'อก่อให้เกิด
การเรียนรู้ โดยกําหนดลงไปอยา่งละเอียดวา่ สื'อการเรียนประเภทใดที'จะช่วยให้ผู้สอนสามารถใช้สื'อ
การเรียนได้อย่างเหมาะสมและสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนและเนื 8อหาสาระที'เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทั 8งทุนทรัพย์และประหยัดทั 8งเวลาด้วย         
สิ'งเหลา่นี 8จะต้องนํามาพิจารณาวา่สื'อการเรียนที'จะนํามาใช้ ควรจะได้พิจารณาอยา่งรอบคอบ 
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 6. กิจกรรมการเรียน 
  การเรียนรู้ในปัจจุบนันี 8 ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประกอบกิจกรรมการเรียนให้มาก
ที'สุด ดังนั 8นผู้ สอนควรวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนอย่างรอบคอบ พิจารณาจุดประสงค์การเรียน        
ของแตล่ะข้ออยา่งละเอียด เพื'อผู้สอนจะได้ทราบว่าจะจดักิจกรรมอย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้สอนเปลี'ยน
บทบาทจากการเป็นผู้ กระทํากิจกรรมมาเป็นผู้ ประสานกิจกรรม และชี 8แนะการเรียนกับผู้ เรียน 
พยายามเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รับผิดชอบตอ่การเรียนของตนเองให้มากยิ'งขึ 8น และสรุปการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนคอยชว่ยเหลือโดยเน้นบทบาทผู้ เอื 8ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
 
 7. การประเมินผล 
  คือ การตรวจสอบว่าหลักจากเรียนแล้วผู้ เรียนมีการเปลี'ยนแปลงพฤติกรรมดังที'
คาดหวงัไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ การประเมินผลนี 8จะช่วยให้ผู้สอนทราบว่าผู้ เรียนคนใด
เกิดการเรียนรู้ตามที'ต้องการมากน้อยเพียงใด สิ'งที'ผู้สอนต้องคํานึงถึงคือ การประเมินผลจะต้อง
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที'กําหนดไว้แต่ละข้อ ซึ'งบ่อยครั 8งที'ผู้สอนได้กําหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ไว้อยา่งดี แตเ่มื'อทําการสอนไปแล้วก็ไม่ได้ประเมินผลนั 8น ผู้สอนจะต้องพิจารณาหาข้อมลู
อยา่งกว้างขวางและลกึละเอียดพอสมควร การประเมินผลจงึจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเที'ยงตรง
และยตุธิรรมแก่ผู้ เรียน 
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 แผนการจดัการเรียนรู้ที'ดีจะเป็นระบบมีความเชื'อมโยงกนั  ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
 
 

เนื 8อหาสาระ ความคิดรวบยอด จดุประสงค์การเรียน สื'อการเรียน กิจกรรม การประเมินผล 

 
 
 
 
 

แนวการเขียน 
สั 8นๆ  กว้างๆ 

 

 
 
 
 
 

ได้มาจากเนื 8อหา 
สาระ 

 

 
 

จดุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

 
ได้มาจากความคดิ 

รวบยอด 

 
 
 
 
 

ได้จากการ 
วิเคราะห์งาน 

 
 
 

ได้มาจาก 
การวเิคราะห์ 
แตล่ะข้อของ 
จดุประสงค์ 
การเรียน 

 
 

การประเมิน 
ตามสภาพจริง 

 
สอดคล้องกบั 
จดุประสงค์ 
การเรียน 

 
แผนภาพ  16  การสอนที'เน้นกระบวนการตอ่เนื'อง 
 
 
 
 การเรียนการสอนบางอย่างผู้ สอนไม่สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ทันที                
แตจ่ะต้องอาศยัเวลาที'ผู้สอนต้องตดิตามศกึษาสงัเกตอย่างตอ่เนื'อง เช่น ความซื'อสตัย์ ความสะอาด 
ความประหยัด  ขอเสนอแนะให้ผู้ สอนเขียนจุดประสงค์ของการเรียนเหล่านี 8ไว้เป็นจุดประสงค์              
เชิงพฤติกรรม การประเมินผลตามสภาพจริง ส่วนมากจะใช้เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์               
การประเมินผลเป็นแนวทางที'จะพฒันาตอ่ไปเป็นนวตักรรมการศกึษาในปัจจบุนั 
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5.7  การส่งเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทางการเรียนรู้ 
 ชั 8นเรียนเป็นสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ซึ'งคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและผู้บริหาร 
ผู้ สอน ต้องตระหนักถึงความสําคัญของการจัดสภาพแวดล้อมที'พร้อมกับการมีบรรยากาศ                      
ที'สนบัสนนุการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา 
 ความสาํคัญเกี�ยวกับการสร้างบรรยากาศในชัXนเรียน 
 การจดัการเรียนการสอนมีองค์ประกอบที'สําคญัอยู่  3  ประการ  คือ  ผู้สอน  ผู้ เรียน และ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน ผู้สอนเป็นองค์ประกอบที'สําคญัยิ'งในการจดัการเรียนการสอน 
เพราะจะเป็นผู้ กําหนดบรรยากาศเกี'ยวกับการเรียนการสอนแต่ละครั 8ง จะให้เป็นไปในรูปแบบใด
ขึ 8นอยู่กับผู้สอนจะเป็นผู้ กําหนดทั 8งสิ 8น คุณลักษณะของผู้ สอนที'ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยดี      
และมีประสิทธิภาพมีหลายประการ เช่น มีความรู้ในสิ'งที'จะสอนเป็นอย่างดี ทั 8งด้านกว้างและลึก 
สามารถนําความรู้นั 8นมาถ่ายทอดได้ มีทัศนะที'ดีต่อการสอน  ซึ'งหมายถึง  มีความปรารถนาดี        
ตอ่ผู้ เรียน รักวิชาที'สอนและรักการสอน มีความรู้สึกอยากสอน ส่วนองค์ประกอบที'สําคญัและจําเป็น
ที'จะสง่เสริมการเรียนรู้ ซึ'งผู้สอนจะขาดไปเสียไมไ่ด้ นอกเหนือจากองค์ความรู้  ความรู้ความสามารถ
ในการสอนแล้ว ผู้ สอนจะต้องมีความเข้าใจ  เห็นอกเห็นใจผู้ เรียน ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว             
ด้วยวาจาและท่าทางต่อผู้ เรียน ปฏิบัติต่อผู้ เรียนให้มีความรู้สึกใกล้ชิด มีความเป็นห่วงผู้ เรียน 
ยอมรับผู้ เรียนอย่างที'เขาเป็น พยามยามส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน สิ'งต่างๆ             
ที'กลา่วมาจะเป็นพื 8นฐานของการจดัการเรียนการสอน 
 ห้องเรียนเป็นสถานที'ปฏิบัติการสําหรับผู้ เรียนเกี'ยวกับการพัฒนาและค้นพบตนเอง                 
เป็นสถานที'ที'จะช่วยให้ผู้ เรียนได้รับความรู้เกี'ยวกับตนเอง สงัคมและสิ'งแวดล้อม ดงันั 8นห้องเรียน        
ควรจะได้สร้างบรรยากาศที'เอื 8ออํานวยให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ทางบวก เพื'อพัฒนาตนเอง            
ให้มีทศันะอนักว้างต่อสงัคมที'มีผู้ เรียนพบปะและอาศยัอยู่ การส่งเสริมบรรยากาศเหล่านี 8ให้เกิดขึ 8น 
ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ ที'มีความน่าเชื'อถือในความสามารถของผู้ เรียนในฐานะเป็นบคุคล มีความรู้สึกไว                  
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ต่อความคิดและความรู้สึกของผู้ เรียน มีความกระตือรือร้น พร้อมที'จะช่วยเหลือผู้ เรียน ได้พฒันา           
ตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล พื 8นฐานที'จะชว่ยเสริมในการสร้างบรรยากาศในชั 8นเรียนสําหรับผู้สอน           
ที'ควรพฒันา ได้แก่ คณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี 8 
 1.   การยอมรับคุณค่าของผู้เรียนในฐานะบุคคล (as a person) การที'ผู้สอนตระหนกั
รู้วา่ ผู้ เรียนแตล่ะคนมีลกัษณะเฉพาะตน การยอมรับความแตกตา่งระหว่างบคุคล ถ้าผู้สอนเพียงแต่
รู้สึกว่าผู้ เรียนแตล่ะคนแตกตา่งกนัเท่านั 8นยงัไม่เพียงพอ ต้องแสดงออกทางด้านการปฏิบตัิที'มีความ
รับผิดชอบต่อการกระทํา ซึ'งแสดงให้เห็นการยอมรับนั 8นด้วยบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ การให้
ความอบอุน่และความจริงใจระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน เน้นให้ผู้ เรียนแตล่ะคนพยายามค้นคว้าความ
จริงได้ด้วยตนเอง การค้นพบลักษณะเฉพาะของตนเองในวิถีทางที'ควรจะเป็น ถ้าบรรยากาศ         
ในห้องเรียนมีแต่การแข่งขนั ความก้าวร้าว ความกดดนั มีอคติ การเอารัดเอาเปรียบ สิ'งเหล่านี 8จะ
เป็นประสบการณ์ทางลบที'จะไม่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาไปในทิศทางที'พึงประสงค์ การพฒันา
ความรู้ความสามารถ การรู้จกัแก้ปัญหา การเลือก การตดัสินใจ ความรับผิดชอบในการกระทําของ
ตนเอง รวมทั 8งการรู้จกัการเรียนรู้ด้วยตนเองและช่วยตวัเองได้ ดงันั 8น ผู้สอนจะต้องแสดงพฤติกรรม         
ที'มีความอบอุ่นที'เป็นตัวแทนของกลุ่มเพื'อนและสังคม พฤติกรรมของผู้ สอนจะเป็นสิ'งแวดล้อม            
ที'จะสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ เรียนได้ตระหนกัและรับรู้ว่า เขาได้รับการยอมรับที'เต็มไปด้วยความ
รักใคร่ชอบพอซึ'งกนัและกนั เสริมสร้างความสามารถตอบสนองความต้องการที'จะนําไปสู่การพฒันา
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ'งเป็นสิ'งสําคญัและมีคณุค่า จากที'กล่าวมาผู้สอนจึงต้องมีความ
อดทน  ใจกว้าง  รับฟังความคดิเห็น พร้อมที'จะชว่ยเหลือสนบัสนนุผู้ เรียนอยูเ่สมอ 
 
 2. การสื�อสารแบบเปิด (open communication) การสนับสนุนความต้องการของ
บคุคลที'จะพฒันาตนตามศกัยภาพเท่าที'จะเป็นได้ (self - actualization) ซึ'งเป็นความต้องการของ
บคุคลที'ต้องมีการพฒันาสงูสดุที'ต้องการจะเป็นตวัของตวัเองอย่างเต็มที' ไม่คิดคอยแตจ่ะหวงัพึ'งพา
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ผู้ อื'นหรือสิ'งอื'นตลอดเวลา ช่วยตวัเองได้ มีจิตใจเป็นหลกั ฝึกฝนตนเองได้ มีความคิดเป็นอิสระรู้จกั
เลือกและตดัสินใจ และมีความรับผิดชอบในสิ'งที'ตนเองเลือก ไม่ยึดติดกับผู้ ใดหรือสิ'งใด การจะ
สนบัสนุนและพฒันาผู้ เรียนที'จะเป็นตวัของตวัเองนั 8น สิ'งจําเป็นพื 8นฐานประการแรกคือ การสื'อสาร
แบบเปิดที'อยู่ในบรรยากาศของการยอมรับลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อารมณ์ ความรู้สึก 
คา่นิยม พฤตกิรรม แนวคดิของแตล่ะบคุคลที'มีภูมิหลงัแตกตา่งกนั รวมทั 8งการฟังอย่างมีประสิทธิผล
ที'ส่งเสริมการสื'อสารให้เกิดความรู้สึกสัมผัส อันเป็นพื 8นฐานที'จะสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ เรียน        
กับผู้ สอนให้ดําเนินกิจกรรมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในชั 8นเรียนที'ตอบสนอง              
การปฏิบตัิทางด้านความรู้สึก คณุลักษณะ ของค่านิยม การเสาะแสวงหาความเป็นตวัของตวัเอง 
ประสบการณ์เช่นนี 8จะเกิดขึ 8นได้โดยผ่านจากเนื 8อหาสาระ กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียน
การสอนที'ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคณุคา่สามารถพฒันาตนเองได้ ช่วยเหลือตนเอง
ได้ และพร้อมที'จะช่วยเหลือผู้ อื'น ดงันั 8นกิจกรรมการเรียนการสอนที'จดัขึ 8น โดยมีจดุมุ่งหมายเพื'อให้
ผู้ เรียนรู้จกัใช้กระบวนการคิด การตดัสินใจ รู้จกัวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถช่วยเหลือตวัเองได้ 
ประการสุดท้ายให้ผู้ เรียนสามารถควบคุมและมีอิสระจากสิ'งแวดล้อมได้ การสร้างบรรยากาศ             
ในชั 8นเรียนเป็นสิ'งสําคัญที'จะส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกนึกคิดต่อตนเอง รู้จักตัวเองดีขึ 8น 
บรรยากาศในห้องเรียนมีหลายรูปแบบ ซึ'งผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัเนื 8อหาวิชา 
และกลุ่มเป้าหมายของผู้ เรียน ปัจจุบันนี 8การจัดการเรียนการสอน ผู้ สอนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นถึง
ผลสัมฤทธิhทางการเรียนหรือสาระความรู้ โดยละเลยการศึกษาของผู้ เ รียนด้านความรู้สึก 
คุณลักษณะ ค่านิยมที'จะปลูกฝังและพัฒนาให้กับผู้ เรียน บรรยากาศในการเรียนที'มุ่งเน้นสาระ
ความรู้อย่างเดียวอาจจะทําให้ผู้ เรียนเบื'อหน่าย มีความกดดนั ไม่สนุกกับบทเรียน และส่งผลให้             
ไมช่อบวิชาที'เรียนนั 8นได้ในที'สดุ 
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 องค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ ซึ'งมีอิทธิพลและส่งผลทําให้บรรยากาศในชั 8นเรียน           
มีลกัษณะสง่เสริมหรือขดัขวางการเรียนรู้ของผู้ เรียน องค์ประกอบเหล่านี 8เป็นสิ'งที'ผู้สอนต้องคํานึงถึง
ตลอดเวลาในการจดัการเรียนการสอนคือ 
  1. การร่วมมือและการแขง่ขนัของผู้ เรียนภายในชั 8นเรียน ซึ'งประกอบด้วย 
   1.1 บรรยากาศที'สง่เสริมให้ผู้ เรียนร่วมมือกนัแก้ปัญหา 
   1.2 การให้แรงเสริมหรือรางวลั 
   1.3 บรรยากาศที'ผู้ เรียนตา่งร่วมมือกนัจะมีปฏิสมัพนัธ์กนัมากกว่าในบรรยากาศ
ที'มีการแข่งขนั ผู้ เรียนที'เรียนอ่อน ปานกลาง จะได้รับประโยชน์มากที'สดุ จากการร่วมมือกับผู้ เรียน
คนอื'นๆ สว่นผู้ เรียนที'เรียนดีจะมีบทบาทในการชว่ยเหลือผู้ อื'นและเป็นแกนนําด้านการคดิ 
  2. ลกัษณะพฤตกิรรมและบคุลิกภาพของผู้สอนจะมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน 
  3. ความร่วมมือระหว่างผู้ สอนกับผู้ เ รียนโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์การเรียน            
เป็นสําคญั 
  4. ความรู้สึกและเจตคติของผู้ เรียนที'มีต่อกลุ่มเพื'อน ผู้ สอน และสถานศึกษาจะมี
ผลกระทบตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน 
 จากที'กล่าวมาจะเห็นว่าผู้ สอนเป็นบุคคลที'มีบทบาทในการสร้างบรรยากาศของการ
เรียนรู้ ซึ'งเป็นสิ'งสําคัญอันมีอิทธิพลและส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ เ รียนทั 8งทางด้านความรู้ 
ความสามารถและคณุลกัษณะคา่นิยม ชว่ยพฒันาผู้ เรียนให้มีทศันะอนักว้างตอ่ไป 
 บรรยากาศในชั 8นเรียนจะเป็นสิ'งที'ช่วยส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไป
อย่างราบรื'นและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศทางจิตวิทยา ซึ'งผู้ สอนเป็นผู้ มีส่วน
กําหนดให้มีขึ 8น บรรยากาศทางกายภาพ ได้แก่ อาคารสถานที' ห้องเรียน และสื'อการเรียนการสอน 
ส่วนบรรยากาศทางสงัคมนั 8น ก็เป็นสิ'งจําเป็นที'ผู้สอนต้องคํานึงถึงด้วย เพราะบรรยากาศทั 8ง 3 ด้าน 
จะสนบัสนนุซึ'งกนัและกนัตอ่กระบวนการเรียนการสอนให้ดําเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 ผู้สอนเป็นองค์ประกอบที'สําคญัในการจัดการเรียนการสอน ซึ'งคณุลกัษณะของผู้สอน        
ที'จําเป็นนั 8น นอกจากความรู้ทางด้านวิชาการและวิธีการสอนแล้ว ควรมีความเข้าใจและเห็นอก        
เห็นใจผู้ เรียน การไม่ก้าวร้าว การฟังความคิดเห็นของผู้ เรียน มีความบริสุทธิhใจและจริงใจตอ่ผู้ เรียน          
สว่นบรรยากาศทางจิตวิทยาที'เอื 8ออํานวยตอ่การเรียนรู้นี 8เป็นสิ'งที'ผู้สอนส่วนมากจะละเลยและไม่ให้
ความสนใจ ซึ'งความจริงแล้วบรรยากาศในชั 8นเรียนนี 8ผู้ สอนเป็นผู้พิจารณากําหนดที'จะให้เป็น        
ในรูปแบบใดก็ได้ บรรยากาศในชั 8นเรียนนี 8จะเป็นสิ'งที'จะช่วยพฒันาผู้ เรียนและการเรียนการสอน           
จะดําเนินไปตามรูปแบบที'ผู้สอนกําหนดขึ 8น ซึ'งแบง่ได้  7  ประการ  ดงันี 8 
  1. บรรยากาศที� ท้าทาย เป็นการกระตุ้ นให้เกิดกําลังใจ เพื'อให้ผู้ เรียนประสบ
ผลสําเร็จในการเรียน เช่น การเรียนในบางหัวข้อจะมีความยากและซับซ้อน แต่ผู้ สอนกระตุ้นให้
ผู้ เรียนรู้สกึวา่ ผู้สอนมีความเชื'อมั'นในความสามารถของผู้ เรียนที'จะทํางานนั 8นได้สําเร็จ ทําให้ผู้ เรียน
รู้สกึมีอิสระและภมูิใจที'จะทํา ไมรู้่สกึวา่ถกูบงัคบั แม้วา่งานนั 8นจะยากและซบัซ้อนเพียงใด 
  2. บรรยากาศที�อิสระ คือการช่วยเหลือให้ผู้ เรียนมีการยอมรับนบัถือตนเอง (self - 
esteem) ผู้ เรียนมีโอกาสที'จะเลือกและตดัสินใจตอ่สิ'งที'มีคณุคา่ มีความหมาย รวมทั 8งโอกาสที'จะทํา
ความผิดพลาดด้วย เพราะความล้มเหลวก็เป็นส่วนหนึ'งของการเรียนรู้ ดงันั 8นการเรียน คือ การเลือก
ตามที'ตนต้องการเรียนรู้ ไมใ่ชก่ารบงัคบัให้เรียนรู้ 
  3. บรรยากาศที� มีการยอมรับนับถือซึ� งกันและกัน การที'ผู้ สอนเห็นคุณค่า           
ในตนเองผู้ เรียนเป็นบุคคลสําคญัมากกว่าการเรียนการสอน ซึ'งเขาสามารถเรียนรู้ได้ เพราะการใช้
เวลาเรียนของแต่ละคนไม่เท่ากัน การสร้างความมั'นใจให้กับผู้ เรียนจะช่วยให้เขายอมรับนับถือ              
ในตนเองด้วยซึ'งจะมีผลตอ่การกระทํากิจกรรมตา่งๆ ของผู้ เรียนโดยตรง 
  4. บรรยากาศที�มีความอบอุ่น  ผู้สอนต้องไม่ลืมว่าความอบอุ่นทางจิตใจจะมีผล
ต่อความสําเร็จในการเรียน การที'ผู้ สอนเข้าใจ มีความเป็นมิตร ช่วยชี 8แนะในการเรียนเป็นลําดับ
ขั 8นตอนก็จะทําให้ผู้ เรียนรู้สกึอยากจะเรียน รักการเรียน  รักวิชาที'เรียน 
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  5. บรรยากาศแห่งความมีวินัยแห่งตน ผู้ เรียนที'อยูใ่นบรรยากาศที'เป็นกนัเองจะมี
การพฒันาความมั'นใจในตนเองได้ดีกว่า ผู้ เรียนที'อยู่ในบรรยากาศที'มีการควบคมุ แต่กระบวนการ
เรียนการสอนจะดําเนินไปได้ต้องมีลําดบัขั 8นตอน ในบางครั 8งผู้ สอนจะต้องชี 8แจงให้ผู้ เรียนเข้าใจ       
และขอความร่วมมือ มากกว่าที'จะสร้างเงื'อนไข กฎระเบียบของการเรียนอันจะทําให้ผู้ เ รียน               
รู้สึกเครียด เพราะความรับผิดชอบและวินัยในการเรียนรู้จะต้องเกิดจากการตกลงกันทั 8งสองฝ่าย
ไมใ่ชเ่กิดจากการที'ผู้สอนเป็นผู้ กําหนด 
  6. บรรยากาศแห่งความสําเร็จ เป็นสิ'งที'ผู้ สอนจะต้องพยายามสร้างให้เกิดขึ 8น            
ในชั 8นเรียน เพราะผู้ เรียนมีความคาดหวงัในการเรียนรู้สงู การชี 8แจงเหตผุลของความสําเร็จให้ผู้ เรียน
ทราบ จะชว่ยให้ผู้ เรียนก้าวหน้าไปได้อย่างดี เพราะผู้ เรียนจะเรียนรู้จากผลแห่งความสําเร็จมากกว่า
ความล้มเหลว การชี 8แจงเหตุผลของความล้มเหลวควรจะพิจารณาวินิจฉัย และมีข้อมูลสนบัสนุน       
ในการแก้ไขด้วย การที'ผู้สอนชอบพดูแตค่วามล้มเหลวของผู้ เรียนอยู่ตลอดเวลา จะมีผลทําให้ผู้ เรียน
มีความคาดหวงัตํ'า ไมช่ว่ยให้เกิดการเรียนรู้ที'ดี เพราะวา่คนเราจะเรียนรู้วา่ตนเองมีความสามารถนั 8น 
ไมใ่ชจ่ากความล้มเหลวแตม่าจากความสําเร็จตามขั 8นตอน 
  7. บรรยากาศแห่งความใกล้ชิด ผู้ เรียนทกุคนมีความต้องการที'จะได้รับการสมัผสั
แตะต้องและความเอาใจใส่หรือความสนใจจากผู้ สอนและผู้ เรียนคนอื'นๆ ผู้ เรียนทุกคนมีความ
ต้องการที'จะกระทําอย่างใดอย่างหนึ'งในช่วงเวลาที'แตกต่างกัน ความต้องการเหล่านี 8เป็นความ
ต้องการทั 8งทางกายและทางจิตใจ การกระทําใดๆ ก็ตาม ที'บง่ชี 8ให้เห็นถึงความสนใจปรากฏตอ่ผู้ อื'น 
ผู้ เรียนบางคนต้องการความเอาใจใส่นี 8มาก เพื'อช่วยให้เขารู้สึกมั'นคงปลอดภัยทางด้านจิตใจ               
ซึ'งผู้สอนสามารถพิจารณาให้ความเอาใจใส่ รูปแบบของการสมัผสัแตะต้องร่างกายทางตรง หรือใน
รูปแบบของท่าทีสัญลักษณ์ของความเอาใจใส่ เพื'อให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกใกล้ชิด เช่น การมอง         
การยิ 8มให้ การสบตา  การใช้คําพดู การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง หรือด้วยการกระทําใดๆ ก็ตาม         
ที'เป็นการแสดงให้ผู้ เรียนรู้สึกสัมผัสและรับรู้ว่ามีความใกล้ชิด  ได้รับความเอาใจใส่จากผู้ สอน        
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การเอาใจใส่ทางบวกที'สอดคล้องกบัสถานการณ์ของอารมณ์ความรู้สึกของผู้ เรียน จะทําให้ผู้ เรียน        
มีความรู้สึกดี มีชีวิตชีวา ตื'นตวั กระฉับกระเฉง และรู้สึกว่าตนเองมีความสําคญั เป็นการเพิ'มพูน
ความรู้สึกทางด้านดี (well being) ให้แก่ผู้ เรียน ซึ'งจะช่วยส่งเสริมความเฉลียวฉลาดของผู้ เรียน      
อย่างน่าพึงพอใจ ความรู้สึกที'ตามมาก็คือความรู้สึกของความปรารถนาดี และความรู้สึกที' ดี           
ตอ่ตนเองและผู้ อื'น (I am  OK,  You  are  OK) ถ้าผู้สอนให้ความสนใจสิ'งนี 8อย่างจริงจงั และควบคู่
กันไปกับการเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่กระทําเกินกว่าปกติธรรมดา ก็จะเป็นการเสริมสร้างพัฒนา      
การเรียนรู้ของผู้ เรียนได้มาก สิ'งที'ผู้สอนควรปฏิบตั ิคือ 
   1. การแสดงท่าทีและกิริยาที'ดีงดงามตอ่กนั การเริ'มต้นแบบธรรมดาๆ โดยการ
กลา่วคําทกัทาย การยิ 8ม และมีทา่ทีไมตรีจิต 
   2. การใช้คําพูดที'ดีๆ ซึ'งกันและกัน ใช้ภาษาที'สภุาพ ทําให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าผู้สอน            
มีความปรารถนาดี 
   3. ต้องมีศรัทธาที'จะมีความคิดในสิ'งที'ดีงามต่อกัน มีความปรารถนาดี เกื 8อกูล
กนัเสมอจากสว่นลกึของจิตใจ 
   4. ต้องไมทํ่าตนเป็นบคุคลที'นา่รังเกียจ พงึระลกึอยูเ่สมอว่า บางสิ'งบางอย่างนั 8น
บคุคลอื'นอาจจะประพฤติปฏิบตัิได้ แต่เรากระทําไม่ได้เพราะเราเป็นผู้สอน มีความเชื'อมั'นในสิ'งที'ดี         
ไม่หลงตวัเอง อย่าลืมว่าบุคลิกภาพไม่ได้หมายถึง ความหล่อหรือความงดงาม แต่หมายถึงภาพ         
ที'ประทบัใจผู้ เรียน 
   5. มีการช่วยเหลือซึ'งกนัและกนั เพื'อเป็นการสร้างสายใยแห่งไมตรีจิตที'ดีตอ่กัน 
พร้อมที'จะชว่ยผู้ เรียนเสมอ 
   6. เสียสละผ่อนปรนปรองดอง ยืดหยุ่นในด้านความคิดเห็น เพราะการเรียนรู้           
จะเกิดขึ 8นได้ย่อมขึ 8นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เ รียน และผู้ เ รียนกับผู้ เ รียน ดังนั 8น                  
การออมชอมกนับ้างในด้านความคดิเห็น เป็นสิ'งที'จะเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนที'นา่สนใจ 
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 แอนเดอร์สนั (Anderson. 1970) ได้ศกึษาบรรยากาศทางสงัคมในชั 8นเรียนซึ'งแยกได้เป็น
ลกัษณะต่างๆ ที'มีอิทธิพลและส่งผลต่อการเรียนรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมการเรียนซึ'งผู้สอนควร
นําไปพิจารณาศกึษาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดงันี 8 
  1. ความเป็นกนัเอง ความรู้สกึใกล้ชิด สนิทสนมคุ้นเคยของสมาชิกในกลุม่ผู้ เรียน 
  2. การแบง่กลุม่เพื'อทํากิจกรรมการเรียนตา่งๆ ตามจดุประสงค์ของการเรียนรู้ 
  3. มีการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ กิจกรรมการเรียนรู้มีรูปแบบที'สามารถปฏิบตัไิด้ 
  4. การดําเนินกิจกรรมการเรียนเป็นไปอยา่งมีลําดบัขั 8นตอน ไมล่า่ช้าและเหมาะสม 
  5. การจดัสภาพแวดล้อมที'สง่เสริมการเรียนรู้  เชน่  หนงัสือ  เครื'องมือ  วสัด ุ 
       อยูใ่นสภาพพร้อมที'จะใช้ได้ตลอดเวลา  
  6. ขจดัความขดัแย้ง สง่เสริมความร่วมมือกนัระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียนและผู้สอน 
  7. ผู้สอนและผู้ เรียนทราบจดุประสงค์และความคาดหวงัในการเรียนอยา่งชดัเจน 
  8. ไมส่ง่เสริมระบบคนโปรดของผู้สอน ซึ'งสง่ผลทําให้เกิดความไมย่ตุธิรรมขึ 8นได้ 
  9. ผู้ เรียนมีโอกาสได้ทํากิจกรรมที'ยากและท้าทายความสามารถอยูเ่สมอ 
  10. ขจดัความเฉื'อยชาอนัเป็นสาเหตขุองความเบื'อหนา่ยตอ่การเรียนการสอน 
  11. การตดัสินใจกระทํากิจกรรมตา่งๆ ในชั 8นเรียนมาจากผู้ เรียนเป็นสว่นใหญ่ 
  12. ไมส่ง่เสริมการแบง่พรรคแบง่พวก หรือเป็นก๊กเป็นเหลา่ 
  13. ผู้ เรียนมีความพงึพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั 8นเรียน 
  14. ไมป่ลอ่ยชั 8นเรียนเกิดความไมเ่ป็นระเบียบและขาดความรับผิดชอบตอ่การเรียน 
 ความสําคญัของบรรยากาศในชั 8นเรียนลกัษณะตา่งๆ ที'ได้กล่าวมาแล้วนั 8น เป็นสิ'งจําเป็น           
ที'ผู้ สอนต้องตระหนักถึงอยู่ตลอดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ'งจะส่งผลให้ผู้ เรียน       
เกิดการเรียนรู้ ได้พัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะและค่านิยมของผู้ เ รียนให้เป็นไปในทิศทาง                  
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ที'พึงประสงค์ สําหรับการเรียนการสอนนั 8น มีองค์ประกอบทางด้านสิ'งแวดล้อมในการเรียน                   
ที'ละเอียดอ่อนและมีความสําคญัเท่าเทียมกันกับเนื 8อหาสาระ และจุดประสงค์การเรียน ซึ'งผู้ สอน
จะต้องพิจารณาเลือกใช้บรรยากาศในการเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศ       
ที'ดีในการเรียนการสอนนั 8น คือบรรยากาศที'ยกย่องและส่งเสริมความสําคญัของผู้ เรียน มีความรู้สึก
ร่วมสมยัขจดัช่องว่างระหว่างกันและกัน ให้ความเป็นอิสระและใช้ความสามารถของผู้ เรียนมาเป็น
ประโยชน์ในการฝึกอบรมท่าทีและพฤติกรรมของผู้สอน จะต้องแสดงออกว่าผู้สอนมีความปรารถนา
ดี ยกย่องและนบัถือ สนใจปัญหาของผู้ เรียนตลอดเวลา จึงจะเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความ
ไว้วางใจซึ'งกันและกัน ทั 8งนี 8ต้องคํานึงถึงความต้องการของผู้ เรียนเป็นหลกั มากกว่าความต้องการ
ของผู้สอนซึ'งสรุปได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
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แผนภาพ  17  รูปแบบของบรรยากาศที'ดีในการเรียนการสอน 
 
 ตามแผนภาพนี 8แสดงให้เห็นว่าบรรยากาศที'ดีในการเรียนการสอนเกิดขึ 8นได้อย่างไร 
ความรู้สึกของผู้สอนและผู้ เรียนจะนําไปสู่บรรยากาศที'ดี ทําให้เกิดลกัษณะหลายอย่างในการเรียน
การสอน ลักษณะเหล่านี 8ก็จะย้อนกลับไปมีผลต่อความรู้สึกของทั 8งผู้ สอนและผู้ เรียน  และช่วย

ผลที'มีตอ่การเรียนการสอน 
 

- ความพยายามสงู 
- พอใจ 
- มีความร่วมมอื 
- ช่วยกนัทํา 
- มีประโยชน์ 
- มีความรู้สกึถึงการมีสว่นร่วม 
  ในความสาํเร็จ 
- ไว้วางใจ 
- ชอบวิชาที'เรียน 

บรรยากาศ 
 

- อิสระ 
- ไมม่ีช่องวา่ง 
- เปิดเผย 

ผู้สอน  :  รู้สกึ 
 

- ใกล้ชิด 
- ปรารถนาดีตอ่ผู้ เรียน 
- ยอมรับผู้ เรียนวา่ต้องการม ี
  สว่นร่วมตอ่การเรียนการสอน 
- พร้อมที'จะสอน 

ผู้ เรียน  :  รู้สกึ 
 

- มีความมั'นใจ 
- มีอิสระที'จะแสดงออก 
- สร้างสรรค์ 
- ยอมรับผู้ อื'น 
- พร้อมที'จะเรียน 
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ส่งเสริมสร้างบรรยากาศอันดีให้แน่นแฟ้นยิ'งขึ 8น และการเรียนการสอนก็จะประสบผลสําเร็จ                
ตามเป้าหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพ  18  รูปแบบของบรรยากาศที'ไม่ดีในการเรียนการสอน 
 

ผลที'มีตอ่การเรียนการสอน 
 

- ปกป้องตนเอง 
- ขาดความร่วมมือ 
- หมดหวงั 
- ขดัแย้ง 
- หลกีเลี'ยง 
- สงสยั  สบัสน 
- หวาดระแวง 
- ไมช่อบวิชาที'เรียน 

บรรยากาศ 
 

- ไมเ่ป็นกนัเอง 
- เกิดช่องวา่ง 
- ปิด 

ผู้สอน  :  รู้สกึ 
 

- หา่งเหิน 
- ชอบวิจารณ์ 
- ดงึดนั 
- ชอบชกัจงู 
- ไมพ่ร้อมที'จะสอน 

ผู้ เรียน  :  รู้สกึ 
 

- ขาดความมั'นใจ 
- ถกูลงโทษ 
- ด้อยลง 
- ป้องกนัตวั 
- ขดัเคือง 
- ขาดความร่วมมือ 
- ไมพ่ร้อมที'จะเรียน 
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5.8  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้หลักสูตร 
 การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม เนื'องจากคนเราเติบโต
ขึ 8นมาได้มีการเรียนรู้คา่นิยม แบบหนึ'งที'แตกตา่งกนั ตามความเชื'อของแตล่ะบคุคล และครอบครัว  
 การร่วมมือกันขจดัอุปสรรคต่อความสําเร็จของการใช้หลกัสูตร รับฟังข้อมูลจากผู้ สอน        
อยา่งเอาใจใส ่เพื'อวิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรคที'เกิดขึ 8น คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรหาทางขจดั
อปุสรรคนั 8นออกไปโดยเร็ว 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับผู้ บริหาร ปรับลักษณะงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถพิเศษ ที'เป็นจดุเดน่ของผู้สอนแตล่ะคน เพื'อประโยชน์ของผู้ เรียน การส่งเสริมความคิด
ริเริ'ม กับผู้สอน ก่อนที'คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะบอกให้ผู้สอนทํากิจกรรมการเรียนการสอน          
โดยใช้ความคดิริเริ'มใหม ่ซึ'งมาจากผู้สอนเอง 
 การจัดอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื'อพฒันาบุคลากรให้ก้าวหน้าไกลขึ 8น การจดัหาสื'อ           
ในการเรียนรู้ใหม่ สําหรับผู้สอนอย่างเพียงพอ เพื'อพฒันาตนเองและอาชีพเกี'ยวกบัการจดัการเรียน      
การสอน 
 การสั'งสมความสามารถ การประเมินความสามารถในปัจจุบัน เพื'อเป็นแนวทาง             
ความต้องการของผู้ สอนในอนาคต เพื'อเตรียมแผนให้ผู้ สอนได้ขยายความสามารถของตนเอง             
และประโยชน์การเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นหลกั คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะต้องพยายามกระตุ้น         
ให้บุคลากรหลกัสูตร ได้ตระหนักและตรวจสอบอย่างสมํ'าเสมอ เพื'อเป้าหมายการพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 
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5.9  การจัดประสบการณ์เพื�อตอบสนองหลักสูตรแฝง 
 การพัฒนาหลักสูตรจะกําหนดคุณลักษณะที'พึงประสงค์ของผู้ เรียน จากคุณลักษณะ            
ที'พึงประสงค์ของผู้ เรียนจะแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และนําไปสู่การออกแบบ
รายวิชา เพื'อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ดงัตารางตอ่ไปนี 8 
 
ตาราง  3  ความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถปุระสงค์  การออกแบบรายวิชา  และหลกัสตูรแฝง 
  

วตัถปุระสงค์ 
(Objectives) 

การออกแบบรายวชิา 
(Course  design) 

หลกัสตูรแฝง 
(Hidden  curriculum) 

 

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

 

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

 

คณุลกัษณะที'พงึประสงค์ 
ที'ไมส่ามารถออกแบบรายวิชา 
คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร 
จะต้องเขียนเป็นแนวแนะ 
(guideline)  สาํหรับ 
1. การกําหนดนโยบาย 
    ของสถานศกึษา 
    เพื'อพฒันาผู้ เรียนอยา่งมี 
    ทิศทางในภาพรวม 
2. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
3. การจดักิจกรรมการเรียน 
    การสอนที'ต้องดําเนินการอยา่ง 
    เป็นระบบและตอ่เนื'อง 
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 หลกัสตูรแฝง คือ หลกัสตูรที'ไม่ระบเุป็นทางการ (unofficial curriculum) ในสถานศกึษา
ที'มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ เรียน มี 3 องค์ประกอบ ที'มีอิทธิพลต่อท่าทีของพฤติกรรมและการ
แสดงออกของผู้ เรียน องค์ประกอบทั 8ง 3 ได้แก่ โครงสร้างของสถานศกึษาหรือสถาบนั บรรยากาศ
ทางสงัคม และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน 
 เนื'องจากผู้สอนเป็นองค์ประกอบที'สําคญัของหลกัสูตรแฝงที'มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของ
ผู้ เรียน คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะต้องแสดงศกัยภาพที'สามารถระบลุกัษณะของอิทธิพลของ
ผู้สอนตามความคิดเห็นของผู้ เรียนได้ ย่อมสามารถนํามาเป็นฐานข้อมลู และเป็นแนวทางออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรและแนวทางพัฒนาผู้ สอนให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของหลกัสตูรได้ดียิ'งขึ 8น 
 การจดัหลกัสตูรตามความต้องการของสงัคมเพียงอย่างเดียวจะเป็นหลกัสตูรที'มีลกัษณะ      
ไมเ่ข้มแข็ง เนื'องจากมีความเชื'อวา่หลกัสตูรเป็นเพียงสิ'งที'สะท้อนสงัคม การศกึษาไม่มีบทบาทหน้าที'
พัฒนาสังคม ผู้ เรียนทุกคนจะต้องเรียนเหมือนๆ กัน ในทางตรงกันข้ามการจัดหลักสูตรที'มุ่ง
ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนเท่านั 8น จะเป็นหลักสูตรที'ตื 8นเกินไป ซึ'งขาดความตระหนักว่า
ผู้ เรียนสามารถพฒันาถึงขีดความสามารถของเขาด้วยปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อื'นในสังคม ความต้องการ
ของผู้ เรียน จะรวมถึงการได้รับประสบการณ์ตา่งๆ ทางสงัคม และโอกาสแสวงหาความรู้ที'จะส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับผู้ อื'นได้ดียิ'งขึ 8น โดยปกติความต้องการของผู้ เรียนกับความต้องการของ
สงัคมจะสวนทางกัน คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะต้องสามารถแปลความต้องการความหมาย
คณุคา่ของความต้องการของผู้ เรียนลงในหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน ด้วยการวิเคราะห์
วัฒนธรรมการเรียนรู้ ลักษณะสังคมที'ผู้ เรียนอาศยัอยู่ก่อนการวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละ
บคุคล 
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 เมื'อพิจารณาความต้องการของสังคม เรามักจะนึกถึงความต้องการด้านอุตสาหกรรม 
แรงงาน กําลงัคน ตลอดจนความต้องการของสงัคมที'จะให้สมาชิกรับรู้ข่าวสารความเคลื'อนไหวของ
บ้านเมือง แต่ในสงัคมปัจจุบนั มีความต้องการให้สมาชิกของสงัคม รู้จกัคิดด้วยตนเอง ซึ'งประการ
ดงักล่าวนี 8ทําให้เห็นความแตกต่างระหว่างความต้องการของบุคคลและสังคมกลายจะเป็นเรื'อง
เดียวกนั 
 การจดัประสบการณ์เพื'อตอบสนองหลกัสตูรแฝง เพื'อพฒันาผู้ เรียนให้ตระหนกัถึงกญุแจ
แห่งความสําเร็จอยู่ที'ความเที'ยงธรรม ซื'อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม หากหนีห่าง                  
จากหลกัการเหล่านี 8จะไม่สามารถได้รับความสําเร็จที'แท้จริง การพฒันาผู้ เรียนได้รับประสบการณ์
รู้จกัเคารพคณุธรรมของตนเอง ไม่เห็นตนเองเป็นสิ'งซื 8อขาย ไม่ยอมขายคณุธรรมของตนเอง เพื'อเงิน
ทอง อํานาจ ฐานะ เป้าหมายของหลกัสตูรที'พฒันาผู้ เรียนจะเป็นบุคคลที'สําคญัและมีพลงัในสงัคม             
การเตรียมความพร้อมผู้สอนและบุคลากรที'เกี'ยวข้องกับการใช้หลักสูตร การแปลงหลกัสูตรสู่การ
เรียนการสอน การทําแผนการจดัการเรียนรู้ การส่งเสริมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ 
รวมทั 8งการจดัประสบการณ์เพื'อตอบสนองหลกัสตูรแฝง จะมีส่วนสมัพนัธ์กบัการตรวจสอบคณุภาพ
การใช้หลกัสตูร 
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5.10  การนิเทศกาํกับดูแลการใช้หลักสูตร 
 การนิเทศกํากับดแูลจะต้องดําเนินการควบคูก่ันไปกับการใช้หลกัสูตรซึ'งผู้บริหารจะต้อง
สร้างความสัมพันธ์และความเชื'อถือกับผู้ สอนจัดโอกาสให้ผู้ สอนได้เข้ามาเป็นกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื'อดําเนินการศึกษาความต้องการทักษะความรู้ที'ผู้ สอนต้องการพัฒนาการจัดประชุม
ปฏิบัติการการฝึกอบรม การวางแผนปฏิบัติการสําหรับปรับปรุงการจัดการศึกษาภายหลังการ
ฝึกอบรมโดยร่วมมือกบัคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  ดงันี 8 
  1.  การวางแผนหลักสูตร ซึ'งประกอบด้วยโปรแกรมการศกึษาของแตล่ะสาขาวิชา   
ซึ'งมีรายละเอียดเกี'ยวกับการวางแผนการสอนรายปี รายภาค รายเดือน รายสัปดาห์ การระบุ
ขอบข่ายการใช้ทรัพยากร การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การประเมินผลการเรียนการสอน ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละสาขาวิชาและการปรับปรุงการวางแผนหลกัสูตรให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ 
  2.  การส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตร กระตุ้นให้ผู้สอนปรับปรุงเปลี'ยนแปลง
การจดักระบวนการเรียนการสอนให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพและบรรยากาศ           
ที'กระตุ้ นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผู้ เ รียนให้มีทักษะทางวิชาการและทักษะทางสังคม            
การกระตุ้นให้เกิดการเปลี'ยนแปลงควรดําเนินการตามขั 8นตอนของการสร้างความตระหนัก การ
สํารวจความต้องการเพื'อสร้างข้อผกูพนั การวางแผน การฝึกอบรมและการนําผลจากการวางแผนไป
ปฏิบตั ิเพื'อให้ได้ตามแนวคดิและหลกัการที'เปลี'ยนแปลง 
  3.  ระหว่างดาํเนินการใช้หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและผู้บริหาร
จะต้องทําการสํารวจ สงัเกต เพื'อให้ทราบว่าผู้สอนแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี'ยวกับหลกัสูตร             
ในระดบัใด ซึ'งข้อมูลเหล่านี 8จะเป็นฐานข้อมูลสําหรับการออกแบบโครงการฝึกอบรมผู้สอนระหว่าง
การใช้หลกัสูตร การจดัหาทรัพยากรสนบัสนุน  รวมทั 8งกระตุ้นการรับรู้เกี'ยวกับการใช้หลกัสตูรจาก
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ระดบัหนึ'งไปสูอี่กระดบัหนึ'งจนกระทั'งการรับรู้เกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูรของผู้สอนอยู่ในระดบัใกล้เคียง
กนัการใช้หลกัสตูรก็จะเป็นไปตามคาดหวงัของหลกัสตูร 
  4.  ร่วมกับผู้สอนเพื�อแก้ปัญหา บทบาทของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรกบัการ
นิเทศกํากับดูแลการใช้หลักสูตรจุดเน้นควรเป็นผู้ แยกแยะ คัดแยกปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา  
เพราะการแก้ปัญหาเกี'ยวกับการใช้หลักสูตรควรจะเน้นการแก้ปัญหาโดยคณะกรรมการและ
พยายามสร้างความเข้าใจให้กบัผู้สอนว่าปัญหาการใช้หลกัสตูรคือโอกาสที'จะมองบางสิ'งบางอย่าง
ในแนวทางอื'นที'ดีกวา่และเป็นประโยชน์กบัผู้ เรียน เช่น ผู้สอนมกักล่าวว่าไม่มีเวลาศกึษาเพื'อที'จะทํา
ความเข้าใจหลกัสูตรใหม่ ประเด็นของการที'ผู้สอนไม่มีเวลาอาจมาจากสาเหตขุองการไม่รู้จกัการ
ลําดบัความสําคญัของการปฏิบตัิงานหรืออาจมีภาระงานอื'นที'มอบหมายให้รับผิดชอบมากเกินไป 
สว่นการกล่าวว่าขาดงบประมาณสําหรับจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสตูรอาจมาจากการ
ขาดความผูกพันของผู้ สอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางครั 8งเงินไม่ใช่เป็นสิ'งจําเป็นที'สุด
เสมอไป  ถึงแม้ว่างบประมาณจะทําให้การใช้หลักสูตรดําเนินไปได้รวดเร็วและราบรื'นแต่การมี
ความคดิทางบวกตอ่การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรทําให้มีคณุคา่และสําคญักวา่เงิน 
  5.  การประเมินผล  การกระตุ้นให้ผู้สอนเห็นความสําคญัของการประเมินผลการ
เรียนการสอนเพื'อพฒันาผู้ เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นสว่นหนึ'งของการประเมินหลกัสตูร              
การประเมินการเรียนการสอนควรมองภาพกว้าง เช่น บนัทึกการสอนมีคณุภาพมากน้อยเพียงใด      
การจัดทําข้อสอบที'ได้มาตรฐาน ความอิสระคล่องตัวในการดําเนินงาน การจัดการทรัพยากร          
การจดัซื 8อจดัหา ผลผลิตของหลกัสตูรคือผู้ เรียนรวมทั 8งผลกระทบด้านอื'นๆ ถ้าคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและผู้ บริหารสามารถสังเกตบันทึกภาพรวมทั 8งหมดของระบบ การบริหารหลักสูตร                     
ที'สถานศึกษาก็จะเป็นส่วนกระตุ้นและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ สอนเกี'ยวกับการประเมิน
ตนเองในการใช้หลกัสตูร 
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5.11  การจัดระบบข้อมูลเกี�ยวกับการใช้หลักสูตร 
 การนําหลกัสูตรไปใช้จะได้ผลตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรมากน้อยเพียงใด ขึ 8นอยู่กับ
การวางแผนการใช้หลักสูตรที'ชดัเจนและการจดัระบบข้อมูลเกี'ยวกับการใช้หลกัสูตร ได้แก่ ผู้สอน 
ผู้ เรียน บุคลากรที'เกี'ยวข้อง งบประมาณ อาคารสถานที' วัสด ุอุปกรณ์ เครื'องมือ สื'อ แหล่งบริการ
สนบัสนนุ การใช้หลกัสตูร การควบคมุดแูลการใช้หลกัสตูร รวมทั 8งการประเมินผลการใช้หลกัสตูร 
 การจัดระบบข้อมูลและการควบคุมระบบข้อมูลการใช้หลักสูตรจะช่วยให้การบริหาร
จัดการหลักสูตรสามารถติดตามกระบวนการและสภาพการใช้หลักสูตรได้ตรงจุดและทันเวลา          
การออกแบบระบบการควบคุมโดยวิธีการจัดให้มีการรายงานผล เพื'อชี 8ให้เห็นว่ากระบวนการใช้
หลักสูตรเป็นไปตามแผน นับว่าเป็นสิ'งสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารหลักสูตร ส่วนประกอบ                 
ที'สําคญัในการควบคมุกํากบัดแูลการบริหารหลกัสตูร ได้แก่ การกําหนดมาตรฐานที'คาดหวงั จะทํา
ให้ได้หรือสิ'งที'หลักสูตรต้องการ การวัดผลงานที'ทําได้จริง การเปรียบเทียบผลงานที'ทําได้กับ
มาตรฐานที'กําหนดไว้ และการดําเนินการแก้ไข 
 การเน้นสารสนเทศเกี'ยวกับการบริหารจดัการหลกัสูตร จะช่วยให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกจุด ซึ'งเป็นวิธีหนึ'งที'จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภาพภายใน การใช้หลักสูตรการเน้นวิธีการระบบช่วยให้ปรับกระบวนการทํางานภายใน          
และการจดัการหลกัสตูรให้มีสภาวะที'สอดคล้องกนั ตามนยักบัการเปลี'ยนแปลงจากทกุแง่ทกุมมุซึ'ง
เป็นวิธีหนึ'งที'จะทําให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวให้มีความสมดุลกับสภาวะต่างๆ             
จากภายนอก กล่าวโดยสรุปการบริหารหลกัสตูรที'มีประสิทธิภาพ จะต้องใช้วิธีการระบบสารสนเทศ      
เข้ามาช่วยดําเนินการจัดการควบคุมกํากับดูแล เพื'อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร            
ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
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แผนภาพ  19  การปรับการใช้หลกัสตูรโดยอาศยัการควบคมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

การวางแผนหลกัสตูร 

การจดัระบบการเรียนการสอน 

การปฏิบตั ิ

การปรับแผน 

ปัญหาที'พบ 

การจดัระบบการเรียนการสอนใหม ่

ใช ่ การควบคมุ 
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5.12  การตดิตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 การตดิตามและการประเมินผลการใช้หลกัสตูร จะต้องมีการวางแผนไว้ให้ชดัเจนว่าจะทํา
การประเมินในส่วนใดของหลักสูตร ถ้าการวางแผนเกี'ยวกับการประเมินไม่ชัดเจน เมื'อมีความ
ต้องการประเมินในหวัข้อนั 8นหรือส่วนนั 8น บางครั 8งอาจจะกระทําไม่ได้ เพราะการเก็บข้อมลูบางอย่าง
ขึ 8นอยูก่บัเงื'อนไขของระยะเวลาและกิจกรรมที'ทําตามลําดบัขั 8นตอนและตอ่เนื'อง  
 ดงันั 8นการวางแผนเพื'อการประเมินหลกัสตูรจะต้องชดัเจนและควรกําหนดว่าจะใช้วิธีการ
ประเมินอย่างไรจึงจะได้ผล เป็นภาพรวมที'สามารถนํามาอธิบายได้ว่าสิ'งใดเป็นบรรยากาศ หรือ
สภาวะแวดล้อมที'เอื 8ออํานวยและสิ'งใดที'ไม่เอื 8ออํานวย การประเมิน เพื'อต้องการทราบว่าเท่าที'
ดําเนินการใช้หลักสูตรไปแล้ว บรรลุถึงสิ'งที'กําหนดไว้มากน้อยเพียงใด สิ'งที'ได้นํามานั 8นสามารถ
ตอบสนองความมุ่งหมายหลกัการที'กําหนดไว้หรือไม่ ถ้าเราอยากรู้ตรงไหนก็ประเมินตรงนั 8น คงจะ
ไมใ่ชห่ลกัการของการประเมินหลกัสตูร  
 การประเมินหลักสูตรควรประเมินในสาระสําคญัของตัวบ่งชี 8 (indicator) ที'อธิบายถึง
ประสิทธิภาพของการใช้หลกัสตูรว่าบรรลเุป้าหมายหรือไม่ การออกแบบการประเมินที'กว้างและลึก 
คือ การพิจารณาให้เป็นภาพรวมทั 8งหมดของการใช้หลกัสตูร  
 เกี'ยวกับการหาตวับ่งชี 8สําคญัๆ  นั 8นจะต้องระมัดระวังเรื'องตวัแปรทางวัฒนธรรม ทาง
สงัคมและทางเศรษฐกิจด้วย เพราะบางอย่างผู้ประเมินอาจมองข้ามไป เช่น สถานศกึษาขนาดใหญ่           
ย่อมได้เปรียบกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก องค์ประกอบที'ตั 8งของสถานศึกษา ถ้าชุมชนให้การ
สนบัสนนุอยา่งดีก็มีผลตอ่การใช้หลกัสตูร หรือสถานศกึษาขนาดเล็กมากเกินไป บางครั 8งอาจจะเป็น
ปัจจยัที'สําคญัไมส่ามารถจะพฒันาได้เทา่ที'ควร แม้หลกัการจะกําหนดไว้อย่างดีและสมบรูณ์อย่างไร 
การนําหลกัสูตรไปใช้ก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงแม้ปัจจุบนันี 8จะมีระบบกลุ่มสถานศึกษา
ชว่ยเหลือก็ตาม  
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 นอกจากนี 8บริบททางสงัคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมจะเป็นสิ'งที'ช่วยเสริมมาอธิบายได้
ชดัเจนว่า เหตใุดการนําหลกัสตูรไปใช้จึงได้ผลและไม่ได้ผล เพราะมีปัจจยัแทรกซ้อนทางเศรษฐกิจ
สงัคม และคา่นิยมของบคุคลเป็นอนัมาก เกณฑ์ในการพิจารณาการประเมินหลกัสตูรสรุปได้ดงันี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  20  การพิจารณาเกี'ยวกบัเกณฑ์การประเมินหลกัสตูร 
 

- การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 
- ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

เกณฑ์การพิจารณาด้านบรรลเุป้าหมาย 

เกณฑ์พิจารณาด้านสงัคม  วฒันธรรม 

เกณฑ์พิจารณาด้านความคุ้มคา่ 

เกณฑ์พิจารณาด้านการบริการสนบัสนนุ 

เกณฑ์พิจารณาด้านงบประมาณ 

เกณฑ์การพิจารณาด้านเศรษฐกิจ 

เกณฑ์พิจารณาด้านการเมือง 

เกณฑ์พิจารณาด้านบรรยากาศการทํางาน 

เกณฑ์พิจารณาด้านสิ'งแวดล้อม 

เกณฑ์พิจารณาด้านเทคนิค 

การประเมินหลกัสตูร 
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5.13 การประกันคุณภาพหลักสูตรและการสอน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะต้องตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบ
คณุภาพการใช้หลกัสูตรอยู่ตลอดเวลา เพราะคณุภาพของผลผลิต บณัฑิตที'จะออกไปจะเป็นภาพ
สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าหลกัสูตรมีการเรียนการสอนที'มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด การตรวจสอบ
คณุภาพหลกัสตูร มีองค์ประกอบที'จะต้องพิจารณา ดงัตอ่ไปนี 8 
   1. การวางแผนหลกัสตูร ซึ'งประกอบด้วย โปรแกรมการศกึษาของแตล่ะสาขาวิชา       
มีรายละเอียดการวางแผนการสอน รายปี รายภาค ข้อมูลการบริหารหลักสูตร เช่น รายชื'อของ
รายวิชาที'เปิดสอน เป็นรายวิชาที'รับผิดชอบโดยภาควิชา สาขาวิชา มีจํานวนรายวิชาทั 8งหมดกี'วิชา 
ลักษณะของรายวิชาที'เป็นทฤษฎี ภาคปฏิบัติ จํานวนรายวิชาที'ต้องเรียนก่อน จํานวนหน่วยกิต 
ลกัษณะการเรียนการสอน ผู้ เรียนมีผลการเรียนรู้ในเรื'องใด มีวิธีการประเมินผลแบบใด 
   2. การส่งเสริมสนบัสนุนการใช้หลกัสูตร กระตุ้นให้ผู้สอนปรับปรุง กระบวนการ
เรียนการสอนให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ การพฒันาผู้ เรียนในเรื'องทกัษะทางวิชาการ ทกัษะทางสงัคม               
และเจตคตทีิ'ดีตอ่วิชาชีพ  
   3. ระหว่างดําเนินการใช้หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กํากับดูแล 
สงัเกตว่าผู้สอนแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัสูตรระดบัใด ข้อมูลเหล่านี 8จะเป็นพื 8นฐานใน
การพัฒนาผู้ สอน รวมทั 8งกระตุ้ นให้ผู้ สอนรับรู้เกี'ยวกับหลักการใช้หลักสูตรในภาพรวม เพราะ
เนื'องจากผู้สอนแตล่ะคนจะมองเฉพาะรายวิชาที'ตนเองสอนและรับผิดชอบเทา่นั 8น 
   4. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ร่วมกบัผู้สอนเพื'อแก้ปัญหาที'เกิดขึ 8น ได้กระตุ้น
ให้ผู้สอนตระหนกัถึงความสําคญัของการตรวจสอบ เพราะเป็นปัจจยันําไปสู่การใช้หลกัสตูรอย่างมี
คุณภาพ และการสํารวจภาระงานที'ผู้ สอนแต่ละคนได้มีเวลาพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย            
เพื'อนํามาสนบัสนนุการเรียนการสอน 
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   5. การประเมินผลการเรียนการสอนเป็นปัจจัยสําคญั ซึ'งผู้สอนจะต้องประเมิน
ตนเอง และผู้ เรียนประเมินการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกับผู้ สอนควรร่วมกันออกแบบ    
การประเมิน เพื'อให้ผู้สอนรู้สึกว่ามีส่วนร่วม และการประเมินเป็นการนําเสนอผลมาพฒันาการเรียน     
การสอนและพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามวตัถปุระสงค์ เมื'อสุดสิ 8นภาคการศกึษา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรควรนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ และแจ้งให้ผู้ สอนทราบ ส่วนข้อมูลบางอย่าง
จะต้องจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สําหรับปรับปรุงหลักสูตรในระหว่างการใช้หลักสูตร และข้อมูล
บางอยา่งอาจจะนํามาปรับปรุงหลกัสตูร เมื'อใช้ครบวงจรของหลกัสตูร 
   6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร กับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้กําหนดระบบการ
ประกนัคณุภาพหลกัสตูรไว้ทกุหลกัสตูรให้ชดัเจน ประกอบด้วยระบบการจดัการเรียนการสอนที'เน้น
ให้ผู้ เรียนสามารถศึกษาแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ระบบการสอบวิทยานิพนธ์ ระบบการพัฒนา
หลกัสตูรให้ทนัสมยั และให้มีระบบการประเมินเพื'อพฒันาหลกัสตูรทกุปี 
 
 
5.14 นวัตกรรมหลักสูตร 
 นวัตกรรม (innovation) หมายถึง แนวคิดใหม่ที'จะช่วยเสริมให้กระบวนการทํางาน                 
การจดัการเรียนการสอนให้ได้ผลคุ้มคา่ การนําสิ'งใหม่ๆ เข้ามาเพิ'มเติมเปลี'ยนแปลงวิธีการที'ทําอยู่
เดมิให้ได้ผลดียิ'งขึ 8น องค์ประกอบของนวตักรรมประกอบด้วย 
   1. มีแนวความคดิ 
   2. มีระเบียบและระบบ 
   3. มีหลกัหรือวิธีการปฏิบตั ิ
   4. เป็นสิ'งประดษิฐ์ 
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 นวัตกรรมหลักสูตรการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษาที'น่าสนใจ คือ ห้องเรียนเสมือน 
(virtual classroom) เพราะการเรียนรู้ไม่ถูกจํากัดในเรื'องเวลาและสถานที' กระบวนการเรียนรู้           
เป็นการร่วมมือกนัระหว่างผู้สอน ผู้ เรียน โดยไม่ต้องคํานึงถึงเรื'องเวลาและพื 8นที' ผู้สอนทําหน้าที'เป็น
ผู้ สนับสนุนเอื 8ออํานวยการเรียน ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ การค้นพบด้วย
ตนเองมากขึ 8น แหล่งข้อมูลและความรู้มีไม่จํากัด  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบของ 
software ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากเรียนรู้ มีการออกแบบเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยตนเอง และด้วย
ความเร็วในการซึมซบัเนื 8อหาสาระที'แตกต่างกัน มีวิธีการแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และมีประสบการณ์ที'หลากหลาย เครื'องมือชว่ยการเรียนรู้ที'สําคญัในปัจจบุนัคือ อินเทอร์เน็ต 
และเว็บไซต์ (internet and website) ซึ'งนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอนดงักล่าวนี 8 
สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 และที'แก้ไขเพิ'มเติม (ฉบบัที' 3) 
พุทธศกัราช 2553 ที'เน้นการจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้ เรียนมีความสําคญัที'สุด ผู้ เรียนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองได้ ใช้การวิจยัค้นคว้าเป็นส่วนหนึ'งของการเรียน การัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ 8น
ได้ทกุเวลา ทกุสถานที'  
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สิ'งใดที'วดัไมไ่ด้ก็ปรับปรุงและพฒันาไมไ่ด้ 
It  you  can’t  measure,  You  can’t  improve.  

 

การประเมินไมใ่ช่การพิสจูน์แตเ่ป็นการปรับปรุงพฒันา  
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 
 การประเมินหลกัสตูร คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและศกึษาข้อมลู รวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมลู เพื'อตรวจสอบหลกัสตูร และตดัสินวา่หลกัสตูรมีคณุคา่บรรลเุป้าหมายที'กําหนดไว้หรือไม ่
 การประเมินหลกัสตูรเป็นขั 8นตอนที'สําคญัในการพฒันาหลกัสตูร ข้อบกพร่อง หรือความ
ผิดพลาดอาจจะเนื'องมาจากสาเหตแุละปัจจยัตา่งๆ เช่น การออกแบบหลกัสตูรอาจจะไม่เหมาะสม
กบัความต้องการของบคุคลและสงัคมเป็นต้น ถ้าไมมี่การประเมินหลกัสตูรก่อนการนําหลกัสตูรไปใช้ 
อาจจะเป็นภาระที'ยุ่งยากมากสําหรับผู้ เรียน ผู้ ที'เกี'ยวข้องกับการใช้หลักสูตร ดงันั 8น การประเมิน
หลักสูตรจึงต้องมีการประเมินเป็นระยะๆ เพื'อที'จะลดปัญหาที'อาจจะเกิดขึ 8น เมื'อใช้หลักสูตรจริง           
การประเมินหลกัสตูรแบง่เป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก ได้แก่ การประเมินหลกัสตูรก่อนการนําหลกัสตูร
ไปใช้ ระยะที' 2 คือ การประเมินหลักสูตรระหว่างการดําเนินการใช้หลักสูตร และระยะที' 3 คือ         
การประเมินหลกัสตูรภายหลงัการใช้หลกัสตูรครบกระบวนการ 
 
 คณะกรรมการจะต้องมีวิสยัทศัน์การประเมินหลกัสตูร ดงัตอ่ไปนี 8 
  1. การประเมินหลักสูตรจัดเป็นกระบวนการวัดระดับความสามารถของผู้ เรียน         
โดยเปรียบเทียบกบัจดุประสงค์การเรียนของหลกัสตูร 
  2. การประเมินหลักสูตรเป็นการเปรียบเทียบความสามารถของผู้ เรียนกับเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสตูรที'กําหนดไว้ 
  3. การประเมินหลักสูตรสารสนเทศที'ได้เป็นการอธิบายและช่วยให้การพิจารณา
ตดัสินหลกัสตูรได้ชดัเจน 
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  4. สารสนเทศประเมินหลักสูตรเป็นการจําแนกขอบเขตการตัดสินใจ การเลือก         
การวิเคราะห์ข้อมลู เพื'อนําไปสูก่ารตดัสินใจเกี'ยวกบัหลกัสตูร 
  5. การประเมินหลกัสตูรเป็นการใช้ศกัยภาพของกระบวนการบริหารงานทางวิชาการ
ของผู้ บริหาร เกี'ยวกับการนําหลักสูตรไปใช้ และการปรับปรุงหลักสูตร เพื'อเป้าหมายการจัด
การศกึษาไปสูค่วามมีประสิทธิภาพและคณุภาพ 
 
6.2  การประเมินหลักสูตรก่อนการนําหลักสูตรไปใช้ 
 เมื'อการพฒันาหลกัสตูรฉบบัร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะนําหลกัสตูรไปใช้จริง จะต้อง
มีการประเมินเพื'อตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฉบบัร่าง รวมทั 8งองค์ประกอบอื'นๆ ที'เกี'ยวข้อง การ
ประเมินหลกัสตูรในระยะนี 8จะต้องกระทําอย่างรอบคอบและมีระบบที'ชดัเจน เพราะผลการประเมิน
จะถกูนํามาปรับปรุงหลกัสตูรให้ได้ตรงประเดน็ การประเมินหลกัสตูรระยะนี 8มีขั 8นตอนดงันี 8 
  1. กําหนดจดุมุง่หมายการประเมินหลกัสตูร 
  2. วางแผนดําเนินการประเมิน 
  3. ทดลองใช้หลกัสตูรฉบบัร่าง 
  4. ประเมินผลจากการทดลองใช้ และนําผลมาวิเคราะห์เพื'อปรับปรุงหลักสูตร                 
ก่อนนําไปใช้จริง 
 
 การประเมินหลักสูตรก่อนการนําหลักสูตรไปใช้มีรายละเอียดดังต่อไปนี X 
 1. การกําหนดจุดมุ่งหมายการประเมินหลักสูตร การประเมินหลักสูตรระยะนี 8มี
จดุมุง่หมายของการประเมิน ได้แก่ ประเมินเอกสารหลกัสตูร ระบบการบริหารจดัการทรัพยากร หรือ
สิ'งอํานวยความสะดวกต่อการใช้หลักสูตร ผลผลิตหลักสูตร และคุณค่าของหลักสูตร ซึ'งมี
รายละเอียดดงันี 8 
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  1.1 การประเมินเอกสารหลักสูตร เพื'อตรวจสอบความสอดคล้องของโครงสร้าง
หลกัสตูร และคณุภาพของเอกสาร สามารถชี 8แนวไปสูก่ารจดัการเรียนการสอนได้มากน้อยเพียงใด 
  1.2  ระบบการบริหารจัดการ เพื'อศึกษาความเป็นไปได้ ของกระบวนการใช้
หลกัสตูร รวมทั 8งการนิเทศกํากบัดแูล 
  1.3 ทรัพยากร เพื'อศึกษาความพร้อมเกี'ยวกับบุคลากร งบประมาณ สถานที'             
และวัสดุหลักสูตร (curriculum materials) อื'นที'เอื 8อต่อการใช้หลักสูตร ให้บรรลุวัตถุประสงค์              
ที'กําหนด 
  1.4 ผลผลิตของหลักสูตร  เ พื' อศึกษาผลสัมฤทธิh ของผู้ เ รียนเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรที'กําหนดไว้หรือไม ่
  1.5 คุณค่าของหลักสูตร เพื'อศกึษาภาพรวมของการใช้หลกัสูตรทั 8งหมด รวมทั 8ง
ความคดิเห็นของผู้ เกี'ยวข้องกบัการใช้หลกัสตูรในชมุชนและสงัคม การประเมินหลกัสตูรระยะนี 8จะมี
คณุคา่ก็ตอ่เมื'อ ผลการประเมินมีผลตอ่การปฏิบตัจิริง หรือนําหลกัสตูรไปใช้อยา่งกว้างขวาง 
 2. การวางแผนดําเนินการ เป็นสิ'งจําเป็นที'จะต้องนําจุดมุ่งหมายของการประเมิน          
แต่ละเรื'องมาวางแผนกําหนดขอบข่ายการประเมินให้ชดัเจน ใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบการประเมิน 
การเก็บข้อมูลจะเก็บจากอะไรบ้าง ลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณกับเชิงคณุภาพ มีสดัส่วนเท่าไร 
แหลง่ข้อมลู และผู้ให้ข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และการเสนอรายงานผลการประเมินจะกําหนดช่วง
ระยะเวลาใด การวางแผนการประเมินหลกัสตูรก่อนการนําไปใช้จะต้องเสนอภาพรวมให้ชดัเจน 
  การวางแผนการประเมินเอกสารหลักสูตร  จะมุ่ ง เ น้นการประเมินส่วนใด                      
จากจุดมุ่งหมายการประเมิน เช่น คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้ใช้ข้อมูลจากผลการประเมิน 
ความต้องการของผู้ เรียนและชุมชน เอกสารและงานวิจยัที'เกี'ยวข้อง ความคิดเห็นของนกัวิชาการ         
ไ ด้ นํามาเ ขียนหลักสูตรมากน้อยเ พียงใด การ วิ เคราะ ห์ความสอดคล้องของหลักสูตร                     
ด้านองค์ประกอบหลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงค์ สาระหรือเนื 8อหา ทรัพยากร 



 126

กิจกรรมและประสบการณ์การเรียน รวมทั 8งการประเมินผล วิธีการประเมินเอกสารหลกัสูตร จะใช้
วิธีการประเมินแบบใด ใครเป็นผู้ ให้ข้อมูล และแหล่งข้อมูลอื'นๆ จะเก็บรวบรวมอย่างไร รวมทั 8ง
งบประมาณ ใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบในสว่นนี 8 
  การวางแผนการประเมินระบบการบริหารและการจัดการ รวมทั 8งนิเทศกํากับดูแล         
ควรศกึษาจากจดุมุง่หมาย และขอบขา่ยการประเมินมุง่เน้นสว่นใด เพื'อจะได้วางแผนการประเมินได้
ถูกต้องครอบคลุม เช่น ระบบการบริหารจดัการหลกัสูตร เอื 8ออํานวยต่อการจดัระบบการเรียนการ
สอน ผลของการฝึกอบรมผู้สอน สามารถทําการสอนหลกัสตูรฉบบัทดลองนี 8เป็นอย่างไร วิธีการนิเทศ
กํากบัดแูล ชว่ยให้ผู้สอนและการใช้หลกัสตูรราบรื'นมากน้อยเพียงใด ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
ผู้สอนสามารถจดัลําดบัขั 8นตอนของการสอนได้ตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ขั 8นตอนของการเรียน
การสอนดําเนินไปโดยราบรื'น ผู้ เรียนเรียนได้ตามลําดบัขั 8นตอนด้วยความสนใจ การประเมินผลการ
เรียนการสอนตรงกับจุดประสงค์การเรียน การประเมินหลักสูตรในขั 8นนี 8 มีวิธีการและเครื'องมือ
อะไรบ้าง จะต้องระบใุห้ชดัเจน 
  การวางแผนการประเมินทรัพยากร เพื'อศึกษาความพร้อมของทรัพยากร บุคลากร 
งบประมาณ วสัดหุลกัสตูร สถานที' การวางแผนการประเมินส่วนนี 8 ควรจะประเมินก่อนการทดลอง
การใช้หลักสูตร และขณะทดลองใช้หลักสูตร เพื'อดูประสิทธิภาพของทรัพยากรในด้านต่างๆ                
การประเมินส่วนนี 8ลักษณะของการประเมินจะใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ จะได้ข้อมูลที'เป็น
คุณภาพกว่าการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณอย่างเดียว การประเมินวัสดุหลักสูตรที'นํามาใช้มีความ
สอดคล้องกับหลักสูตรจริงหรือไม่ ช่วยให้การใช้หลักสูตรดําเนินไปโดยเรียบร้อยและราบรื'น          
เกิดประโยชน์กับผู้ เรียนมากน้อยเพียงใด มีความประหยัดคุ้มค่ากับการออกแบบและจัดทําวัสดุ
หลกัสตูรเหมาะสมหรือไม ่
  การวางแผนการประเมินผลผลิตหลกัสตูร การวางแผนการประเมิน การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ส่วนนี 8จะใช้วิธีการอย่างไร ใครบ้างจะเป็นผู้ ให้ข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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กําหนดผู้ รับผิดชอบ และเกณฑ์ที'ใช้ในการตดัสินใจ ว่าผลผลิตของหลกัสตูรบรรลุตามวตัถปุระสงค์               
ของหลกัสตูรหรือไมอ่ยา่งไร 
 3. การทดลองใช้หลักสูตรฉบับร่าง การออกแบบทดลองใช้หลกัสตูรฉบบัร่างจะต้อง
จดัให้คล้ายกบัสถานการณ์ใช้หลกัสตูรจริง แตข่นาดของกลุ่มทดลองจะเล็กและเป็นตวัแทนของกลุ่ม
ประชากรที'จะใช้หลกัสูตรได้จริง นอกจากนั 8น การทดลองการใช้หลกัสูตรฉบบัร่างจะสอดคล้องกับ
การวางแผนการประเมินหลักสูตร ด้านระบบบริหารจัดการและการนิเทศกํากับดูแล รวมทั 8ง
ทรัพยากรที'เอื 8ออํานวยตอ่การใช้หลกัสตูร 
 4. การประเมินผลจากการทดลองใช้ นําผลมาวิเคราะห์เพื'อปรับปรุงหลกัสูตรก่อน
นําไปใช้จริง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินการทดลอง การใช้หลกัสูตรควรจัดทําเป็น
ระบบ จดัทําหน่วยหรือกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปริมาณและคณุภาพ การดําเนินการขั 8นนี 8
จะต้องกระทําอย่างระมดัระวงั เพื'อความชดัเจนและความถกูต้องในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์
จะเป็นเครื'องชี 8นําไปสู่การปรับปรุงแต่ละส่วนจากการประเมินแต่ละจุด ดังนั 8นเมื'อทดลองเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรจะต้องมีความละเอียดรอบคอบต่อผลการวิเคราะห์
ข้อมูล และนําไปปรับปรุงหลกัสูตรทั 8งระบบ หรือแม้แตข่ณะที'ดําเนินการทดลองใช้ ถ้ามีข้อมูลและ
หลกัฐานที'จําเป็นและชดัแจ้งที'จะต้องปรับปรุงโดยเร่งดว่น ก็สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องรอให้
สิ 8นสดุการทดลองแล้วจงึคอ่ยมาปรับปรุง เหตผุลคือ เพื'อประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนจะได้ประโยชน์เท่าเทียม
กบัผู้ เรียนที'เรียนหลกัสตูรอื'น 
 
6.3  การประเมินหลักสูตรระหว่างดาํเนินการใช้หลักสูตร 
 การประเมินหลกัสตูรระหวา่งการดําเนินการใช้หลกัสตูร หมายถึง การทําให้กระบวนการ
ใช้หลักสูตรกระจ่าง ทั 8งในด้านระบบบริหารจัดการและการจัดการหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน เพราะการใช้หลกัสตูรในระยะนี 8จะใช้ในภาพกว้างมีกลุ่มเป้าหมาย 
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สถานที' และสภาพแวดล้อมที'แตกต่างกัน การประเมินหลกัสูตรระยะนี 8จะได้ข้อมูลที'กว้างและลึก        
เพื'อใช้ในการตดัสินคุณค่าของหลักสูตรได้ประการหนึ'ง การประเมินการเรียนการสอนจะรวมอยู ่           
ในสว่นนี 8ของการประเมินหลกัสตูรด้วย 
 สิ'งที'ประเมินในเรื'องเกี'ยวกบัระบบการบริหารจดัการหลกัสูตร ได้แก่ การวางแผนการใช้
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนการใช้หลกัสูตร การฝึกอบรมบุคลากรเพิ'มเติม
ระหว่างการใช้หลักสูตร การกําหนดหรือการจัดหาทรัพยากร ส่วนการประเมินในเรื'องการจัด
กระบวนการเรียนการสอน ความรู้ความสามารถของผู้สอน การจดัการชั 8นเรียน กาปฏิบตัิการสอน 
ประสิทธิภาพของวิธีสอนที'นํามาใช้สอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการ
เรียนการสอน การประเมินการนิเทศกํากับดูแล ระบบการนิเทศเอื 8อต่อการใช้หลักสูตรมากน้อย
เพียงใด การนิเทศจากภายนอกและภายในได้รับการยอมรับจากการประเมินผลสมัฤทธิhของผู้ เรียน 
บรรลตุามวตัถปุระสงค์หรือไม ่
  1. การประเมินระบบบริหารและการ จัดการหลัก สูตรผู้ บ ริหารแล ะ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วางแผนการประเมิน
ร่วมกัน เพื'อจะดูความก้าวหน้าการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ ว่าจะประเมินย่อยในระยะเวลาใด 
ประเมินรวบยอดในชว่งใดของการใช้หลกัสตูร โดยศกึษาข้อมลูของการวางแผนการประเมินก่อนการ
ใช้หลกัสตูร และการทดลองใช้หลกัสตูรฉบบัร่าง มาเป็นพื 8นฐานในการวางแผนการประเมิน ข้อจํากดั
ของการประเมินที'พบในการประเมินก่อนการใช้หลกัสตูรนั 8น สามารถแก้ไขได้หรือไม่ ในการประเมิน
หลักสูตรในระยะนี 8 การกําหนดขอบข่ายของการประเมินจะเน้นในเรื'องใด เพื'อให้ได้ข้อมูลที'จะ
อธิบายความก้าวหน้าและนํามาใช้แก้ไขจุดบกพร่องของการใช้หลักสูตร เช่น การวางแผนการใช้
หลักสูตร การกําหนดหรือจัดหาทรัพยากร การบริหารงบประมาณ การใช้หลักสูตร การฝึกอบรม
เพิ'มเติมในระหว่างการใช้หลักสูตร สิ'งเอื 8ออํานวยให้การใช้หลักสูตรให้บรรลุวัตถุประสงค์                    
ของหลกัสตูรที'จําเป็นมีอะไรบ้าง 



 129

  2. การประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอน ผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประเมินหลกัสตูรจะต้องทําความเข้าใจถึงภารกิจและจดุเน้นของการประเมินส่วนนี 8ว่า เป็นสิ'งสําคญั     
ในการใช้หลักสูตร แต่ไม่ได้หมายถึงการประเมินหลกัสูตรทั 8งหมด แต่เป็นส่วนหนึ'งของระบบการ
ประเมินหลักสูตร ดังได้กล่าวแล้วว่าจุดนี 8เป็นสิ'งสําคัญของการประเมินหลักสูตร การประเมิน
กระบวนการเรียนการสอนส่วนนี 8จะต้องวางแผนและกําหนดขอบข่ายการประเมินให้รอบคอบ              
มีความชัดเจน ใช้วิธีการประเมินทั 8งทางด้านปริมาณและคุณภาพ สิ'งที'มุ่งเน้นการประเมิน ได้แก่ 
ผู้สอนมีความมั'นใจในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรนี 8มากน้อยเพียงใด การนิเทศการสอน 
เพื'อช่วยเหลือผู้สอนมีคณุภาพและได้รับการยอมรับจากผู้สอนมากน้อยเพียงใด การสนบัสนนุจาก
ฝ่ายบริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศในชั 8นเรียน การจัดการชั 8นเรียน           
ของผู้ สอน การฝึกอบรมเพิ'มเติมเพื'อให้มีความรู้ความสามารถในการสอน ผู้ เรียนมีความพร้อม         
ในการเรียนทั 8งทางด้านวิชาการและทกัษะทางสงัคม ผู้ เรียนสามารถเรียนได้อย่างดีเป็นระบบไม่เกิด
ความสบัสน เมื'อมีความยุ่งยากหรือมีปัญหาในการเรียนจะได้จะได้รับการช่วยเหลือทนัที สื'อและ
วสัดกุารเรียน สนบัสนนุเอื 8ออํานวยตอ่ผู้ เรียนและผู้สอน วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน
ชัดเจนเหมาะสม มีเครื'องมือวัดสําหรับผู้ สอน ผลการประเมินสามารถอธิบายความก้าวหน้า            
การเรียนรู้ของผู้ เรียนและเป็นเครื'องบ่งชี 8ในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของผู้สอน และใน
ภาพรวมการจดัการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกบัหลกัสตูร 
  3. การประเมินระบบการบริหารและวิธีการนิเทศกํากับดูแล เกี'ยวกับการใช้
หลกัสตูร ผู้บริหารและคณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ไม่ควรมองข้ามการประเมินจดุนี 8 เพราะผล
การประเมินส่วนนี 8จะสนบัสนุนการใช้หลักสูตรให้ได้ผล สิ'งที'มุ่งเน้นประเมิน ได้แก่ การนิเทศจาก
ภายนอก มีระบบและเป็นประโยชน์ต่อการใช้หลักสูตรเพียงใด ผู้ บริหารมีวิธีการนิเทศภายใน
เกี'ยวกับการใช้หลักสูตรอย่างไร และวิธีการใดทําให้การนิเทศได้ผล การนิเทศจากภายนอกและ
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ภายในประสานสอดคล้องสัมพันธ์กันทําให้เกิดผลการใช้หลักสูตร บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูรหรือไม ่ผู้สอนยอมรับและชอบวิธีการนิเทศจากภายในและภายนอกมากน้อยเพียงใด 
 
6.4  การประเมินผลผลิตของหลักสูตร   
 คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรสามารถแบ่งการประเมินออกเป็นระยะทั 8งการประเมิน
ยอ่ย เพื'ออธิบายพฒันาการของผู้ เรียนที'มีผลมาจากการใช้หลกัสตูรในแตล่ะช่วง รวมทั 8งการประเมิน            
รวบยอดเพื'อดูผลในช่วงสุดท้าย เมื'อผู้ เรียนได้เรียนรู้ ทํากิจกรรมตามขั 8นตอนครบกระบวนการใช้
หลกัสตูร นอกจากการประเมินผลผลิตของหลกัสตูรโดยตรง คณะกรรมการประเมินหลกัสตูรอาจจะ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้ เกี'ยวข้องกับการใช้หลกัสูตรและผลกระทบที'เกิดขึ 8นกบัชมุชนว่ามีอะไร 
และจะมีแนวโน้มให้เกิดอะไรขึ 8นอีก 

 
6.5  แนวทางการประเมินหลักสูตร 
 บทบาทหน้าที'ของคณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ซึ'งเป็นสิ'งสําคญัและจําเป็นในการ
พฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา ประเด็นหลกัที'ควรคํานึงถึง ได้แก่ แนวทางการประเมินหลกัสูตร 
องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินหลกัสตูร รวมทั 8งเกณฑ์การประเมินหลกัสตูร ส่วนบทบาทหน้าที'
การประเมินหลกัสตูรจําแนกเป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ 
    1. การเลือกองค์ประกอบหลกัสตูร หมายถึง ขั 8นตอนการพฒันาหลกัสตูร  
   2. การปรับปรุงองค์ประกอบหลกัสตูร หมายถึง ขั 8นตอนการใช้หลกัสตูร 
   3. การปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร หมายถึง เงื'อนไขการใช้หลักสูตร การให้
ข้อเสนอแนะสําหรับการใช้หลกัสตูรให้บรรลผุล 
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 แพรท (Pratt. 1994) เสนอแนวทางการประเมินหลกัสตูรไว้ 14 ประการ ซึ'งจะครอบคลมุ
บทบาทหน้าที'การประเมินหลกัสูตรทั 8ง 3 ลักษณะดงักล่าวข้างต้น แนวทางการประเมินหลักสูตร            
มีรายละเอียดดงันี 8 
  1. จดุมุง่หมายทั'วไป แนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - หลกัสตูรได้กลา่วถึงลกัษณะที'คาดหวงัของผลผลิตหลกัสตูรไว้ชดัเจน 
     หรือไม ่
    - จดุมุง่หมายของหลกัสตูรมีความสําคญัเพียงพอหรือไม ่
    - จดุมุง่หมายของหลกัสตูรกําหนดไว้ครอบคลมุสิ'งสําคญัที'คาดหวงัไว้หรือไม ่
  2. หลกัการและเหตผุล  แนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - มีการเสนอความจําเป็นเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูรหรือไม ่
    - มีการกลา่วถึงข้อสรุปที'สําคญัของหลกัสตูรไว้หรือไม ่
    - ข้อคดิเห็นเป็นความจริงและเชื'อถือได้มากน้อยเพียงใด 
    - มีการคาดการณ์เกี'ยวกบัการคดัค้าน หรือการไมเ่ห็นด้วยเกี'ยวกบัการใช้ 
     หลกัสตูรซึ'งอาจจะเกิดขึ 8นหรือไม ่
    - มีการประเมินความต้องการ ได้อธิบายวิธีการศกึษา การศกึษามีความ 
     สมบรูณ์นา่เชื'อถือเพียงไร 
  3. จดุมุง่หมายเฉพาะ แนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - มีการระบจุดุมุง่หมายเฉพาะไว้หรือไม ่
    - มีการชี 8แนวทางวา่หลกัสตูรสามารถเปลี'ยนแปลงพฤตกิรรมผู้ เรียน 
     ได้อยา่งไร 
    - จดุมุง่หมายเฉพาะแตล่ะข้อแสดงประเภทและความสําคญัหรือไม ่
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    - จุดมุ่งหมายเฉพาะแต่ละข้อแสดงความสอดคล้อง และสัมพันธ์กันกับ
     จดุมุง่หมายทั'วไปหรือไม ่
    - จดุมุง่หมายเฉพาะทกุข้อสามารถปฏิบตัไิด้และตอบสนองจดุมุง่หมายทั'วไป 
     หรือไม ่
  4. เกณฑ์การปฏิบตัเิกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูร แนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - ระบเุกณฑ์สําหรับพิจารณาในการปฏิบตั ิมีความชดัเจนและเหมาะสม 
     และเชื'อถือเกี'ยวกบัประสิทธิภาพได้เพียงใด 
    - เกณฑ์ที'ใช้ในการตดัสินมีความเหมาะสมกบัมาตรฐานเพียงใด 
  5. การแบง่ระดบัของคะแนน  แนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - ระบบการจดัลําดบัความสําคญัของคะแนนมีความชดัเจนเพียงใด 
    - การจดัลําดบัของคะแนนสะท้อนให้เห็นลําดบัความสําคญั 
     ของจดุมุง่หมายหรือไม ่
    - ระบบการจดัลําดบัคะแนน มีความเหมาะสมกบัจดุมุง่หมายเฉพาะหรือไม ่
  6. สภาพแวดล้อม แนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - มีการอธิบายเกี'ยวกบัสภาพแวดล้อมของชมุชนที'จะนําหลกัสตูรไปใช้ 
     หรือไม ่
    - มีการระบถึุงสภาพแวดล้อมของสถานศกึษาอยา่งชดัเจนหรือไม ่
    - หลกัสตูรมีความเหมาะสม ความชดัเจน ความตอ่เนื'องเกี'ยวกบั 
     โครงการจดัการศกึษาของสถานศกึษากบัผู้ เรียนหรือไม ่
    - การบริหารหลกัสตูรได้จดัระบบไว้ชดัเจนเพียงใด 
    - มีสถาบนัการศกึษาอื'น สามารถนําหลกัสตูรนี 8ไปใช้ได้หรือไม ่
    - มีการระบถึุงผลกระทบเกี'ยวกบัหลกัสตูร รายวิชา และผู้สอนหรือไม ่
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  7. ลกัษณะผู้ เรียน แนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - มีการระบถึุงลกัษณะผู้ เรียนที'จบหลกัสตูรนี 8หรือไม ่  
    - มีการระบเุกี'ยวกบัวิธีการและขั 8นตอนการคดัเลือกผู้ เรียนหรือไม ่
    - มีการกําหนดความรู้พื 8นฐานไว้หรือไม ่
    - ผู้ ที'ไมส่ามารถเข้าเรียนในหลกัสตูรนี 8จะสามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีใด 
  8. การเรียนการสอน แนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - มีการระบรุายละเอียดไว้ในแผนการเรียนเพียงพอหรือไม ่
    - เนื 8อหาสาระของแตล่ะวิชาในหลกัสตูร นา่สนใจเพียงใด 
    - เนื 8อหาสาระของแตล่ะวิชามีคณุคา่และได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
    - การจดัการเรียนการสอนสมัพนัธ์กบัจดุมุง่หมายทั'วไป  
     และจดุมุง่หมายเฉพาะหรือไม ่
    - การออกแบบกิจกรรม และกําหนดวิธีสอนสง่เสริมการเรียนรู้  
     การคดิสร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด 
    - จดุมุง่หมายเฉพาะสามารถชี 8แนะแนวทางการคดัเลือกวิธีการสอน  
     รวมทั 8งกิจกรรมที'เหมาะสมหรือไม ่
  9. ความแตกตา่งในการจดัการเรียนการสอน แนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - มีการประเมินผลระหวา่งการเรียนอยา่งสมํ'าเสมอ และมีการประเมิน 
     เพื'อการวินิจฉยัหรือไม ่
    - มีการเตรียมสื'อสําหรับการสอนซอ่มเสริมหรือไม ่ลกัษณะการจดัการสอน 
     ซอ่มเสริมมีหลายรูปแบบ รวมทั 8งมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
    - มีการสง่เสริมผู้ เรียนเก่งมากน้อยเพียงใด 
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  10.  การสง่เสริมสนบัสนนุการปฏิบตั ิแนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - มีการระบจํุานวนกลุม่ผู้ เรียนขนาดใหญ่ ขนาดเล็กไว้หรือไม ่
    - มีการวางแผนสําหรับแก้ไขปัญหาสําหรับผู้ เรียนจํานวนมาก 
     หรือน้อยกวา่ที'กําหนดไว้หรือไม ่  
    - มีการเตรียมวสัดเุครื'องมือที'สนบัสนนุการเรียนการสอนหรือไม ่
    - สื'อการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกบับทเรียนและหลกัสตูรหรือไม ่
    - สื'อการเรียนการสอนและเครื'องมือสามารถจดัทําได้หรือจดัซื 8อได้ง่ายหรือไม ่
    - สื'อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในการใช้มากน้อยเพียงใด 
    - มีการอธิบายวิธีการจดัสิ'งอํานวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน 
     ไว้หรือไม ่
  11.  การทดลองใช้หลกัสตูร แนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - มีการทดลองใช้หลกัสตูรแบบนําร่อง หรือภาคสนามหรือไม ่
    - รายงานผลการทดลองใช้นา่เชื'อถือมากน้อยเพียงใด 
  12.  การประเมินโครงการใช้หลกัสตูร แนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - มีการประเมินโครงการใช้หลกัสตูร ผลการประเมินเป็นที'ยอมรับหรือไม ่
    - มีองค์ประกอบหรือสว่นใดของหลกัสตูรที'จําเป็นต้องมีการประเมิน 
     โดยเฉพาะหรือไม ่
    - มีการปรับปรุงและพฒันาสว่นใดหรือไม ่
  13.  การนําหลกัสตูรไปใช้ แนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - มีแนวทางและกําหนดเวลาการใช้หลกัสตูรหรือไม ่
    - บทบาทหน้าที'ของผู้ใช้หลกัสตูร ได้ระบไุว้ชดัเจนหรือไม ่
 



 135

    - มีสิ'งจงูใจ และทรัพยากรสําหรับการใช้หลกัสตูรเพียงพอหรือไม ่
    - แผนการใช้หลกัสตูรมีความชดัเจน และเป็นไปได้เพียงใด 
  14.  ผลผลิต แนวทางการประเมิน ได้แก่ 
    - รูปแบบหลกัสตูรมีความอิสระในตวัเองหรือไม ่
    - ผลผลิตจากหลกัสตูรเป็นที'นา่พอใจและมีความสนใจในวิชาชีพ 
     มากน้อยเพียงใด 
 
6.6  ปัญหาการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลกัสตูรเป็นสิ'งที'สําคญั และมีความจําเป็นจะต้องทําการประเมินหลกัสตูร 
การประชมุเกี'ยวกบัการประเมินหลกัสตูร คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรส่วนมากเห็นด้วยว่าจะต้อง
มีการประเมินหลกัสูตร แต่ละไม่ค่อยชอบที'จะทําการประเมิน การประเมินหลกัสูตรในแต่ละระยะ
ของการพฒันาหลกัสตูรจะพบปัญหาเกี'ยวกบัเวลาที'ใช้ในการประเมินหลกัสตูร การมีเจตคติทางลบ
ต่อการประเมินหลักสูตร ผู้ประเมินหลักสูตรขาดประสบการณ์ และความชํานาญในการประเมิน
หลกัสูตร การประสานงานในด้านการประเมิน ผู้ ที'เกี'ยวข้องกับการใช้หลกัสูตรกลวัผลการประเมิน
หลกัสูตรจะออกมา ไม่ดี ขาดความมุ่งมั'นที'จะนําผลการประเมินไปใช้และการกําหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินไมช่ดัเจน  ซึ'งจะกลา่วถึงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 8 
  1. เวลา เกี'ยวกับเวลาที'เป็นปัญหาในการประเมินหลกัสูตร ได้แก่ การกําหนดเวลา
การประเมินหลกัสตูรไว้ แตเ่วลาปฏิบตัิจริงจะไม่เสร็จทนัเวลา ทําให้ได้ข้อมลูจากการประเมินล่าช้า 
ไมท่นัตอ่การนํามาปรับปรุงหลกัสตูร 
  2. องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินไม่เหมาะสม กรรมการประเมินบางคน            
มีเจตคติทางลบตอ่หลกัสตูร ทําให้ผลการประเมินขาดความเที'ยงตรง รวมทั 8งกรรมการประเมินบาง
คนขาดความรู้ความเข้าใจเกี'ยวกบัหลกัสตูรที'ประเมินอย่างชดัเจน ไม่มีความชํานาญในการประเมิน 
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ปัจจยัทางด้านองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ทําให้ผลการประเมินไม่สามารถ
นํามาปรับปรุงหลกัสตูรได้ตรงประเดน็ 
  3. การประสานงานเกี'ยวกับการประเมิน ถ้าการวางแผนการประเมินหลักสูตรไม่
ชดัเจน จะทําให้ผู้ ให้ข้อมูลและแหล่งข้อมลูที'จะไปเก็บข้อมลูไม่ได้ผลเท่าที'ควร เพราะการเก็บข้อมูล
ไม่เป็นระบบ เช่น เอกสารการสัมมนาเกี'ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ข้อมูลการติดตามผู้ สําเร็จ
การศกึษา  
  4. มีความกลวัเกี'ยวกบัผลการประเมิน ผู้ ที'เกี'ยวข้องกบัการใช้หลกัสตูรมีความรู้สึกว่า 
ผลการประเมินจะออกมาไมดี่ ทําให้ข้อมลูการประเมินไมต่รงกบัสภาพความเป็นจริง 
  5. ขาดความมุ่งมั'นที'จะนําผลการประเมินไปใช้ การประเมินหลักสูตรจะต้องมีการ
ชี 8แจงกับคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ให้เห็นความสําคญัของการประเมินหลักสูตร ว่าผลการ
ประเมินจะนํามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ซึ'งจะมีผลต่อการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียน          
ในวงกว้างซึ'งจะเป็นตวับง่ชี 8การเปลี'ยนแปลงของผู้ เรียนในระยะยาว 
  6. การประเมินหลักสูตรส่วนมากจะเน้นวิธีการประเมินเชิงปริมาณ ทําให้ได้ข้อมูล          
การประเมินไมค่รอบคลมุ เพราะการประเมินหลกัสตูรเป็นเรื'องละเอียดอ่อน ถ้าการประเมินหลกัสตูร
ได้ประเมินผลในลักษณะคุณภาพด้วย เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การสัมภาษณ์ ผู้ สอน 
ผู้ เรียน และบคุลากรที'เกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูร จะทําให้การประเมินหลกัสตูรมีความสมบรูณ์มากขึ 8น 
  7. เกณฑ์การประเมินหลักสูตร จุดอ่อนของการประเมินหลักสูตรขาดการกําหนด
เกณฑ์ที'ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ด้านมาตรฐานสัมบูรณ์ (absolute standard) หรือเกณฑ์
มาตรฐานสมัพทัธ์ (relative standard) การได้มาซึ'งเกณฑ์ทั 8งสอง ขาดการศกึษาวิเคราะห์ที'ชดัเจน 
จงึทําให้ผลการประเมินไมเ่ป็นที'ยอมรับและไมไ่ด้นําผลไปใช้ในการปรับปรุงหลกัสตูร 
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6.7  องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลกัสูตรจะเป็นที'ยอมรับผลการประเมิน รวมทั 8งความมีประสิทธิภาพของ        
ผลการประเมินนั 8น ขึ 8นอยู่กับองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ที'มีศักยภาพ               
การพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินหลักสูตรจะต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์    
และขอบข่ายของการประเมิน ดงัได้กล่าวแล้วในตอนต้นว่า การประเมินหลักสูตรมี 3 ระยะ คือ         
การประเมินหลกัสตูรก่อนการนําไปใช้ การประเมินหลกัสตูรระหวา่งการใช้หลกัสตูร และการประเมิน
หลกัสตูรเมื'อใช้ครบวงจรแล้ว 
 ก่อนการนําหลักสูตรไปใช้  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรควรประกอบด้วย 
คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร ผู้ เชี'ยวชาญด้านหลกัสตูร ผู้ เชี'ยวชาญด้านเนื 8อหา ผู้บริหารและผู้สอน 
มีบทบาทหน้าที' คือ พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของวตัถุประสงค์ และขอบข่าย
ของการประเมิน โดยศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การตรวจสอบความสอดคล้องของ
องค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร และสัดส่วนของหลักสูตร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์และขอบขา่ยดงักลา่ว 
 ระหว่างการใช้หลกัสูตร คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรจะมีบทบาทหน้าที'ประเมินผล          
การใช้หลักสูตร โดยการประเมินแบ่งเป็น 2 ขั 8นตอนใหญ่ คือ การประเมินย่อย (formative 

evaluation) เพื'อดูผลการใช้หลักสูตรในแต่ละช่วง กับการประเมินรวบยอด (summative 

evaluation) เพื'อดผูลการใช้หลกัสตูรทั 8งระบบ การพิจารณาสดัส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตร และการกําหนดบทบาทความรับผิดชอบในการประเมิน อาจจะพิจารณาใช้
คณะกรรมการชดุเดียวประเมินทั 8ง 2 ประการ คือ ประเมินย่อยและประเมินรวบยอด หรืออาจจะแบง่
คณะกรรมการประเมินหลกัสูตรออกเป็น 2 ชุด ชุดหนึ'งมีบทบาทและรับผิดชอบการประเมินย่อย        
เพื'อประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะและรายงานผลความก้าวหน้าที'บรรลุผลเป็นระยะๆ                   
สว่นกรรมการอีกชดุหนึ'งทําการประเมินรวบยอด 
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 หลงัจากการใช้หลกัสตูรครบวงจรแล้ว จะต้องพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ควรเป็นผู้ ที' เ ข้าใจหลักสูตรนั 8นอย่างดี รวมทั 8งมี
บุคคลภายนอกร่วมประเมินด้วย เพื'อให้ผลการประเมินหลักสูตรเป็นที'ยอมรับ มีความเชื'อถือ            
เกิดความมุง่มั'นที'จะนําผลการประเมินไปใช้ 
 
 บทบาทของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร มีดงันี 8 
  1. ประชุมชี 8แจงคณะกรรมการประเมินหลกัสูตรเกี'ยวกับวตัถุประสงค์และขอบข่าย
ของการประเมินหลกัสตูร 
  2. คณะกรรมการประเมินหลักสูตร แลกเปลี'ยนกับผู้ เกี'ยวข้อง เพื'อให้ได้ความรู้            
และความคดิเห็นเกี'ยวกบัการประเมินหลกัสตูร 
  3. คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการศึกษาสังเกตด้วยตนเองว่าหลักสูตร
ดําเนินการใช้เป็นอยา่งไร 
  4. คณะกรรมการประเมินหลักสูตรค้นหาและระบุว่า หลักสูตรมีวัตถุประสงค์
อะไรบ้าง      ที'คาดหวงัไว้ และสิ'งที'เป็นจริงในปัจจบุนัคืออะไร 
  5. คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ควรเข้าไปเกี'ยวข้องกับการใช้หลักสูตร และจับ
ประเดน็ที'สมควรประเมิน 
  6. คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ควรศึกษารูปแบบการประเมินหลักสูตร            
เพื'อนํามาประยกุต์ใช้ในการออกแบบโครงการประเมินหลกัสตูร 
  7. วางแผนการบริหารจัดการ ตารางกิจกรรมการประเมิน พร้อมทั 8งกําหนด
ผู้ รับผิดชอบ 
  8. พฒันาเครื'องมือทั 8งด้านปริมาณและคณุภาพ พร้อมทั 8งหาประสิทธิภาพเครื'องมือ 
  9. เลือกข้อมลู เครื'องมือที'เหมาะสม แหลง่ข้อมลู ผู้ให้ข้อมลู 
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  10. ทําการรวบรวมข้อมลูจริง และวิเคราะห์ข้อมลู 
  11. คัดเลือกประเด็นที'ต้องการรายงานตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ บริหาร ผู้ สอน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูร เสนอรายงานด้วยวิธีการตา่งๆ ตามความเหมาะสม 
  12. เขียนรายงานผลการประเมินหลกัสตูรฉบบัสมบรูณ์ 
 
6.8  เกณฑ์การประเมินหลักสูตร 
 ผลการประเมินหลกัสตูร จะมีความน่าเชื'อถือเพียงใด อยู่ที'เกณฑ์สําหรับการใช้พิจารณา
ตัดสินการประเมินหลักสูตรของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร เลือกใช้ได้เหมาะสมกับ
วตัถปุระสงค์ของการประเมิน เกณฑ์ที'ใช้พิจารณาสําหรับการประเมินหลกัสตูร มีดงันี 8 
  1. ความเที�ยงตรงภายใน (internal validity) หมายถึง การออกแบบการประเมิน       
เพื'อการเก็บรวบรวมข้อมูล ทําให้ได้ข้อมูลตรงตามวตัถุประสงค์ที'ประเมิน ผลของการประเมินตรง
ตามปรากฏการณ์ที'เป็นตวัแทนภายในขอบขา่ยของการพิจารณาอยา่งถกูต้องและเป็นจริง  
  2. ความเที�ยงตรงภายนอก (external validity) หมายถึง ผลการประเมินหลกัสตูร            
ที'ได้ สามารถนําไปอ้างอิงสรุปได้กว้างขวางเพียงใด เกี'ยวกับเรื'องเวลา สิ'งแวดล้อม ภูมิภาคและ
บคุคลที'มีสภาพความคล้ายคลงึกบักลุม่ที'ประเมิน 
  3. ความเชื�อถือได้ (reliability) หมายถึง ความคงที'ของข้อมลูที'เก็บรวบรวมได้จาก
การใช้เครื'องมือวดัหลายอยา่ง ผู้ประเมินหลกัสตูรควรคํานึงถึงความเพียงพอของการเก็บหรือการวดั         
หรืออาจจะทําการวดัหลายๆ ครั 8ง หรือวดัครั 8งเดียวด้วยเทคนิคการวดัแบบตา่งๆ เพื'อตรวจสอบความ
คงที'ของคําตอบ เรื'องนี 8ผู้ประเมินหลกัสูตรต้องเข้าไปเกี'ยวข้องกับการวดัค่อนข้างมาก และมีความ
ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ 
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  4. ความเป็นปรนัย (objectivity) หมายถึง คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจข้อมูลที'ได้
จากการวดัตรงกนัมากน้อยเพียงใด ผู้ประเมินรวบรวมข้อมูล รายละเอียดและตดัสินใจ แปลผลตรง
กบับคุคลที'ร่วมประเมินด้วย ความเป็นปรนยัของการประเมินจงึจะเกิดขึ 8น 
  5. ความสอดคล้องสัมพันธ์ (relevance) หมายถึง ข้อมูลที'ได้จากการประเมิน                  
มีความสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของการประเมิน การกําหนดจดุมุ่งหมายของการประเมินไว้ชดัเจน       
จะช่วยให้ผู้ ประเมินมีความระมัดระวังในการเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบตนเองเสมอได้             
ทํากิจกรรมการประเมินสอดคล้องกบัประเดน็ที'สมัพนัธ์กบัจดุมุง่หมาย 
  6. ความสาํคัญ (importance) หมายถึง การจดัลําดบัความสําคญัขององค์ประกอบ
หลกัสตูรที'ประเมิน จะทําให้การเก็บรวบรวมข้อมูลในเรื'องเดียวกนัจํานวนมาก ซึ'งตอ่มาอาจพบว่า 
ข้อมลูที'มีความสําคญัน้อยมีจํานวนมากที'ใช้ในการสรุป สว่นการเก็บรวบรวมข้อมลูบางองค์ประกอบ
ของหลกัสูตรที'เก็บข้อมูลมาจํานวนน้อย แต่กลับมีความสําคญั ผู้ประเมินหลกัสูตรจะต้องถือเป็น
ความรับผิดชอบที'จะต้องจดัลําดบัความสําคญัให้กบัข้อมลูที'จะไปเก็บรวบรวม 
  7. ขอบข่ายของการประเมิน (scope) หมายถึง ระบบและแบบแผนของการ
ประเมินที'จะเอื 8ออํานวยให้ทําการศึกษาได้กว้างและลึก ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
และไมค่วรหยิบยกวิธีการประเมินเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ'ง มาใช้ในการประเมินหลกัสตูร 
  8. ความเชื�อถือและการยอมรับ (credibility) หมายถึง ผู้ ที' ต้องการใช้ผลการ
ประเมินมีความเชื'อถือในผู้ประเมิน และยอมรับข้อมลูจากผลการประเมินได้มากน้อยเพียงใดเพราะ
ความสมัพันธ์ของผู้ประเมินหลักสูตร กับผู้ ใช้ผลการประเมินหลกัสูตรจะมีอิทธิพลต่อการประเมิน
หลกัสตูรมาก 
  9. เวลา (timeliness) หมายถึง การรายงานผลการประเมินจะทันใช้ในเวลา            
ที'ต้องการหรือไม่ การใช้เวลาสําหรับกิจกรรมการประเมิน การเขียนรายงานผลการประเมิน         
เป็นรายละเอียดที'จะต้องใช้เวลามาก อาจจะทําให้พลาดโอกาสที'จะใช้ผลการประเมิน ซึ'งเป็น
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ประโยชน์ต่อการปฏิบตัิการใช้หลักสูตร การเปลี'ยนแปลงหลักสูตร รวมทั 8งการตดัสินใจหลักสูตร 
ดงันั 8น การเสนอรายงานอาจจะทําเป็นระยะ โดยนําเสนอแบบไม่เป็นทางการ ก็จะสามารถช่วย
แก้ปัญหาเกี'ยวกบัการรายงานผลที'ช้าเกินกวา่กําหนด และไมท่นัตอ่การนํามาใช้พิจารณาตดัสินใจ 
  10. ขอบเขตของการใช้ผลการประเมิน (pervasiveness) หมายถึง การนําผล
การประเมินหลกัสตูรไปใช้อยา่งกว้างขวาง และมีการเผยแพร่อย่างไร การเขียนรายงานการประเมิน
หลักสูตรจะต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายที'จะนําเสนอให้ถูกต้อง เช่น ผู้ บ ริหาร ผู้ สอน และ
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ต้องการทราบและใช้ผลการประเมินทั 8งทางกว้างและลึกในลกัษณะ        
ที'แตกตา่งกนั 
  11. ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัต ิ         
เมื'อการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเลือกนั 8นอาจจะเกี'ยวข้องกบั ผู้ ร่วมงาน คา่ใช้จ่าย ประโยชน์         
ที'ได้รับจากการประเมินหลักสูตร มีทรัพยากรอะไรบ้างที'สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ ทั 8งๆ ที'การ
สูญเสียนั 8นสามารถหลีกเลี'ยงได้ มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรที'เกี'ยวข้องกับการประเมิน         
แตไ่ม่ได้นํามาใช้ศกึษา การดําเนินการประเมินส่วนมากจะพบกบัข้อจํากดัตา่งๆ ผู้ประเมินหลกัสตูร
ต้องมีความตระหนกัและรับผิดชอบตอ่จดุมุง่หมายของการประเมินหลกัสตูรให้มาก 
 เกณฑ์สําหรับพิจารณาการประเมินหลกัสตูรทั 8ง 11 ข้อ ที'รวบรวมมา ข้อ 1 - 4 เป็นเกณฑ์
ที'เหมาะสมกับกระบวนการโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ นําเสนอโดย สตัฟเฟิลบีม และคณะ 
(Stufflelbeam and other. 1983) ส่วนข้อที' 6 - 10 เป็นเกณฑ์ที'ช่วยให้การปฏิบตัิเกี'ยวกับการ
ประเมินหลกัสตูรดําเนินไปได้อยา่งเหมาะสม ซึ'งต้องคํานงึอยูเ่สมอเมื'อวางแผนการประเมินหลกัสตูร 
ส่วน เวอร์เธน และแซนเดอร์ส (Worthen & Scanders. 1987) ได้เพิ'มเกณฑ์เกี'ยวกบัประสิทธิภาพ
ขึ 8นเป็นข้อสดุท้าย 
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6.9  รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์   
  ไทเลอร์ (Tyler. 1949, 1957) ได้เสนอแนวคิดการประเมินหลักสูตร โดยวิธีการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้ เรียนที'เปลี'ยนแปลงไป ว่าสอดคล้องกบัจดุมุ่งหมายที'กําหนดไว้หรือไม ่
ด้วยการศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบของการจัดกระบวนการศึกษา 3 ประการ ได้แก่                    
1) จดุมุ่งหมายของการศกึษา 2) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และ 3) การพิจารณาผลสมัฤทธิh            
การประเมินหลกัสตูรตามแนวคดินี 8 คือ พิจารณาผู้ เรียนว่ามีความก้าวหน้าตามจดุมุ่งหมายที'กําหนด
ไว้หรือไม่ จุดมุ่งหมายที'ช่วยให้หลักสูตรสามารถนําไปปฏิบัติและประเมินได้ คือ จุดมุ่งหมาย                   
เชิงพฤติกรรม โดยพิจารณาว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้มากน้อยเพียงใด ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบการจดักระบวนการศกึษา 3 ประการ  สรุปได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  21  องค์ประกอบการจดักระบวนการศกึษาของไทเลอร์ 
 
 เนื'องจากการประเมินหลกัสตูรที'เน้นจดุมุง่หมายเป็นหลกั การออกแบบหลกัสตูรและการ
สอน จะต้องกําหนดจดุมุ่งหมายที'ชดัเจนว่า ผู้ เรียนจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไร เมื'อเรียนจบหลกัสตูร
แล้ว บทบาทของผู้ประเมินหลกัสตูรอยู่ที'ผลผลิตของหลกัสตูร จดุมุ่งหมายของการประเมินหลกัสตูร

จดุมุง่หมาย 

การประเมินผล 
 

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
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ของไทเลอร์ ถือว่าเป็นส่วนหนึ'งของการประเมินการเรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร           
ด้วย ขั 8นตอนการประเมินหลกัสตูร มีดงันี 8 
  1. กําหนดจดุมุง่หมายอยา่งกว้างๆ โดยการวิเคราะห์ปัจจยัองค์ประกอบตา่งๆ ในการ
กําหนดจุดมุ่งหมาย คือ ผู้ เรียน สังคม เนื 8อหาสาระ ส่วนปัจจัยที'กําหนดขอบเขตของจุดมุ่งหมาย 
ได้แก่ จิตวิทยาการเรียน และปรัชญาการศกึษา 
  2. กําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะ หรือจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมที'ต้องการวดั ภายหลงั
จากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 
  3. กําหนดสถานการณ์ที'แสดงความสําเร็จของจดุมุง่หมาย 
  4. พฒันาและเลือกเทคนิคในการวดั 
  5. กําหนดเนื 8อหา หรือประสบการณ์ทางการศึกษา เพื'อให้สอดคล้องและบรรลตุาม
จดุมุง่หมายที'กําหนดไว้ 
  6. รวบรวมข้อมลูที'เป็นผลงานของผู้ เรียน 
  7.  เปรียบเทียบข้อมลูกบัจดุมุง่หมายที'กําหนดไว้ 
  8. ถ้าไม่บรรลุจดุมุ่งหมายที'กําหนดไว้ จะต้องมีการตดัสินใจ ปรับปรุงหลกัสตูร หรือ
ยกเลิก ถ้าบรรลจุุดมุ่งหมายก็จะใช้เป็นข้อมูลในการพฒันาหลกัสูตร สําหรับการพิจารณาปรับปรุง 
กําหนดจดุมุง่หมายให้สอดคล้องกบัสงัคมที'มีการเปลี'ยนแปลง 
 
 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของเสตค 
  รูปแบบการประเมินหลักสูตรที'ยึดเกณฑ์เป็นหลัก (criterion model) นั 8น สเตค 
(Robert E. Stake) ได้เสนอบทความการประเมินเรื'อง “The Countenance of Educational 
Evaluation”  ตีพิมพ์ในวารสาร Teachers Collage Record ในปี ค.ศ. 1967  
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 สเตคได้ให้ความหมายของการประเมินหลกัสตูรว่า เป็นการบรรยาย (description) และ
การตดัสินคณุคา่ (value judgment) หลกัสตูรการประเมินหลกัสตูรเน้นความเข้าใจและความสําคญั
ของการบรรยายสิ'งที'เกิดขึ 8นจริง โดยเน้นว่าผู้ประเมินหลกัสูตรจะต้องสามารถเก็บข้อมูลที'แท้จริง         
ให้ได้  
 เนื'องจากแหล่งข้อมูลมีมากมาย และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายวิธี ดังนั 8น                   
การประเมินหลกัสตูรจะต้องมีจดุมุ่งหมายว่าจะนําข้อมลูมาใช้เพื'ออะไร เขาเห็นว่าข้อมลูที'ต้องการก็
คือ ข้อมูลเกี'ยวกับปัจจัยเบื 8องต้น (antecedents) กระบวนการ (transactions) และผลลัพธ์ 
(outcomes) และการเก็บข้อมลูทั 8ง 3 ลกัษณะนี 8 ยงัแยกศกึษาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ผลที'คาดหวงั
หรือตั 8งใจ (intents) ผลที'เกิดขึ 8นจริง (observation) มาตรฐานที'ใช้ (standards) และที'มาของการ
ตดัสินคณุคา่ (judgment) ของการประเมิน  
 
  1. ข้อมูลเชิงการบรรยาย  นักประเมินหลักสูตรจะต้องสามารถบรรยาย
องค์ประกอบต่างๆ ที'เกี'ยวกับหลักสูตร เช่น ความถนัด ผลสัมฤทธิh และสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
นอกจากจะสามารถอธิบายองค์ประกอบของผู้ เรียน จะต้องสามารถบรรยายถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบอื'นๆ ที'เกี'ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอน เช่น บุคลิกภาพของผู้ สอน 
วิธีการสอน ประสบการณ์ทางการสอน เจตคตติอ่การสอน ภมูิหลงัของผู้ เรียน  
   ข้อมูลเกี'ยวกับการบรรยายอาจจัดเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลที'มีส่วนกําหนด
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร หรือความตั 8งใจและข้อมลูเกี'ยวกบัสิ'งที'สงัเกตพบจากการปฏิบตัจิริง 
 
  2.  ข้อมูลเชิงตัดสิน นักประเมินหลักสูตรนอกจากสามารถบรรยายข้อมูลทั 8งสอง
ประเภท ซึ'งมีความสมัพนัธ์กนัแล้ว ยงัต้องสามารถตดัสินคณุคา่ของหลกัสตูรนั 8นๆ ด้วย โดยใช้ข้อมลู
ประกอบการพิจารณาตดัสินวา่ สว่นใดดี สว่นใดไมดี่ มีความน่าเชื'อถือได้มากน้อยเพียงใด มีจดุอ่อน
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จุดเด่นด้านใดบ้าง หรืออาจจะนําไปเปรียบเทียบกับหลกัสูตรอื'น โดยมีมาตรฐานใช้เกณฑ์ในการ
ตดัสิน 
   ดงักล่าวในตอนต้นว่า รูปแบบการประเมินหลกัสูตรของสเตค จะคํานึงถึงข้อมูล
เชิงบรรยายและข้อมูลเชิงตดัสิน รวมทั 8งการคํานึงถึงแหล่งที'จะได้มาของข้อมูลอีก 3 ด้าน คือ 1) 
ข้อมูลเกี'ยวกับปัจจัยเบื 8องต้นหรือสภาพก่อนการใช้หลักสูตร 2) ข้อมูลที'ได้ขณะดําเนินการใช้
หลกัสตูร และ 3) ผลลพัธ์ของการใช้หลกัสตูร ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 146

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
       

 
แผนภาพที'  22  รูปแบบการประเมินหลกัสตูรของสเตค 
 

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 

สิ'งที'คาดหวงั สิ'งที'เป็นจริง มาตรฐาน การตดัสิน 

สิ'งที'ต้องการประเมิน 

หลกัสตูร 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
ผลผลิต 

การดําเนินการใช้หลกัสตูร 

สภาพก่อนการใช้หลกัสตูร 

ตารางการบรรยาย ตารางการตัดสิน 

 เครื'องหมาย   หมายถึง ความสมัพนัธ์ / ความเกี'ยวข้อง 
 

     หมายถึง ความสอดคล้อง 
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 ข้อมลูในตารางการบรรยายและการตดัสินในการประเมิน มีรายละเอียดดงันี 8 
  ชอ่งที' 1 หมายถึง สภาพที'คาดหวงัวา่จะต้องมีอยูก่่อนการใช้หลกัสตูร  
       โดยถือวา่เป็นสภาพที'เอื 8ออํานวยให้เกิดผลตามที'คาดหวงั 
  ชอ่งที' 2 หมายถึง กระบวนการที'คาดหวงัวา่จะเกิดขึ 8นในการดําเนินการใช้หลกัสตูร  
       เป็นกระบวนการที'มีประสิทธิภาพบรรลตุามที'คาดหวงั 
  ชอ่งที' 3 หมายถึง  ผลผลิตที'คาดหวงัวา่จะได้รับภายหลงัจากการดําเนินงานการใช้ 
       หลกัสตูร 
  ชอ่งที' 4 หมายถึง ปัจจยัที'มีอยูจ่ริงก่อนการเริ'มใช้หลกัสตูร 
  ชอ่งที' 5 หมายถึง กระบวนการดําเนินงานการใช้หลกัสตูรตามที'สงัเกตได้จริง 
       จากโครงการ 
  ชอ่งที' 6 หมายถึง ผลผลิตที'ได้รับหลงัจากการใช้หลกัสตูรครบวงจรแล้ว 
  ชอ่งที' 7 หมายถึง เกณฑ์ที'ใช้ในการประเมินสภาพก่อนการใช้หลกัสตูร 
       หรือปัจจยัเบื 8องต้น 
  ชอ่งที' 8 หมายถึง เกณฑ์ที'ใช้ในการประเมินกระบวนการดําเนินการใช้หลกัสตูร 
  ชอ่งที' 9 หมายถึง เกณฑ์ที'ใช้ประเมินผลผลิตของหลกัสตูร 
  ชอ่งที' 10 หมายถึง ผลการตดัสินเกี'ยวกบัการประเมินสภาพปัจจยัจากการ 
       เปรียบเทียบข้อมลูในชอ่ง 1, 4 กบัเกณฑ์ในชอ่งที' 7 
  ชอ่งที' 11 หมายถึง ผลการตดัสินเกี'ยวกบัการประเมินกระบวนการดําเนินงานการใช้ 
       หลกัสตูรเปรียบเทียบกบัข้อมลูในชอ่งที' 2, 4 กบัเกณฑ์ในชอ่งที' 8 
  ชอ่งที' 12 หมายถึง ผลการตดัสินเกี'ยวกบัการประเมินการใช้หลกัสตูร จากการ 
       เปรียบเทียบข้อมลูในชอ่งที' 3, 6 กบัเกณฑ์ในชอ่งที' 9 
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  ในชอ่งที' 1 ถึง 6 นกัประเมินหลกัสตูรต้องพิจารณาข้อมลูใน 2 แนว คือ 
  1) แนวตั Xง ได้แก่ ช่อง 1, 2, 3 และ 4, 5, 6 ต้องมีความสมัพนัธ์เกี'ยวข้องกัน            
เพื'อพิจารณาวา่สิ'งที'นําเข้าเอื 8ออํานวยตอ่ประสิทธิภาพในการใช้หลกัสตูรหรือไม่ และทําให้ผลการใช้
หลกัสตูรสมัพนัธ์กบัปัจจยัเบื 8อต้นและกระบวนการหรือไม ่
  2) แนวนอน ได้แก่ ช่อง 1, 4, 2, 5 และ 3, 6 ซึ'งจะต้องสอดคล้องกนั เพื'อตรวจสอบ
วา่ข้อมลูที'เกิดขึ 8นจริง มีความสอดคล้องกบัข้อมลูที'คาดหวงัหรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้อง จะต้องปรับปรุง
ส่วนใด ถ้าพิจารณาทั 8งพบว่ามีความสัมพันธ์กันทั 8งในแนวนอนและแนวตั 8ง แสดงว่าหลักสูตร             
มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้ได้ 
 
 การตัดสิน นักประเมินหลักสูตรพิจารณาจะใช้การตัดสินคุณลักษณะของหลักสูตร           
โดยการเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ'ง ได้แก่มาตรฐานสัมบูรณ์ (absolute standards) คือ 
กําหนดการตัดสินโดยนักประเมินหลักสูตรจะสะท้อนจากการตัดสินส่วนบุคคล ส่วนมาตรฐาน
สัมพัทธ์ (relative standards) เป็นคุณลักษณะของหลักสูตรอื'นที'ใช้เปรียบเทียบกับหลักสูตร                 
ที'ต้องการประเมิน  สรุปได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
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แผนภาพ  23  การตดัสินใจโดยเปรียบเทียบข้อมลูกบัมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ข้อมลูเชิงบรรยาย 
จากหลกัสตูรอื'น 

 

การตดัสินใจ 

 
 

 
 

 
ข้อมลูเชิงบรรยาย 

จากหลกัสตูรที'ประเมิน 

 
มาตรฐาน 
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 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม 
  สตฟัเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) ได้เสนอวิธีการประเมินหลกัสตูรหรือโครงการ
ประเมินแบบซิปป์ (CIPP / Context, Input, Process, Product) โดยเสนอรายงานการประชมุครั 8งที' 
11 ของสมาคม Phi Delta Kappa ในปี ค.ศ. 1970 เรื'อง Educational Evaluation and Decision 
Making และได้ให้ความหมายการประเมิน คือ กระบวนการที'ประกอบด้วยการอภิปรายและขยาย
รายละเอียดของสิ'งที'ต้องการประเมินให้ชดัเจน การได้มาของข้อมลูรายละเอียดที'เกี'ยวข้องกบัการใช้
ข้อมลู เพื'อประกอบการตดัสินใจ การประเมินเพื'อการตดัสินใจ 4 ประการ คือ การตดัสินใจเกี'ยวกบั
การวางแผน (planning decision) การตัดสินใจเกี'ยวกับโครงสร้าง (structuring decision)         
การตดัสินใจเกี'ยวกบัการดําเนินงาน (implementing decisions) การตดัสินใจเมื'อสิ 8นสดุโครงการ 
(recycling decisions) โดยมีวตัถปุระสงค์เพื'อตรวจสอบความสําเร็จของการใช้หลกัสตูร จึงเรียกว่า
วิธีการประเมินคา่ การตดัสินใจเกี'ยวกบัความสําเร็จของการประเมิน เพื'อนําไปสู่การตดัสินใจทั 8ง 4 
ประการ ควรทําการประเมินองค์ประกอบทั 8ง 4 ด้าน คือ 
  1. การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context evaluation: C) 
   การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบทนี 8เป็นระบบและการวิเคราะห์ในภาพกว้าง 
(macro analytic) วตัถปุระสงค์ในการประเมินส่วนนี 8เพื'อให้ได้การกําหนดหลกัการและวตัถปุระสงค์
ของหลกัสตูร ลกัษณะการประเมินแบบนี 8จะช่วยให้อธิบายและขยายความชดัเจนในสภาพแวดล้อม 
สภาพที'พึงปรารถนา และสภาพที'เป็นจริง บ่งชี 8ถึงสภาพที'ต้องการ การวิเคราะห์ปัญหาที'ขัดขวาง              
ไมส่ามารถบรรลคุวามต้องการเพื'อประโยชน์ในการจดัสินใจ 
  2. การประเมินองค์ประกอบที�เป็นปัจจัยเบื Xองต้น (Input evaluation: I) 
   การประเมินส่วนนี 8มีวตัถุประสงค์การประเมินเฉพาะการวิเคราะห์ในระดบัแคบ 
(micro analytic) การประเมินเพื'อให้ข้อมูลรายละเอียดสําหรับพิจารณาว่าจะใช้ทรัพยากรให้เกิด
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ประโยชน์สูงสดุ เพื'อให้บรรลุวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร เพื'อใช้ในการเลือกปัจจยัและองค์ประกอบ
ตา่งๆ ในการวางแผนและการออกแบบการใช้หลกัสตูรตอ่ไป 
  3. การประเมินองค์ประกอบที�เป็นกระบวนการ (Process evaluation: P) 
   การประเมินในขั 8นตอนนี 8จะทําให้ทราบผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ กับบุคคล          
ที'รับผิดชอบการใช้หลกัสูตร โดยการประเมินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ของการใช้หลักสูตร 
สําหรับการตดัสินใจว่าจะดําเนินการด้วยวิธีใด ส่วนที'บกพร่องจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร จดุมุ่งหมาย      
ของการประเมินหลกัสูตรในระยะนี 8คือ 1) เพื'อตรวจสอบข้อบกพร่องขณะดําเนินการใช้หลักสูตร             
2) เพื'อเสนอข้อมลูสําหรับการตดัสินใจเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูร และ 3) เพื'อเป็นการบนัทึกเกี'ยวกบั
สิ'งที'เกิดขึ 8นในขณะที'ใช้หลกัสตูร 
  4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation: P) 
   เป็นการประเมินองค์ประกอบที'เป็นผลผลิตและผลกระทบของการใช้หลักสูตร 
เกิดผลตามวตัถปุระสงค์หลกัสตูรหรือไม ่และยงัเป็นข้อมลูสําหรับการปรับปรุงหลกัสตูร หรือยกเลือก
การใช้หลกัสตูร  
 
 แนวคิดการประเมินหลักสูตรของสตฟัเฟิลบีม เน้นกระบวนการประเมินอย่างต่อเนื'อง            
สรุปเป็น 3 ขั 8นตอนสําคญั คือ 
  ขั 8นตอนที' 1 เป็นการอธิบายรายละเอียดของสิ'งที'ต้องการประเมินให้มีความชดัเจน 
  ขั 8นตอนที' 2 เป็นการได้มาซึ'งรายละเอียดของข้อมลูที'เกี'ยวข้อง  
  ขั 8นตอนที' 3 เป็นการใช้ข้อมลูเป็นแนวทางการตดัสินใจ  
 
 สว่นลกัษณะวิธีการประเมินมี 4 ชนิด รวมทั 8งการตดัสินใจ 4 ชนิด และมีความสอดคล้อง
สมัพนัธ์กนั  สรุปได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
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แผนภาพ  24  แสดงประเภทการประเมินและประเภทการตดัสินใจ 
 

ที'มา:  Stufflebeam, Daniel L. (1983). “The CIPP Model for Program Evaluation”.   
  Evaluation  models : viewpoints on educational and human services  
  evaluation.  Boston : Kluwer-Nijhoff. 
 
 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ 

สภาวะแวดล้อม / บริบท การเลือกจดุมุง่หมาย 

ปัจจยัเบื 8องต้น การออกแบบหลกัสตูร 
เพื'อให้บรรลจุดุมุง่หมาย 

กระบวนการ การนําหลกัสตูรไปใช้ 

ผลผลิต ปรับปรุง / เปลี'ยนแปลง 
ยกเลิกการใช้หลกัสตูร 

นําไปสู ่

นําไปสู ่

นําไปสู ่

นําไปสู ่
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 จากแผนภาพแสดงการประเมินสภาวะแวดล้อม นําไปสู่การตดัสินใจเลือกจดุมุ่งหมาย             
ซึ'งยังไม่สามารถบ่งชี 8ถึงส่วนที'เป็นการประเมินปัจจัยเบื 8องต้น การเลือกจุดมุ่งหมายเป็นแนวทาง         
การออกแบบหลักสูตร ส่วนการประเมินปัจจัยเบื 8องต้นนําไปสู่การตัดสินใจออกแบบหลักสูตร                  
ซึ'งมีข้อมูลที'จะเสนอแนวทางการออกแบบหลักสูตรได้หลายแนวทางและหลายรูปแบบ ส่วนการ
ประเมินกระบวนการจะนําไปสู่การตดัสินใจเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูร และการควบคมุคณุภาพการใช้
หลักสูตร ส่วนการประเมินผลผลิตจะนําไปสู่การตัดสินใจที'จะใช้หลักสูตรหรือการปรับปรุง
เปลี'ยนแปลง หรือการยกเลิกการใช้หลกัสตูร 
 
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์  
  แฮมมอนด์ (Robert L. Hammond) ได้เสนอรูปแบบประเมินหลักสูตรโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื'อค้นพบการเปลี'ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตร ว่ามีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์           
ที'กําหนดไว้หรือไม่ การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรที'กําลังดําเนินการใช้อยู่ในปัจจุบัน           
โดยเปรียบเทียบข้อมลู พฤตกิรรมกบัจดุประสงค์โดยเน้นการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนระดบั
ท้องถิ'น โครงสร้างการประเมินหลกัสตูรประกอบด้วย 3 มิติ  แตล่ะมิติประกอบด้วยตวัแปรสําคญัอีก
หลายตวัแปร ความสําเร็จของหลกัสตูรขึ 8นอยู่กบัปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในมิติตา่งๆ มิติทั 8ง 3 มิติ
ได้แก่ มิตด้ิานการเรียนการสอน  มิตด้ิานสถาบนั  มิตด้ิานพฤตกิรรม  สรุปได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
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แผนภาพ  25  รูปแบบการประเมินหลกัสตูรของแฮมมอนด์ 
 
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 

 
 
 

มิติที' 1 
ด้านการเรียนการสอน 

มิติที' 2  ด้านสถาบนั 

มิติที' 3 
ด้านพฤติกรรม การจดัชั 8นเรียนและตารางสอน 

เนื 8อหาวชิา 

วิธีการ 

สิ'งอํานวยความสะดวก 

งบประมาณ 
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 จากแผนภาพผู้ประเมินทราบข้อมลูอย่างละเอียดว่า  ถ้าใช้วิธีการสอน (มิติที'หนึ'ง) จะทํา
ให้ผู้ เรียน (มิตทีิ'สอง) เกิดพฤติกรรมที'ต้องการหรือไม่ (มิติที'สาม)ข้อมลูในมิติที'หนึ'งและสองจะทําให้
ข้อมูลเชิงอธิบายเกี'ยวกับปัจจยัเบื 8องต้นของสถานชุมชนและกระบวนการ  ส่วนข้อมูลในมิติที'สาม
เป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ดงันั 8นการประเมินหลักสูตรจะต้องประเมินทั 8ง 3 มิติ กระบวนการ
ประเมินเริ'มจากการประเมินหลกัสตูรที'กําลงัดําเนินการอยู่ในปัจจบุนั  เพื'อเป็นข้อมลูพื 8นฐานนําไปสู ่               
การตัดสินใจแล้วจึงเริ'มกําหนดทิศทางและกระบวนการของการเปลี'ยนแปลงโดยใช้นวัตกรรม
หลกัสตูร  เพื'อพฒันาหลกัสตูรขึ 8นมาใหม ่ มีรายละเอียดดงันี 8 
 
 มิตด้ิานการเรียนการสอน  ประกอบด้วยตวัแปรสําคญั 5 ตวัแปรคือ 
  1.  การจัดชั Xนเรียนและตารางสอน  ซึ'งเป็นเรื'องของการจดัผู้สอนและผู้ เรียนให้พบ
กนัและดําเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนซึ'งจะต้องคํานึงถึงเรื'องเวลาและสถานที' การกําหนด
ชว่งเวลาขึ 8นอยูก่บัธรรมชาตขิองผู้ เรียน  เช่น  ผู้ เรียนระดบัประถมศกึษามีช่วงเวลาความสนใจสั 8นคือ
ประมาณ 20 นาที  ผู้ สอนจะต้องกระตุ้นความสนใจและเปลี'ยนกิจกรรมเพื'อนําไปสู่การเรียนรู้                   
ที'มีความหมายและต่อเนื'อง  ส่วนผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษามีช่วงเวลาความสนใจในการเรียนรู้
ประมาณ 50 นาที การจดัช่วงเวลาการเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึงธรรมชาติของผู้ เรียน ลกัษณะ
เนื 8อหาการจดัช่วงเวลาการเรียนการสอนจะต้องคํานึงถึงธรรมชาติของผู้ เรียน ลกัษณะเนื 8อหาว่าควร
จะจดัเรียงลําดบัก่อนหลงัเพื'อให้เกิดการเรียนรู้ที'มีประสิทธิภาพ 
   การจดัชั 8นเรียนจดัได้หลายลกัษณะ  เช่น  จดัเป็นชั 8นและให้ได้เลื'อนชั 8นสูงขึ 8นไป
เรื'อยๆจนถึงชั 8นสูงสุดที'ผู้ เรียนจบการศึกษาตามหลกัสูตร  ส่วนการจัดเนื 8อหาโดยเรียงลําดบัความ
ยากง่ายตามระดบัชั 8นที'แบง่  การจดัชั 8นเรียนอีกลกัษณะหนึ'งคือ  การไม่แบง่ชั 8นผู้ เรียน (Nongraded) 
ผู้ เรียนจะเรียนรวมกัน  ส่วนเวลาเรียน  เนื 8อหาสาระจะแตกต่างกันตามความสามารถและอัตรา             
การเรียนของผู้ เรียนแตล่ะคนเทา่ที'สามารถจะเรียนรู้ได้ 
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   การจดัผู้สอนจดัได้หลายลกัษณะ เช่น จดัผู้สอนคนเดียวสอนทุกวิชาแบบผู้สอน
ประจําชั 8น (Self - contained classroom) เพื'อให้ผู้สอนได้พฒันาทกัษะทางวิชาการและทกัษะ                
ทางสงัคมของผู้ เรียน  เพราะผู้สอนจะทราบวิธีการเรียนรู้ของผู้ เรียนแตล่ะคนที'มีความแตกต่างกัน  
เนื'องด้วยผู้สอนได้อยู่ใกล้ชิดผู้ เรียนสามารถสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้จึงสามารถจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มีลกัษณะยืดหยุน่ได้ตามธรรมชาติการเรียนรู้ได้ดี  ส่วนการจดัผู้สอนประจําวิชาการ
จดัแบบนี 8ผู้ เรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้กับผู้สอนหลายคนที'มีความรู้ความชํานาญต่างสาขาวิชาจะ
เหมาะกบัผู้ เรียนที'มีวฒุิภาวะและความรับผิดชอบในการเรียนตามปกติ การจดัให้ผู้สอนร่วมกนัสอน
เป็นทีมเหมาะสําหรับลกัษณะวิชาแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือรายวิชาที'บรูณาการ 
  2.  เนื Xอหาสาระ  ซึ'งประกอบด้วยโครงสร้างของความรู้ความคดิรวบยอด และวิธีการ
แสวงหาความรู้ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละวิชา  การจดัลําดบัเนื 8อหาให้เหมาะสมกับระดบัวุฒิ
ภาวะของผู้ เรียนแตล่ะชั 8นเรียนและระดบั 
  3.  วิธีการ หมายถึง หลกัการเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั 8ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้ เรียน หลักการเรียนรู้ควรคํานึงถึงองค์ประกอบ               
4 ประการคือ ประการแรกให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการกระทํา (Active participation) การกระตุ้น
สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม  การกําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทํา
ให้เกิดการเรียนรู้ที'มีความหมายและเห็นคุณค่าของการเรียนทําให้กระบวนการเรียนรู้น่าสนใจ
ติดตามบทเรียนได้อย่างตอ่เนื'อง ประการที'สองการให้ข้อมลูย้อนกลบัทนัที (Immediate feedback) 
การที'ผู้ เรียนได้ทราบผลการเรียนรู้จะทําให้สามารถปรับปรุงเกี'ยวกับการเรียนการสอนให้ตรง
เป้าหมายตามทิศทางการเรียนรู้ของแต่ละคนสามารถพฒันาการเรียนรู้ได้ ประการที'สามให้ผู้ เรียน
ได้รับประสบการณ์แห่งความสําเร็จ(Successful experiences) เมื'อผู้ เรียนมีประสบการณ์แห่ง
ความสําเร็จจะเกิดกําลงัใจเห็นคณุคา่ของการเรียนอยากจะเรียนรู้เป็นการสร้างนิสยัการเรียนรู้ให้กบั
ผู้ เ รียนประการที' สี'การแบ่งและจัดลําดับขั 8นตอนของการเรียนรู้ไปตามลําดับขั 8น (gradual 
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approximation) เมื'อจดัลําดบัขั 8นตอนการเรียนไว้อย่างดีทําให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามลําดบั           
ไมส่บัสน 
   การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนต้องคํานึงถึงธรรมชาติของผู้ เ รียน 
ลักษณะเนื 8อหาสาระ รวมทั 8งวิธีสอนทั 8งสามส่วนนี 8จะมีอิทธิพลและส่งผลซึ'งกันและกัน เช่น             
การออกแบบกิจกรรมเพื'อการสาธิตและทดลองจะต้องมีการวางแผนขั 8นตอนการสาธิตและลําดบัขั 8น
การทดลองของผู้ เรียนรวมทั 8งการสังเกต จดบนัทึก สรุปผลการทดลอง การอภิปรายแลกเปลี'ยน
ประสบการณ์ร่วมกนั 
   การมีปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน            
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และบรรยากาศทางสงัคมเพื'อพฒันาผู้ เรียน 
  4. สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ หมายถึง สถานที' อปุกรณ์ เครื'องมือ และอปุกรณ์
พิเศษ ห้องปฏิบตักิาร วสัดสุิ 8นเปลืองตา่งๆ รวมทั 8งสิ'งที'มีผลตอ่การใช้หลกัสตูรและการสอนด้านอื'นๆ  
  5. งบประมาณ หมายถึง เงินที'ใช้เพื'ออํานวยความสะดวก การจดัการเรียนการสอน 
การซอ่มแซม เงินเดือนผู้สอน คา่จ้างบคุลากรที'จะทํางานการใช้หลกัสตูรให้ประสบความสําเร็จ 
 
 มิติด้านสถาบัน (institutional dimension) แฮมมอนด์เสนอแนะว่า การประเมิน
หลักสูตร ส่วนมากจะมุ่งเน้นการประเมินไปที'ตัวผู้ เรียนในด้านการจัดจําเนื 8อหาสาระการเรียนรู้        
เป็นสว่นมากซึ'งความเป็นจริง การประเมินหลกัสตูรจะต้องมองในภาพกว้างซึ'งมีตวัแปรด้านอื'นๆ ที'มี
อิทธิพลและส่งผลต่อการใช้หลักสูตร ตวัแปรด้านสถานบันที'ควรจะต้องคํานึงถึงในการประเมิน
หลกัสตูร  6  ตวัแปร  ได้แก่ 
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  1. ผู้ เรียน  มีตวัแปรยอ่ยที'ควรคํานงึถึงดงันี 8 
    -  อาย ุ
    -  เพศ 
    -  ระดบัชั 8นที'กําลงัศกึษา 
    -  ผลสมัฤทธิhทางการเรียน 
    -  สขุภาพกายและความเครียด 
    -  ภมูิหลงัทางครอบครัว 
  2. ผู้สอน  มีตวัแปรยอ่ยที'ควรคํานงึถึงดงันี 8 
    -  อาย ุ
    -  เพศ 
    -  วฒุิสงูสดุทางการศกึษา 
    -  ประสบการณ์การสอน 
    -  เงินเดือน 
    -  กิจกรรมที'ทําเวลาวา่ง 
    -  การฝึกอบรมเพิ'มเตมิเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูร 
    -  ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 
  3. ผู้บริหาร  มีตวัแปรยอ่ยที'ควรคํานงึถึงดงันี 8 
    -  อาย ุ
    -  เพศ 
    -  วฒุิสงูสดุทางการศกึษา 
    -  ประสบการณ์ทางการบริหาร 
    -  เงินเดือน 



 159

    -  ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานด้านวิชาการ 
    -  ลกัษณะทางบคุลิกภาพ 
    -  การฝึกอบรมเพิ'มเตมิ 
  4. ผู้ เชี'ยวชาญ  มีตวัแปรยอ่ยที'ควรคํานงึถึงดงันี 8 
    -  อาย ุ
    -  เพศ 
    -  ความเชี'ยวชาญเฉพาะด้าน 
    -  ลกัษณะของการให้คําปรึกษา  การชว่ยเหลือ 
    -  ลกัษณะทางบคุลิกภาพ 
    -  ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 
  5. ครอบครัว  มีตวัแปรยอ่ยที'ควรคํานงึถึงดงันี 8 
    -  สถานภาพการสมรส 
    -  ขนาดครอบครัว 
    -  รายได้ 
    -  สถานที'อยู ่
    -  การศกึษา 
    -  การเป็นสมาชิกของสมาคม ชมุชน 
    -  การโยกย้าย   ระยะเวลาที'อยูใ่นชมุชน   
    -  จํานวนบตุรที'กําลงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษา 
    -  จํานวนญาตทีิ'อยูร่่วมสถานศกึษา 
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  6. ชมุชน  มีตวัแปรยอ่ยที'ควรคํานงึถึงดงันี 8 
    -  สภาพชมุชน  ด้านกายภาพ  ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน 
    -  จํานวนประชากร 
    -  การกระจายของอายปุระชากร 
    -  ความเชื'อ  คา่นิยม  ประเพณี  ศาสนา  วฒันธรรม 
    -  ลกัษณะทางเศรษฐกิจ 
    -  สภาพการให้บริการทางสขุภาพอนามยั 
    -  การรับนวตักรรมและเทคโนโลยี 
 
 มิติด้านพฤติกรรม (behavioral dimension) มีองค์ประกอบของพฤติกรรม 3 ด้าน คือ  
ด้านการรู้คิด (cognitive) ด้านทกัษะ (psychomotor) และด้านเจตคติ (affective) การจดัหลกัสูตร
ถ้าได้มีการกําหนดพฤติกรรมเป็นด้านๆ ไว้จะช่วยให้การประเมินหลักสูตรมีความสะดวกและเป็น
ระบบ 
  1. พฤติกรรมด้านการรู้คิด ได้แก่ ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์            
การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการสร้างสรรค์ การตรวจสอบผลสัมฤทธิhทางการเรียนรู้          
ของผู้ เรียนในด้านองค์ประกอบย่อยของพฤติกรรมอาจจะใช้แบบทดสอบมาตรฐานเป็นเครื'องมือ        
การประเมิน 
  2. พฤติกรรมด้านทักษะ ได้แก่ การกระทําทั 8งหลายที'ใช้การประสานงานของ
ประสาทกล้ามเนื 8อ หรือพฤตกิรรมที'เกี'ยวข้องกบัการใช้มือและร่างกายปฏิบตัิงานตา่งๆ เช่น การออก
กําลงักาย การเลน่กีฬา การคดัลายมือ การพิมพ์ดีด 
  3. พฤติกรรมด้านเจตคติ ได้แก่ พฤติกรรมที'เกี'ยวกบัความสนใจ ความชอบ ไม่ชอบ 
ทศันคต ิความซาบซึ 8ง และคา่นิยม 
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 การประเมินหลกัสตูรของแฮมมอนด์เริ'มด้วยการประเมินหลกัสตูรที'กําลงัดําเนินการใช้อยู่
ในปัจจุบนั เพื'อให้ได้ข้อมูลพื 8นฐานอย่างเพียงพอสําหรับการประกอบการตดัสินใจ แล้วจึงกําหนด
แนวทางขั 8นตอน  การเปลี'ยนแปลงหลกัสตูร  ขั 8นตอนการประเมินหลกัสตูรมีดงันี 8 
  1. การประเมินหลกัสูตรที'กําลงัใช้อยู่  ควรทําการประเมินส่วนย่อยๆ ของหลกัสูตร 
เชน่ เริ'มทําการประเมินเพียงรายวิชาหนึ'งของหลกัสตูร 
  2. นิยามลกัษณะตา่งๆ ของตวัแปร โดยอธิบายถึงตวัแปรตา่งๆ ในมิติด้านการเรียน 
การสอน  มิตด้ิานสถาบนั   
  3. กระบวนการประเมินหลักสูตร การกําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยระบุ
พฤติกรรมที'ผู้ เรียนแสดงออกด้วยการกระทํา เพื'อบ่งถึงความสําเร็จตามจุดประสงค์ที'กําหนดไว้  
สถานการณ์ที'ยอมรับผลของพฤติกรรมโดยการบรรยายให้ชดัเจนว่า ผู้ เรียนต้องแสดงพฤติกรรมได้              
ในระดบัใด 
  4. ประเมินพฤติกรรมที'ระบุไว้ในจุดประสงค์  ผลที'ได้จากการประเมินจะเป็น
ตวักําหนดพิจารณาหลกัสตูรที'ดําเนินการใช้อยูเ่พื'อตดัสิน รวมทั 8งการปรับปรุงเปลี'ยนแปลงหลกัสตูร 
  5. การวิเคราะห์ผลภายในองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ  
เพื'อให้ได้ข้อสรุปตามสิ'งที'เกิดขึ 8นจริงในทางปฏิบตัิ โดยนําไปตรวจสอบกับจุดประสงค์ที'กําหนดไว้            
เพื'อตดัสินประสิทธิภาพของหลกัสตูรเกี'ยวกบัการที'ผลบรรลถึุงระดบัที'คาดหวงั  ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
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แผนภาพ  26  ระบบการประเมินหลกัสตูรตามแนวคดิของแฮมมอนด์ 

ตวัแปรชนิดที'  1  
แหลง่การทํานาย 

ตวัแปรชนิดที'  2 
การบรรยาย 

ตวัแปรชนิดที'  3 
จดุประสงค์ 

ตวัแปรชนิดที'  4 
องค์ประกอบตา่งๆ  

ตวัแปรชนิดที'  5 
เกณฑ์การตรวจสอบ 

 

การรู้คิด 
ทกัษะ 
เจตคติ 

สถาบนั 

พฤติกรรม 

การเรียน 
การสอน 

พฤติกรรม 

โครงสร้างการประเมิน 

ข้อมลูย้อนกลบั 

พฤติกรรม 

การจดัชั 8นเรียน 
และตารางสอน 
เนื 8อหา  วิธีการ 

สิ'งอํานวยความสะดวก 
งบประมาณ 

ผู้ เรียน  ผู้สอน 
ผู้บริหาร  ผู้ เชี'ยวชาญ 

ครอบครัว  ชมุชน 

สถาบนั 

การเรียนการสอน 

 

การสอนเป็นทีม 
การจดัตารางสอน 

แบบยดึหยุน่ 

การปรับปรุงเปลี'ยนแปลง 

การจดัชั 8นเรียน 
และตารางสอน 
เนื 8อหา  วิธีการ 

สิ'งอํานวยความสะดวก 
งบประมาณ 

การเรียนการสอน 

ผู้ เรียน  ผู้สอน 
ผู้บริหาร  ผู้ เชี'ยวชาญ 

ครอบครัว  ชมุชน 

สถาบนั หลกัสตูรประกอบ 
ด้วยอะไรบ้าง 

การจดัตารางสอน 
แน่นอน 

หลกัสตูรปัจจบุนั 

ความรู้ 
ความคิด 
ทกัษะ 
เจตคติ 

ผลผลิต 

องค์ประกอบตา่งๆ  
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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 
 
 
 
 การประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์ผู้ ที'จะทําการประเมิน ได้แก่ ผู้ สอน และผู้ บริหาร         
ที'ได้รับการฝึกอบรมด้านการประเมินหลกัสตูรมาเป็นอย่างดี นอกจากนั 8นแฮมมอนด์ได้เสนอแนะว่า
ควรมีบุคลากรท้องถิ'นที'ได้รับการฝึกอบรมอย่างเชี'ยวชาญเกี'ยวกับการประเมินหลกัสูตร ให้เข้ามา   
มีส่วนร่วมช่วยเหลือในการประเมินหลกัสูตรด้วยซึ'งเป็นวิธีการประเมินหลักสูตรที'มีองค์ประกอบ            
ของคณะกรรมการประเมินจากภายนอก 
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 รูปแบบการประเมินของโพรวัส  
  โพรวสั (Malcolm Provus.1969) ได้เสนอแนวคิดเกี'ยวกบัการประเมินหลกัสตูรเมื'อ 
ค.ศ. 1969 จุดประสงค์ของการประเมินเพื'อตดัสินใจว่าหลกัสูตรที'ดําเนินการใช้อยู่ควรจะปรับปรุง
หรือดําเนินการต่อ หรือยกเลิกการใช้ โพรวัส เ รียกว่า วิธีการประเมินความไม่สอดคล้อง 
(discrepancy model) และนิยามการประเมินว่า เป็นกระบวนการที'เกี'ยวข้องกับ 1) กําหนด
มาตรฐานของหลกัสตูร ได้แก่ มาตรฐานด้านการพฒันาและมาตรฐานด้านเนื 8อหา 2) พิจารณาความ
ไม่สอดคล้องระหว่างส่วนต่างๆ ของหลักสูตรกับมาตรฐานที'กําหนดขึ 8น และ 3) ใช้ข้อมูลที'ไม่
สอดคล้องสําหรับหาจดุออ่นหลกัสตูร 
      โพรวสัเสนอขั 8นตอนการประเมินหลกัสตูร  5  ขั 8นตอน  ดงันี 8 
  1. นิยามหลกัสตูร (program definition) เป็นการบรรยายรายละเอียดของหลกัสตูร 
โดยพิจารณาคุณภาพของสิ'งต่างๆ ที' เกี' ยวข้องกับหลักสูตรที' ได้มาจากขณะดําเนินการใช้ 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2) คุณลักษณะของผู้ สอน ผู้ เรียน 
โสตทศันปูกรณ์ และสิ'งอํานวยความสะดวกในการใช้หลกัสตูร และ 3) กิจกรรมของผู้ เรียนและผู้สอน
ที'จะทําให้บรรลุวตัถปุระสงค์การใช้หลกัสตูร โดยนําทั 8งสามส่วนนี 8ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของการ
ใช้หลกัสตูรที'กําหนดมาตรฐาน 
  2. การดําเนินการเริ'มใช้หลกัสตูร (program installation) เป็นขั 8นตอนการพิจารณา
สภาพที'เป็นจริงของการดําเนินการใช้หลกัสตูร เพื'อเปรียบเทียบกับมาตรฐานหลกัสูตรที'กําหนดไว้ 
ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด เพื'อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการตดัสินการประเมินหลักสูตรในขั 8นนี 8        
จะทําให้ทราบความแตกตา่งระหวา่งสิ'งที'คาดหมายไว้ในขั 8นที' 1 กบัสิ'งที'เป็นจริง 
  3. การประเมินกระบวนการ (program process) เป็นการประเมินผลที'เกิดขึ 8น
บางส่วนจากการใช้หลกัสตูร (interim report) การประเมินหลกัสูตรในช่วงนี 8มุ่งแสวงหาคําตอบว่า
หลกัสูตรได้บรรลุวตัถุประสงค์ย่อยๆ ที'จะนําไปสู่วตัถุประสงค์หลกั หรือวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร
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มากน้อยเพียงใด ทั 8งนี 8เพื'อการนําไปปรับปรุงการดําเนินการใช้หลกัสูตรต่อไป ส่วนมาตรฐานของ        
ขั 8นนี 8คือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการกบัผลผลิตที'จะเกิดขึ 8นตามที'กําหนดไว้ 
  4. การประเมินผลผลิตของหลกัสูตร (program product) เป็นการประเมินผลผลิต           
ขั 8นสดุท้ายที'เกิดขึ 8นของหลกัสตูร เป็นการประเมินที'มุ่งตอบคําถามว่าหลกัสตูรได้บรรลวุตัถปุระสงค์         
ขั 8นสดุท้ายหรือไม ่สําหรับมาตรฐานในขั 8นนี 8 คือ ผลผลิตของหลกัสตูรตามวตัถปุระสงค์ที'กําหนดไว้ 
  5. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทน (cost – benefit analysis) เป็นการ
วิเคราะห์เกี'ยวกบัคา่ใช้จา่ยในการดําเนินการใช้หลกัสตูรได้ผลตอบแทนคุ้มคา่กบัการลงทนุมากน้อย
เพียงใด เพื'อจะเป็นเครื'องชี 8ความมีประสิทธิภาพของหลักสูตร การประเมินขั 8นนี 8จะกระทําหรือไม ่             
ขึ 8นอยูก่บัความเป็นไปได้ของคณะกรรมการประเมินหลกัสตูรพิจารณา 
 การประเมินหลักสูตรทุกขั 8นตอนของโพรวัส  จะต้องมีการเปรียบเทียบสิ'งที'เป็นจริง                   
ของหลักสูตรกับสิ'งที'กําหนดไว้เป็นมาตรฐาน ว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันหรือไม่ ซึ'งถ้า
พบว่าไม่สอดคล้องกันก็จะเป็นข้อมูลนําไปสู่การตดัสินใจปรับปรุงเปลี'ยนแปลงของการดําเนินการ     
ขั 8นต่อไป หรืออาจจะทบทวนให้ดําเนินการซํ 8าหรืออาจจะล้มเลิกโครงการใช้หลกัสูตร ดงัแผนภาพ
ตอ่ไปนี 8 
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แผนภาพ  27  รูปแบบการประเมินของโพรวสั 
ที'มา: Provus, M.M. (1971).  Discrepancy  Evaluation.  California:  McCutchan.  
 อ้างอิงจาก  Saylor  Alexander  and  Lewis. (1981). p.325 
 

 S คือ  มาตรฐาน  (standard) คณะกรรมการประเมินหลกัสตูรและผู้บริหารกําหนด 
 P คือ  การปฏิบตั ิ(performance) ข้อมลูจากสิ'งที'เกิดขึ 8นในระหวา่งการร่างหลกัสตูร 
 C คือ  การเปรียบเทียบ (compare) ผลการปฏิบตัจิริงกบัมาตรฐานที'กําหนดไว้ 
 D คือ  ข้อมลูที'แสดงความไมส่อดคล้อง (discrepancy) หรือความแตกตา่งระหวา่ง 
    การปฏิบตัจิริงกบัมาตรฐานที'กําหนดไว้ 
 A คือ  การปรับปรุงการปฏิบตัจิริงหรือการปรับปรุงมาตรฐาน (alteration) เกี'ยวกบั 
    การปฏิบตั ิ หรือ  มาตรฐาน 

2 C D 

มาตรฐาน 
(S) 

การปฏิบตั ิ
(P) 

3 C D 

มาตรฐาน 
(S) 

การปฏิบตั ิ
(P) 

4 C D 

มาตรฐาน 
(S) 

การปฏิบตั ิ
(P) 

1 C D 

มาตรฐาน 
(S) 

การปฏิบตั ิ
(P) 

A B C D 

5 
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 1 , 2 , 3 , 4 , 5 คือ  ขั 8นตอนการประเมินหลกัสตูร  ได้แก่ 
     1 คือ  นิยามหลกัสตูร 
     2 คือ  การดําเนินการเริ'มการใช้หลกัสตูร 
     3 คือ  กระบวนการ 
     4 คือ  ผลผลิตของหลกัสตูร 
     5 คือ  ขั 8นการวิเคราะห์คา่ใช้จา่ยและผลตอบแทน 
     T คือ  สิ 8นสดุการใช้หลกัสตูรหรือยกเลิก (terminate)  
 

 จากภาพที'แสดงขั 8นตอนการประเมินหลกัสตูรทั 8ง 5 ขั 8น แตเ่วลาประเมินหลกัสตูรจริงขั 8นที' 
5 อาจจะกระทําหรือไม่กระทําก็ได้ ขึ 8นอยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินหลกัสตูรว่าจะ
กําหนดขอบข่ายการประเมินขั 8นที' 5 หรือไม่ ส่วนขั 8นตอนในแตล่ะขั 8นจะมีแนวปฏิบตัิที'เหมือนกนัคือ 
การเปรียบเทียบกับมาตรฐานที' กําหนดกับการปฏิบัติจริงว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม ่                 
เมื'อพิจารณาเปรียบเทียบแล้ว พบวา่ ขั 8นตอนใดใช้ได้จงึตดัสินใจดําเนินการในขั 8นตอ่ไป  
 
 การประเมินในแตล่ะขั 8นตอนใช้วิธีการแก้ปัญหา ซึ'งประกอบด้วย คําถามตนเองเพื'อให้ได้
คําตอบว่าทําไมจึงเกิดข้อบกพร่อง มีอะไรเป็นสาเหตแุละมีวิธีการใดที'สามารถแก้ไขข้อบกพร่องนั 8น          
ซึ'งมีขั 8นตอนการการประเมินสรุปได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 

 
 
 

 
แผนภาพ  28  การประเมินโดยใช้ขั 8นตอนวิธีการแก้ปัญหา 

คําถาม 
(Q) 

Question 

เกณฑ์ 
(C) 

Criterion 

ข้อมลูที'ตอบคําถาม 
(I) 

Information 

การตดัสินใจ 
(D) 

Decision 
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6.10  ขั Xนตอนการประเมินภาพรวมการใช้หลักสูตร 
 การประเมินภาพรวมการใช้หลกัสตูรทั 8งระบบ เป็นสิ'งจําเป็นที'ต้องปฏิบตัิ เพราะผลที'ได้
จากการประเมินสามารถอภิปราย และนํามาปรับปรุงหลกัสตูรให้มีคณุภาพ  มีขั 8นตอนหลกัดงันี 8 
 1. พิจารณาเป้าหมายของการประเมินหลกัสตูร 
  1.1 ระบบุคุคลที'ต้องการรับทราบและใช้ผลการประเมินหลกัสตูร 
  1.2 กําหนดหลกัการและหน้าที'ของผู้ประเมินจะต้องปฏิบตั ิ
  1.3 กําหนดงบประมาณและระยะเวลาที'ใช้สําหรับการประเมินหลกัสตูร 
 2. กําหนดคณะกรรมการประเมินหลกัสตูร 
  2.1 พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินหลกัสตูร 
  2.2 พิจารณาหลกัการ ขอบขา่ย วิธีการ บทบาทหน้าที'ของคณะกรรมการ 
 3. ประชมุคณะกรรมการประเมินหลกัสตูร 
  3.1 ชี 8แจงวตัถปุระสงค์ของการประเมินหลกัสตูร 
  3.2 อธิบายวิธีการและขอบขา่ยของการประเมินหลกัสตูร 
  3.3 อธิบายบทบาทหน้าที'และความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินหลกัสตูร 
 4. กําหนดวตัถปุระสงค์และขอบขา่ยการประเมินหลกัสตูร 
  4.1 อธิบายข้อมลูที'ต้องการ 
  4.2 กําหนดแหลง่ข้อมลู สถานที' ระยะเวลาที'ต้องการจะไปเก็บรวบรวมข้อมลู 
  4.3 กําหนดระยะเวลาสําหรับผู้ ที'จะให้ข้อมลู 
  4.4 กําหนดรูปแบบการประเมินหรือกรอบความคดิสําหรับใช้ประเมินหลกัสตูร 
  4.5 กําหนดเครื'องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
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 5. พฒันาเครื'องมือและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมลู 
  5.1 กําหนดคําถามหลกัๆ ที'ต้องการประเมิน 
  5.2 พฒันาเครื'องมือและหาประสิทธิภาพของเครื'องมือ 
  5.3 พิจารณาเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมลู 
  5.4 พิจารณาวิธีการใช้เครื'องมือกบัแหลง่ข้อมลู 
 6. เลือกกิจกรรมการประเมินหลกัสตูร 
  6.1 ทบทวนวตัถปุระสงค์การประเมินกบัวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู และแหลง่ข้อมลู 
  6.2 พิจารณาเลือกและเรียงลําดบัความสําคญัของกิจกรรมการประเมินหลกัสตูร 
  6.3 พิจารณาเลือกลกัษณะกิจกรรมการประเมินหลกัสตูรเชิงปริมาณ 
  6.4 พิจารณาเลือกลกัษณะกิจกรรมการประเมินหลกัสตูรเชิงคณุภาพ 
 7. กําหนดแหลง่ทรัพยากรและคาดการณ์เกี'ยวกบัปัญหาอนัอาจเกิดขึ 8น 
  7.1 พิจารณางบประมาณสําหรับการประเมินหลกัสตูร 
  7.2 พิจารณาชว่งระยะเวลาสําหรับคณะกรรมการประเมินหลกัสตูรปฏิบตักิาร 
    เก็บรวบรวมข้อมลูที'จะประหยดัทรัพยากรและงบประมาณ 
  7.3 พิจารณาทรัพยากรการประเมินด้านอื'น ที'จะนํามาใช้ประโยชน์ 
    สําหรับการประเมิน 
 8. เรียงลําดบัความสําคญัของกิจกรรมการประเมินหลกัสตูร 
  8.1 วิเคราะห์แผนการประเมินหลกัสตูรทั 8งหมด 
  8.2 วิเคราะห์ภารกิจความรับผิดชอบขององค์ประกอบคณะกรรมการ 
    ประเมินหลกัสตูร 
  8.3 วิเคราะห์แหลง่ข้อมลู ด้านเอกสาร บคุคล สถานที' และระยะเวลา 
  8.4 กําหนดขอบเขต และปริมาณของข้อมลูที'ต้องการรวบรวม 
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  8.5 จดัลําดบักิจกรรมการประเมินให้เหมาะสมกบัผู้ประเมิน แหลง่ข้อมลู 
    และชว่งเวลา 
 9. กําหนดวนัที'เสร็จการประเมิน 
  9.1 ทบทวนการวางแผนการบริหารการประเมินหลกัสตูร 
  9.2 ควบคมุการบริหารการประเมินหลกัสตูร ให้เป็นไปตามแผน 
  9.3 ตรวจสอบความก้าวหน้าของการประเมินหลกัสตูรเป็นชว่งๆ เพื'อปรับแผน 
    การประเมินหลกัสตูรให้เป็นไปตามที'กําหนด 
 10. วิเคราะห์ข้อมลูการประเมินหลกัสตูร 
  10.1 กําหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินหลกัสตูร 
  10.2 กําหนดหนว่ยในการวิเคราะห์ข้อมลู 
  10.3 พิจารณาผลกระทบและผลพลอยได้ที'เกิดจากการใช้หลกัสตูร 
  10.4 พิจารณาลําดบัขั 8นตอนการใช้หลกัสตูรทกุระยะ 
  10.5 พิจารณาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งสาเหตแุละผลที'เกิดจากการใช้หลกัสตูร 
 11. เขียนรายงานผลการประเมิน 
  11.1 ตีความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมลูทั 8งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
  11.2 สรุปและให้ข้อเสนอแนะเกี'ยวกบัผลการใช้หลกัสตูร 
  11.3 บนัทกึแหลง่ข้อมลูและบคุคลที'ให้ข้อเสนอแนะ 
  11.4 เสนอแนวทางวิธีการปฏิบตัจิากข้อเสนอแนะ 
  11.5 เขียนรายงานผลการประเมิน โดยแยกเป็น 2 สว่น สว่นแรกสําหรับรายงาน 
    ผลการประเมินสําหรับผู้บริหาร และในสว่นที'สองเป็นรายงานฉบบัรายละเอียด 
    ผลการประเมินสําหรับนกัพฒันาหลกัสตูรและผู้ ที'เกี'ยวข้อง 
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6.11 การวางแผนการประเมินการใช้หลักสูตร 
 วตัถปุระสงค์การใช้หลกัสตูรในการจดัการศกึษา คือ การดําเนินการจดัการเรียนการสอน      
ให้ภารกิจของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายในเบื 8องแรกคือ การจัดการศึกษาให้กับผู้ เรียนได้รับ
การศกึษาที'สมบรูณ์ที'สดุ ดงันั 8นบทบาทของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรและผู้บริหารจะต้องคอย
ตรวจสอบการใช้หลกัสูตร เพื'อรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ การวางแผนการประเมินการใช้
หลกัสตูร เกี'ยวกบัเอกสารหลกัสตูร การเรียนการสอน ทรัพยากร กิจกรรมและประสบการณ์ การวดั
และประเมินผล รวมทั 8งนวตักรรมที'เกี'ยวข้องกบัหลกัสตูรและการสอน  
  1. การวางแผนการประเมินเอกสารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิเคราะห์เกี'ยวกบัการให้แนวทาง ภาพรวมเกี'ยวกบัการจดัการเรียนการสอน ผู้สอนมีเอกสารครบถ้วน                   
และเพียงพอหรือไม่ เอกสารหลักสูตรมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ผู้ สอนส่วนมากใช้เอกสาร
หลักสูตร แบบเรียน คู่มือ การใช้หลักสูตร เป็นแนวทางการวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรียน       
การสอน ผู้ สอนได้ศึกษาเอกสารหลักสูตรในประเด็นเกี'ยวกับขอบข่ายและลําดับของเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ คําอธิบายรายวิชาของแต่ละระดบั ควบคมุและชี 8ประเด็นที'จะเรียนรู้จุดมุ่งหมายของ         
แตล่ะรายวิชา สอดคล้องกบัแบบเรียน แบบฝึก และสื'อการเรียน 
  2. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ
วิชาการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละบทเรียน ต้องการสิ'งอํานวยความสะดวก                 
ที'เอื 8ออํานวยการเรียนรู้ ห้องทดลอง ห้องปฏิบตัิการ มีเพียงพอ และอยู่ในสถานที'พร้อมจะให้บริการ           
ได้ทนัที กระดาษคําตอบ และวัสดอุุปกรณ์ที'จําเป็นอื'นๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของหลกัสูตรมาก
น้อยเพียงใด 
  3. ลักษณะการประเมินผลการเรียนการสอนของแต่ละหน่วยการเรียน เป็นแบบ
ปรนยัหรืออตันยั มีการสงัเกตและการบนัทกึพฤตกิรรมการเรียนรู้ที'เป็นระบบหรือไม ่ 
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  4. ผู้สอนมีความกระตือรือร้นสนใจที'จะร่วมมือกนัพฒันาเอกสารหลกัสตูร เสริมการ
สอนเพิ'มเตมิ เพื'อประโยชน์ของผู้ เรียนนอกจากการสั'งซื 8อจากสํานกัพิมพ์อยา่งเดียว 
  5. ระบบการนิเทศกํากบัดแูลระหว่างการใช้หลกัสตูร บทบาทของผู้บริหารได้มุ่งเน้น        
ในส่วนนี 8มากน้อยเพียงใด เพื'อช่วยเหลือผู้ สอนให้เกิดความมั'นใจในการจัดการเรียนการสอน            
และเสริมสร้างเจตคตทีิ'ดีตอ่การใช้หลกัสตูร 
  6. การจัดการทรัพยากร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ช่วยกระตุ้นให้ผู้ สอน
เปลี'ยนแปลงวิธีการจดัการทรัพยากรที'จะส่งเสริมให้การจดัการเรียนการสอนดําเนินไปโดยราบรื'น 
ทําให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วและสะดวก เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทรัพยากรที'จดัหามามี
เพียงพอ และเกิดประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนมากน้อยเพียงใด 
  7. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เพื'อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
และค่านิยมคณุธรรมจริยธรรม ให้กับผู้ เรียนมากน้อยเพียงใด การออกแบบกิจกรรมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ ทําให้ผู้ เรียน                 
มีจดุมุง่หมายการเรียนที'ชดัเจน 
  8. การประเมินผลการนํานวตักรรมหลกัสตูรมาใช้ เนื'องจากความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเปลี'ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว การนํานวตักรรมหลกัสตูรมาใช้ในการจดัการเรียน
การสอน คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรได้ปรับประยกุต์ให้เข้ากบัสถานการณ์การเรียนการสอนและ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ เรียน การนํานวัตกรรมเข้ามาใช้ได้กระตุ้นให้ผู้ สอนและผู้ เรียนพัฒนา
กระบวนการคิดเพิ'มขึ 8นมากน้อยเพียงใด เพราะส่วนมากการนําผลิตกรรมมาใช้จะไปยึดติดกับ
รูปแบบมากกว่าวิธีการ และสร้างซึ'งเป็นสิ'งสําคัญที'คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องให้
ความสําคญัในประเดน็นี 8 
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6.12  การประเมินตนเองที�เกี�ยวกับการใช้หลักสูตร 
 วัตถุประสงค์หลักของการใช้หลักสูตรคือ การให้ความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะ            
และเจตคติที'ดีต่อหลกัสูตร สําหรับบุคลากรหลกัสูตร คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และผู้บริหาร 
จะต้องวางแผนการประเมินตนเองเกี'ยวกับการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการบุคลากร การจัด
สภาพแวดล้อม การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการปฏิบตัิงานการใช้หลกัสูตร การพฒันาบุคลากร
อย่างต่อเนื'อง โดยมีการทบทวนตรวจสอบ ประเด็นดงักล่าวอยู่เสมอ เพื'อประสิทธิภาพของการใช้
หลกัสตูร การจดัการบคุลากรให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานที'รับผิดชอบ การจดัคนให้เข้ากบังาน หรือ
การจัดผู้ สอนให้เข้ากับลักษณะวิชา จะเป็นสิ'งกระตุ้ นให้งานที'ผู้ สอนรับผิดชอบและประสบ
ความสําเร็จตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูร คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะต้องกระตุ้นให้ผู้สอนผู้ ใช้
หลกัสตูร ประเมินตนเองในประเดน็ตอ่ไปนี 8 
  1. การให้ความสําคญักับการฝึกอบรม อันเป็นส่วนสําคญัหรือปัจจัยหลักอีกส่วน
หนึ'ง ที'จะชว่ยให้การใช้หลกัสตูรบรรลผุลได้ตามเป้าหมาย 
  2. ความเข้าใจในรายละเอียดของภาระงานด้านต่างๆ ของการใช้หลักสูตร ผู้ สอน
และบคุลากรที'เกี'ยวข้องหรือผู้ ที'รับผิดชอบงานใดๆ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื 8องานอย่างถ่องแท้
วา่งานนั 8นต้องการอะไรแน่ เพราะถ้าปราศจากความเข้าใจแล้ว การดําเนินการใช้หลกัสตูรจะเป็นไป
โดยไมร่าบรื'น  
  3. ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ซึ'งจะไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายซึ'งกันและกัน            
ขณะดําเนินการใช้หลกัสตูร การจดัสภาพแวดล้อม คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร ควรจะกระตุ้นให้
บคุลากรหลกัสตูร รู้วา่ตนเองมีคณุคา่ ปรับปรุงบรรยากาศของสถานที'ทํางาน ในประเดน็ตอ่ไปนี 8 
   1) การกําหนดมุมมองหรือวิสยัทศัน์ร่วมกัน วิสยัทศัน์เกี'ยวกับการดําเนินการใช้
หลกัสูตร ควรกําหนดให้มีความชดัเจน ทั 8งด้านเป้าหมายและรายละเอียด ซึ'งทุกคนสามารถนําไป
ปฏิบตัิได้ และการกําหนดทศันภาพดงักล่าวนั 8น ควรกําหนดร่วมกนัโดยทีมงาน และคณะกรรมการ
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บริหารหลกัสูตร  เพราะคนเรามีแนวโน้มว่าจะให้การสนบัสนุนในสิ'งที'ตนเองมีส่วนร่วมออกความ
คดิเห็นด้วย 
   2) การสร้างโอกาสให้ทุกคนรู้สึกว่า ตนมีค่าต่อองค์กรและทีมงานการบริหาร
หลักสูตร ให้การยอมรับในสถานภาพที'เขาเป็นอยู่ และสถานภาพที'จะพัฒนาต่อไปในการใช้
หลกัสตูรให้มีประสิทธิภาพ  
   3) การสร้างความสมดลุระหว่างเสถียรภาพความมั'นคงและความกล้าเสี'ยง การ
ใช้หลกัสตูรใหม่จะมีลกัษณะของการยอมรับและการตอ่ต้านการเปลี'ยนแปลง ดงันั 8นคณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูรจะสร้างความสมดลุระหวา่งเสถียรภาพและความเสี'ยงเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูรใหม ่ 
   4) การสร้างบรรยากาศการใช้หลักสูตรที'เป็นกันเอง ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกนั เพราะบรรยากาศในครอบครัวนั 8นทกุคนจะมีความปรารถนาดีตอ่กนั และมีความ
สํานกึความรับผิดชอบร่วมกนั  
   5) การเสริมสร้างความสนกุ กบัการดําเนินการใช้หลกัสตูร บคุลากรคนใดทํางาน
ได้อย่างมีความสขุ มกัจะเป็นผู้ ที'มีผลงานดี การรักษาบรรยากาศการดําเนินการใช้หลกัสูตรให้ดีอยู่
เสมอ เพื'อเสริมสร้างเจตคตทีิ'ดีตอ่หลกัสตูร 
  4. การวางแผนนโยบายการใช้หลกัสูตรให้ชดัเจน และจดัการให้ทกุอย่างเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั ผู้สอนและบคุลากรต้องการความเข้าใจที'แจ่มชดั เกี'ยวกบันโยบายการวางแผนการ
ใช้หลกัสตูร และการนําไปปฏิบตัอิยา่งเข้มงวดรัดกมุเพียงใด เพื'อเป้าหมายของหลกัสตูร 
  5. การกระจายข้อมลูการใช้หลกัสตูรอย่างเพียงพอเพื'อผู้สอน และบคุคลที'เกี'ยวข้อง
กบัการใช้หลกัสตูร นําไปใช้ตดัสินใจวางแผนการดําเนินการใช้หลกัสตูรอยา่งมีทิศทาง 
  6. การจดัสิ'งอํานวยความสะดวก เพื'อให้ผู้สอนได้ทํางานการจดัการเรียนการสอนได้
อย่างเต็มที' การจดัหาอุปกรณ์ สื'อ วสัด ุตามที'ผู้สอนต้องการ เพื'อจะได้จดัการเรียนการสอนได้ตาม
เป้าหมายของหลกัสตูร  
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 การประเมินตนเองเกี'ยวกับการใช้หลกัสูตร เป็นสิ'งจําเป็นที'ผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ควรตระหนักและให้ความสําคญัเกี'ยวกับภาระหน้าที'การใช้หลักสูตร ให้ผู้ มีส่วน
เกี'ยวข้องกับการใช้หลกัสูตรที'ทุกคนได้มีส่วนร่วมประเมิน โดยกําหนดการประเมินการใช้หลกัสูตร
เป็นกิจกรรมหนึ'งของทุกคนที'มีส่วนร่วมในการใช้หลกัสูตร ผู้บริหารควรพยายามสร้างความเข้าใจ
เกี'ยวกับการประเมินตนเองให้กับบุคลากรที'เกี'ยวข้องให้ตระหนักถึงความสําคญัของการประเมิน 
วางระบบการประเมินให้ชัดเจน เพื'อให้ทุกคนเห็นภาพรวมและเข้าใจว่าตนเองอยู่ส่วนใดของ
กิจกรรมการประเมิน ดําเนินการประเมิน วิเคราะห์สรุปผลการประเมิน และนําผลการประเมินมาใช้
พฒันางานและเสนอแนะตอ่คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูร สาระที'ควรประเมิน องค์ประกอบการ
ใช้หลกัสตูร ได้แก่ ด้านความพร้อมของการใช้หลกัสตูร การบริหารหลกัสตูร และการจดัการเรียนการ
สอน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 8 
 1. การประเมินความพร้อมของการใช้หลกัสตูร  มีแนวทางการประเมินดงันี 8 
  1.1  การประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 
  1.2  การประสานงานกบัหนว่ยงานที'เกี'ยวข้องกบัการใช้หลกัสตูร 
  1.3  การเตรียมความพร้อมของบคุลากร 
  1.4  การจดัระบบการบริหารหลกัสตูร 
  1.5  การจดัระบบการนิเทศกํากบัดแูล 
  1.6  การจดัระบบข้อมลูพื 8นฐานสําหรับการใช้หลกัสตูร 
  1.7  การจดัสื'อ  อปุกรณ์  และสถานที'  รวมทั 8งทรัพยากรอื'นที'เกี'ยวข้อง 
    และเอื 8อตอ่การใช้หลกัสตูร 
  1.8  การวางแผนเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ เรียน 
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 2. การประเมินการบริหารจดัการการใช้หลกัสตูร  มีแนวทางการประเมินดงันี 8 
  2.1  การวางแผนการใช้หลกัสตูร 
  2.2  ระบบการจดัการเรียนการสอน 
  2.3  ระบบการประเมินผล 
  2.4  การนิเทศภายในเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูร 
  2.5  การฝึกอบรมผู้สอนเพิ'มเตมิระหวา่งการใช้หลกัสตูร 
 3. การประเมินการจดัการเรียนการสอน  มีแนวทางการประเมินดงันี 8 
  3.1  การจดัและพฒันาระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ 
    ของหลกัสตูร 
  3.2  กระบวนการเรียนการสอน 
  3.3  การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน  ผู้ เรียนกบัผู้ เรียน 
  3.4  การประเมินผลการสอนที'นํามาพฒันาผู้ เรียนและปรับปรุงการเรียนการสอน 
  3.5  ผลการนิเทศการสอน 
 
 จากสาระการประเมินดงักล่าว คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรจะต้องนําไปวางแผนการ
ประเมิน ระบกิุจกรรมการประเมินรวมทั 8งผู้ รับผิดชอบการประเมินให้ชดัเจน 
  การประเมินหลกัสตูรจากบคุคลภายนอก มีวตัถปุระสงค์เพื'อต้อการทราบผลของการ
ใช้หลกัสูตร มีการวางระบบการประเมินหลกัสตูรที'ครอบคลมุองค์ประกอบหลกัสูตรด้านตา่งๆ เพื'อ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงหลกัสตูร ซึ'งวิธีการประเมินจะกระทําการประเมินย่อยและการประเมิน
รวบยอด ดงัตารางตอ่ไปนี 8 
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ตาราง  4  มิตกิารประเมินหลกัสตูรจากบคุคลภายนอก 
 

รายการ การประเมินยอ่ย การประเมินรวบยอด 
วตัถปุระสงค์ -  แสดงผลของโครงการใช้หลกัสตูรที'

ดําเนินการใช้ภายใต้การกํากบัดแูล
ของคณะกรรมการหรือผลการ
ทดลองนําร่อง 
-  การควบคมุระหวา่งวิธีดําเนินการ
กบัความริเริ'มของโครงการ 
-  ความตั 8งใจจะช่วยให้การ
เปลี'ยนแปลงการใช้หลกัสตูรได้ผล 
-  การขยายผลการปฏิบตักิารใช้
หลกัสตูรหรือกิจกรรมพิเศษที'แสดง
วา่เป็นไปในแนวทางที'ด ี

-  รายงานเอกสารของโครงการการ
ใช้หลกัสตูรที'ครบวงจรโดยละเอียด 
-  เ สน อ ร า ย ง า น อ ย่ า ง ละ เ อี ย ด
เกี'ยวกับกิจกรรมการดําเนินการใช้
หลัก สูต ร   อ ธิ บา ย ค วา ม สํา เ ร็ จ  
ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค  ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
เกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูร 

ลกัษณะรูปแบบ -  ไมเ่ป็นทางการ 
-  มีความหลากหลาย ใช้วธีิการ
สนทนาในกลุม่ยอ่ย แบบไมเ่ป็น
ทางการ ใช้โสตทศัน์วสัด ุการสงัเกต 
จากคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

-  เป็นทางการ 
-  เขียนรายงานการประเมินเป็น
ทางการ 
-  การเสนอผลการประเมินอาจจะใช้
สื'อประกอบการรายงานผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 



 178

ตาราง  4  มิตกิารประเมินหลกัสตูรจากบคุคลภายนอก  (ตอ่) 
 

รายการ การประเมินยอ่ย การประเมินรวบยอด 
ระยะเวลา -  เปลี'ยนแปลงได้  มีความยืดหยุน่ -  เปลี'ยนแปลงได้ ปรับปรุงประเด็น 

หรือสาระการประเมินให้ชดั 
มีความกระชบั  เพื'อช่วยในการ 
วางแผนการประเมิน  การตดัสินใจ 
ส่วนรายละเอียดอาจมีเวลาน้อยใน
การศกึษา 

ระดบัของความเฉพาะ -  มีการระบภุารกิจกรรมหรือวสัด ุ
ที'ใช้แตล่ะกลุม่เป้าหมาย หรือ
สถานการณ์ ระยะเวลาที'เกี'ยวข้อง
กบัผู้ ร่วมกิจกรรมในโครงการใช้
หลกัสตูร 

-  มีการระบุกว้าง มุ่งความสนใจที'
เอกสารลักษณะของโครงการใช้
หลักสูตรการสรุป การตัดสินใจที'
สามารถนําผลไปใช้ 

 
 
 ลกัษณะการประเมินหลกัสตูรในตารางการประเมินย่อย ส่วนมากผู้ ที'เกี'ยวข้องกบัการใช้
หลกัสูตรจะมีส่วนร่วมการประเมิน ส่วนการประเมินรวบยอดจะเป็นบุคคลภายนอกรับผิดชอบการ
ประเมิน  ซึ'งบทบาทการประเมินหลักสูตรนั 8น ควรจะประเมินย่อยและประเมินรวบยอด โดยมี
ผู้ รับผิดชอบจากผู้ ร่วมโครงการใช้หลักสูตร ผู้ บริหารร่วมมือกับบุคคลภายนอกทําการประเมิน
หลกัสตูร จะทําให้ผลการประเมินนา่เชื'อถือ และนําไปใช้ได้ 
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 การประเมินตนเองเกี'ยวกับการใช้หลักสูตร มีประเด็นหลักที'ควรมุ่งประเมิน ได้แก่                
การเรียนการสอน การบริหารหลกัสูตร และการนิเทศกํากับดแูล การประเมินตนเองเกี'ยวกับการใช้
หลกัสูตรระดบัสถานศึกษา สามารถสอดแทรกการประเมินหลกัสูตรได้ทุกจุด เพื'อต้องการทราบว่า
การใช้หลกัสูตรในระดบัชั 8นเรียนและภาพรวมของสถานศึกษา ว่ามีสิ'งใดบ้างที'ประสบความสําเร็จ 
และมีประเดน็ใดบ้างที'จะต้องแก้ไขปรับปรุง 
 การประเมินตนเองเกี'ยวกับการใช้หลกัสตูร จะทําให้ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้ เกี'ยวข้องกับ
การใช้หลักสูตร ได้รับรู้เข้าใจเกี'ยวกับปัญหาที'ตนเองประสบอยู่ จะทําให้มีการยอมรับในปัญหา        
และตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหา รวมทั 8งร่วมมือกนัวางแผนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ'งจะได้ผล
มากกวา่การใช้ผลการประเมินจากภายนอกมาเป็นข้อบง่ชี 8ในการปรับปรุงหลกัสตูร วงจรการประเมิน
ตนเองเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูร  สามารถแสดงได้ดงัแผนภาพตอ่ไปนี 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  29  วงจรการประเมินตนเองเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูร 
 
 

 

หลกัสตูร 
กระบวนการเรียน 

การสอน 

 

ผลผลติ 
 

ผลกระทบ 

 

สงัคม 
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 การประเมินหลักสูตรระดับชั 8นเรียน ผู้ บริหารจะต้องกระตุ้ นให้ผู้ สอนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการประเมินหลักสูตร โดยมุ่งเน้นประเด็นหลักเพื'อพัฒนาการสอนของผู้ สอน               
และพฒันาการเรียนของผู้ เรียน 
 ผู้สอนจะต้องมองภาพกว้างในการวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้ เรียนว่ามีปัจจยัอะไรบ้าง 
เช่น พื 8นฐานความรู้เดิมของผู้ เรียน การฝึกอบรมเลี 8ยงดขูองผู้ปกครอง สงัคมของผู้ เรียน ที'เกี'ยวข้อง
สมัพนัธ์ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว อาคารสถานที' บรรยากาศในการเรียนการสอน วิธีการ
สอนของผู้สอน เจตคตกิารเรียนของผู้ เรียน การใช้สื'อ การสนบัสนนุจากผู้บริหาร ความรู้ความเข้าใจ
เกี'ยวกบัหลกัสตูรของผู้สอน  
 ถ้าผู้ สอนมองสาเหตุและวิเคราะห์ปัญหาได้กว้างและลึก จะช่วยให้ผู้ สอนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างแท้จริง และนําข้อมูลมาวางแผนพฒันาการสอนของผู้สอน และพฒันาการ
เรียนของผู้ เรียนได้ตรงประเดน็ ดงัแผนภาพการประเมินตนเองเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูรระดบัชั 8นเรียน
ของผู้สอน  สามารถแสดงเป็นแผนภาพดงัตอ่ไปนี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ  30  การประเมินตนเองเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูรระดบัชั 8นเรียนของผู้สอน 

การประเมินการเรียน 

วางแผนการใช้ 

ปรับปรุง ทดลองใช้ 
การวางแผน 

สร้างนวตักรรม 
วิเคราะห์ 

ศกึษา 
ข้อบกพร่อง 
ของผู้ เรียน 

ผู้สอน 
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6.13  การประเมินหลักสูตรภาคปฏิบัต ิ
 การประเมินหลกัสูตรภาคปฏิบตัิ หมายถึง การประเมินหลกัสูตรที'อยู่ในระหว่างการใช้ 
วิธีการประเมินทําได้ทั 8งการประเมินย่อยและการประเมินรวบยอด ลกัษณะการประเมินอาจจะทํา
เป็นทางการโดยมีคณะกรรมการประเมินหลกัสตูรหรือผู้ เกี'ยวข้องเห็นความสําคญัทําการประเมินเอง
ก็ได้ การประเมินย่อยผู้สอนสามารถประเมินการใช้หลกัสตูรของตนเอง หรืออาจจะร่วมมือกบัเพื'อน
ผู้ สอนที'สอนร่วมกันประเมิน ส่วนการประเมินรวบยอด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของ
สถานศกึษาร่วมมือกบัคณะกรรมการประเมินหลกัสูตรจากภายนอกร่วมมือกนัประเมินหลกัสูตรทั 8ง
ระบบ เป็นการประเมินหลักสูตรในภาพกว้าง ผลการประเมินสามารถนํามาปรับปรุงเปลี'ยนแปลง
หลกัสตูร 
 การประเมินหลกัสูตรเชิงวิเคราะห์หรือเรียกว่า การวิเคราะห์หลกัสูตร หมายถึง การให้
ความสนใจต่อรายละเอียดของหลกัสูตร เป็นระบบและมีเกณฑ์ โดยมีกระบวนการและเทคนิคการ
วิเคราะห์ที'เป็นเหตเุป็นผลชดัเจน ขั 8นตอนการวิเคราะห์จะทําทั 8งในระดบัลึกและระดบักว้าง เพื'อให้ได้
ข้อมลูเพียงพอ สําหรับการตดัสินใจกบัเกณฑ์ 
 การวิเคราะห์หลกัสตูรจะต้องกําหนดวตัถปุระสงค์การวิเคราะห์ที'ชดัเจน เพื'อจะพิจารณา
กําหนดเกณฑ์สําหรับการวิเคราะห์ที'เหมาะสม การวิเคราะห์หลักสูตรจะดําเนินการวิเคราะห์                   
2 ลกัษณะ คือ การวิเคราะห์หลักสูตรเพื'อพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน 
รวมทั 8งการปรับปรุงเปลี'ยนแปลงหลกัสตูร   
 การวิเคราะห์หลกัสตูรเพื'อพฒันาการเรียนการสอน  มีองค์ประกอบการวิเคราะห์ดงันี 8 
  1. การวิเคราะห์วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร จดุประสงค์รายวิชา  
   และจดุประสงค์การเรียน 
  2. การวิเคราะห์เนื 8อหารายวิชา 
  3. การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอน 
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 การวิเคราะห์หลกัสตูรเพื'อการปรับปรุงหลกัสตูร มีองค์ประกอบการวิเคราะห์  ดงันี 8 
  1. การวิเคราะห์เอกสารหลกัสตูร  แบบเรียน  หนงัสืออา่นเสริม  คูมื่อ 
  2. การวิเคราะห์ความสอดคล้ององค์ประกอบหลกัสตูร ได้แก่ วตัถปุระสงค์ เนื 8อหา  
   กิจกรรม ทรัพยากร  และการประเมินผล 
  3. การวิเคราะห์ระบบการบริหารจดัการหลกัสตูร 
  4. การวิเคราะห์ผลผลิตของหลกัสตูร 
  5. การวิเคราะห์โครงการประเมินหลกัสตูร 
 
 1. การวิเคราะห์หลักสูตรเพื�อพัฒนาการเรียนการสอน 
  ดงัได้กล่าวมาแล้วตอนต้นว่า การวิเคราะห์หลักสูตรเพื'อพัฒนาการเรียนการสอน 
ได้แก่ การวิเคราะห์จดุประสงค์การเรียน เนื 8อหา กิจกรรม และการประเมินผลการเรียน ซึ'งมีขั 8นตอน
ในการวิเคราะห์ดงันี 8 
  1.1 การวิเคราะห์จุดประสงค์ เป็นการวิเคราะห์ความสอดคล้องของวตัถปุระสงค์          
ทั 8ง  3  ระดบั  ดงัตารางตอ่ไปนี 8 
 

ตาราง  5  การวิเคราะห์จดุประสงค์ 
 

วตัถปุระสงค์หลกัสตูร วตัถปุระสงค์รายวิชา สอดคล้อง ไมส่อดคล้อง 
 

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

 

1.  ................................. 
2.  ................................. 
3.  ................................. 
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 ผลการวิเคราะห์ วตัถปุระสงค์ที'มีความสอดคล้อง ......................................  ข้อ 
      วตัถปุระสงค์ที'ไมส่อดคล้อง .............................................  ข้อ 
 เหตผุลที'ไมส่อดคล้อง  วตัถปุระสงค์หลกัสตูรเน้นพฤตกิรรม  .......................... 
 วตัถปุระสงค์รายวิชา  เน้นเนื 8อหาหรือกระบวนการ .......................................... 
 
 การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหวา่งวตัถปุระสงค์รายวิชากบัจดุประสงค์การเรียน 
 
ตาราง  6  การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหวา่งวตัถปุระสงค์รายวิชากบัจดุประสงค์การเรียน 
 

วตัถปุระสงค์รายวิชา วตัถปุระสงค์การเรียน สอดคล้อง ไมส่อดคล้อง 
 

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

 

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

  

 
  ผลการวิเคราะห์วตัถปุระสงค์รายวิชากบัจดุประสงค์การเรียน 
  จํานวน ...................................  ข้อ 
  วตัถปุระสงค์รายวิชาที'ไมส่อดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียน ....................  ข้อ 
  เหตผุลที'ไมส่อดคล้อง  .............................................................................. 
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 การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียน เพื'อตรวจสอบคุณภาพของจุดประสงค์การเรียน              
วา่มีความชดัเจนในการกําหนดจดุประสงค์ ในด้านพฤตกิรรมที'คาดหวงัและเกณฑ์ที'ยอมรับดงันี 8 
 
ตาราง  7  การวิเคราะห์ตรวจสอบคณุภาพของจดุประสงค์ 
 

วตัถปุระสงค์การเรียน สถานการณ์เงื'อนไข พฤติกรรมที'คาดหวงั เกณฑ์ที'ยอมรับ 
ผู้ เรียนสามารถอธิบายมารยาท 
ในการรับประทานอาหารได้อยา่งถกูต้อง 
 
 
 

   

 
 
 ผลการวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนข้อนี 8  มีพฤติกรรมที'คาดหวังและระบุเกณฑ์ไว้            
ส่วนสถานการณ์เปิดกว้างไว้สําหรับผู้ สอนสามารถจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม                   
และธรรมชาตขิองผู้ เรียน 
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 การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียน เพื'อตรวจสอบความชดัเจน ในการเขียนจุดประสงค์
อาจจะทําได้อีกลกัษณะหนึ'งดงันี 8 
 
ตาราง  8  การวิเคราะห์ตรวจสอบคณุภาพของจดุประสงค์แบบที'  2 
 

พฤติกรรมที'ระบใุนจดุประสงค์การเรียน เกณฑ์ มี ไมม่ี 
 

ผู้ เรียนสามารถอธิบายมารยาท 
ในการรับประทานอาหารได้อยา่งถกูต้อง  
 
 

 

1.  ใครมีพฤติกรรมที'ระบ ุ
2.  พฤติกรรมที'ระบใุนจดุประสงค์ 
     ชดัเจน 
3.  สามารถประเมินผลได้ 

  

 
 จากผลการวิเคราะห์จดุประสงค์การเรียน ผู้ เรียนมีพฤติกรรมด้านความรู้เกี'ยวกบัมรรยาท
การรับประทานอาหาร สว่นวิธีการประเมินผลนั 8น ทําได้หลายวิธี เช่น การซกัถามหรืออาจจะให้เขียน
อธิบาย 
 
 

 1.2 การวิเคราะห์เนื Xอหา  เป็นการวิเคราะห์เนื 8อหาจากคําอธิบายรายวิชาของหลกัสตูร 
และวิเคราะห์เนื 8อหาสาระจากแบบเรียน  และเอกสารประกอบ 
  การวิเคราะห์เนื 8อหาจากคําอธิบายรายวิชา  มีขั 8นตอนดงันี 8 
   1. พิจารณาเนื 8อหาจากคําอธิบายรายวิชาว่ามีความคิดรวบยอดหลกั (main 
concept) จํานวนเท่าใด แต่ละความคิดรวบยอดหลักสามารถนํามาจัดกลุ่มเป็นหน่วยได้เท่าใด               
เพื'อประโยชน์สําหรับการนําไปออกแบบการเรียนการสอน 
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   2. พิจารณาเนื 8อหาของแต่ละหน่วยที'กําหนดได้จากข้อ 1 เพื'อจะสามารถ
กําหนดขอบขา่ยความกว้างและความลกึของเนื 8อหา 
   3. พิจารณาเนื 8อหาของแตล่ะหน่วย ออกเป็นตอนในแตล่ะตอน เพื'อแยกเป็น
หวัข้อ 
   4. พิจารณาเนื 8อหาของแตล่ะหวัข้อเพื'อดขูอบข่ายในด้านกว้าง และลึกเพื'อดู
ความเหมาะสมกบัเวลาสําหรับการกําหนดรายละเอียดของเนื 8อหา 
   5. ทําการตรวจสอบความสอดคล้องและสิ'งซํ 8าซ้อนในข้อ  1 – 4  อีกครั 8ง  
  การวิเคราะห์เนื 8อหาจากคําอธิบายรายวิชา  เพื'อนําไปวางแผนการจัดการเรียน               
การสอน จะต้องวิเคราะห์ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์รายวิชากับความคิดรวบยอดหลัก         
ดงัตารางวิเคราะห์ตอ่ไปนี 8 
 

ตาราง  9  การวิเคราะห์เนื 8อหาจากคําอธิบายรายวิชา   
 

วตัถปุระสงค์รายวิชา ความคิดรวบยอดหลกั สอดคล้อง ไมส่อดคล้อง 
 

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

 

1.  ................................................ 
2.  ................................................ 
3.  ................................................ 
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 การวิเคราะห์เนื 8อหาจากเอกสาร  หรือหนงัสือเรียน  มีขั 8นตอนการวิเคราะห์ดงันี 8 
   1. กําหนดเอกสารที'จะทําการวิเคราะห์ 
   2. กําหนดเกณฑ์การวิเคราะห์  เช่น  ประเด็นสําคญัๆ เกี'ยวกับการเสริมสร้าง
คณุธรรมจริยธรรม ทกัษะกระบวนการ  เป็นต้น 
   3. กําหนดนิยาม  รายการของคํา  วลี  ประโยค  เพื'อจะเป็นตวับ่งชี 8สําหรับการ
วิเคราะห์ การกําหนดเกณฑ์ที'ใช้ในการวิเคราะห์จะได้มาจากหลกัการ กฎ ทฤษฎี หรือผู้ เชี'ยวชาญ
ประจําสาขาวิชาร่วมกนัพิจารณากําหนด 
   4. ทดลองใช้เกณฑ์ที'ได้กําหนด หรือพฒันาขึ 8นจากข้อ  3  หรืออาจจะตรวจสอบ
โดยผู้ เชี'ยวชาญอีกครั 8ง 
   5. ดําเนินการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที'ผา่นการตรวจสอบประสิทธิภาพ 
   6. รวบรวมผลการวิเคราะห์  อธิบาย  สรุป  และเขียนรายงาน 
 
 ดงัได้กล่าวมาแล้วว่า การวิเคราะห์เนื 8อหาเป็นกระบวนการสําคญัที'สามารถตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเนื 8อหากบัจุดประสงค์การเรียน เพื'อนําไปพฒันาแผนการสอนให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติผู้ เรียน รวมทั 8งสภาพแวดล้อมที'เอื 8อตอ่การใช้หลกัสตูร ซึ'งผู้ ที'เกี'ยวข้องกับการใช้หลกัสูตร
จะต้องคํานึงอยู่เสมอว่าสังคมเปลี'ยนแปลงรวดเร็ว ความรู้เพิ'มขึ 8น ดงันั 8น ลักษณะเนื 8อหาจะต้อง
เปลี'ยนแปลงให้เป็นปัจจบุนัเสมอ การวิเคราะห์เนื 8อหานอกจากจะเป็นประโยชน์กบัผู้ เรียนแล้ว ยงัทํา
ให้หลกัสตูรปรับเปลี'ยนอยูต่ลอดเวลา การวิเคราะห์เนื 8อหากบัเงื'อนไขและประโยชน์การเรียน รวมทั 8ง
การวิเคราะห์การเลือกเนื 8อหากบัเกณฑ์  ดงัตารางตอ่ไปนี 8 
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ตาราง  10  การวิเคราะห์เนื 8อหาจากเอกสาร  หรือหนงัสือเรียน   
 

  
                                     เกณฑ์ 

 

ประเด็นหลกัของเนื 8อหา 

รายวชิา 
ที'ต้องเรียนก่อน 

การออกแบบ 
กิจกรรม 

ความเป็นจริง 
ในสงัคม 

ประโยชน์ 
ตอ่การเรียน 

การสอน 
มี ไมม่ี มี ไมม่ี มี ไมม่ี มี ไมม่ี 

 

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

        

 
 
ตาราง  11  การวิเคราะห์เนื 8อหาจากเอกสาร  หรือหนงัสือเรียน  แบบที'  2 
 

  

                        เกณฑ์ 
 

 
 

ประเด็นหลกัของเนื 8อหา 

ความ
ถกูต้อง 

ของความรู้ 

ความ
ทนัสมยั 

เป็นจริงใน
สงัคม 

มีความ
สมดลุใน
ด้านกว้าง 

และด้านลกึ 

ช่วยให้
บรรล ุ

จดุประสงค์ 
การเรียน 

ผู้ เรียน
สามารถ 
เรียนรู้ได้ 

ผู้ เรียนสนใจ
และกระตุ้น
ให้ค้นคว้า 
ตอ่เนื'อง 

 

1.  ................................ 
2.  ................................ 
3. ................................ 
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  1.3 การวิเคราะห์กิจกรรม  เป็นการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามลําดบั เป็นระบบ สามารถติดตามบทเรียน ถ้าการออกแบบกิจกรรม       
การเรียนรู้ดี ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการกระทํากิจกรรม เกิดการเรียนรู้  ก็จะมีพฤติกรรมเปลี'ยนไปตาม
จุดประสงค์การเรียนที'กําหนดไว้ การวิเคราะห์กิจกรรมอาจทําได้ดังตารางการวิเคราะห์ต่อไปนี 8
  
 
ตาราง  12  การวิเคราะห์กิจกรรม 
 

  

                        เกณฑ์ 
 

ประเด็นหลกั 
ของเนื 8อหา 

สอดคล้อง
กบัเนื 8อหา 

สอดคล้อง 
กบั 

จดุประสงค์ 

ผู้ เรียน 
มีสว่นร่วม 

มีลาํดบั 
ขั 8นตอน 

เหมาะสม 
กบัเวลา 

ผู้ เรียน 
วิเคราะห์ 

และเปลี'ยน 
ประสบการณ์ 

 

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

      

 
 
 2.  การวิเคราะห์หลักสูตรเพื�อประเมินผลการเรียน ควรทําการวิเคราะห์เป็นกลุ่ม  
กลุ่มละประมาณ 6 – 9  คน ซึ'งจะทําให้ผลการวิเคราะห์มีความเชื'อถือมากกว่าการวิเคราะห์            
เพียงคนเดียว ซึ'งมีขั 8นตอนดงันี 8   
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  1. ศกึษาเอกสารหลกัสตูรทั 8งด้านจดุประสงค์และเนื 8อหาว่าเน้นพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้านใด 
  2. วิเคราะห์เนื 8อหาหลกัสูตร กําหนดประเด็นสําคญัๆ  และเรียงลําดบัความสําคญั 
พิจารณาเกี'ยวกบัเวลาที'ใช้สอนในแตล่ะประเดน็ เพื'อปรับเปลี'ยนให้เหมาะสมกบัการปฏิบตัจิริง 
  3. นิยามพฤตกิรรมแตล่ะด้านให้ชดัเจน เพื'อความเข้าใจตรงกนั การนิยามพฤติกรรม
ควรสอดคล้องกับลกัษณะวิชา เช่น คณิตศาสตร์เน้นการพฒันาพฤติกรรมการเรียนรู้ 4 ด้าน คือ  
ความรู้ความจําเกี'ยวกบัทกัษะการคดิคํานวณ ความเข้าใจ การนําไปใช้ และการวิเคราะห์ ส่วนสาระ
อื'นๆ พฤตกิรรมด้านความรู้ความคิดมกัจะนิยามพฤติกรรมตามแนวคิดของบลมู (Bloom. 1956) คือ 
ความรู้ความจํา ความเข้าใจ  การนําไปใช้  การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินคา่  
  4. นําหวัข้อของพฤติกรรมและเนื 8อหาที'วิเคราะห์ได้จากข้อ 2 และ 3 มาบรรจลุงใน
ตาราง 
  5. สมาชิกแต่ละคนร่วมกันกําหนดความสําคญัแต่ละประเด็นของเนื 8อหาสาระและ
พฤติกรรม โดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียน และเวลาที'ใช้จดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
วิธีการดงันี 8 
 

 
 
 

  6. สมาชิกชว่ยกนัพิจารณา  ทบทวน  และปรับคะแนนอีกครั 8งเพื'อความเหมาะสมกบั
ความสําคญัของพฤติกรรมในหวัข้อประเด็นสําคญัของเนื 8อหานั 8น โดยพิจารณาถึงการปฏิบตัิ เวลา  
และความสําคญัของจดุประสงค์ 
  7. ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในตารางเฉลี'ยโดยรวม คะแนนในแต่ละช่วง
ของพฤติกรรม (แนวตั 8ง) และรวมคะแนนในแต่ละหัวข้อของประเด็นสําคัญ เนื 8อหา (แนวนอน)              

คะแนนรวมของหวัข้อพฤตกิรรม  X  คะแนนรวมของหวัข้อประเดน็สาํคญัเนื 8อหา 
100 
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เป็นชว่งๆ  ไป  ซึ'งรวมเรียกวา่คะแนนรวมยอ่ย  นําคะแนนรวมยอ่ยมารวมทั 8งหมดอีกครั 8ง คะแนนรวม
ครั 8งนี 8จะต้องได้คะแนนเท่ากนัทั 8งแนวตั 8งและแนวนอน ทั 8งนี 8เพื'อจดัอนัดบัความสําคญัของพฤติกรรม
และเนื 8อหา  และการกําหนดเวลาในการจัดการเรียนการสอน รวมทั 8งประเมินผลว่าควรใช้วิธีการ
ประเมินแบบใดจะได้สร้างเครื'องมือการประเมินผลต่อไป  เพื'อให้เห็นภาพแสดงตารางวิเคราะห์
เนื 8อหา พฤตกิรรม เพื'อการประเมินผล ขอยกตวัอยา่งการวิเคราะห์เนื 8อหาเพื'อการประเมินผลรายวิชา      
การพฒันาหลกัสตูร ดงัตารางตอ่ไปนี 8 
 

ตาราง  13  การวิเคราะห์หลกัสตูรเพื'อประเมินผลรายวิชาการพฒันาหลกัสตูร 
 

  

                   ลาํดบัขั 8นการคิด /            
เกณฑ์ 

ประเด็นหลกัของเนื 8อหา 

ความ
จํา 

20% 

ความ 
เข้าใจ 
20% 

การ
ประยกุต์ 

30% 

การ 
วิเคราะห์ 

10% 

การ 
ประเมิน 

10% 

การ 
สร้างสรรค์ 

10% 

 
รวม 

 

1.  สิ'งกําหนดหลกัสตูร      20% 
2.  การสร้างหลกัสตูร        15% 
3. การนําหลกัสตูรไปใช้     15% 
4. การประเมินหลกัสตูร     25% 
5. การวจิยัทางหลกัสตูร     25%  

 

4 
3 
3 
5 
5 

 

4 
3 
3 
5 
5 

 

6 
4 
4 
7 
7 

 

2 
1 
1 
2 
2 

 

2 
1 
1 
2 
2 

 

1* 
1 
1 
1 
2 

 

19 
13 
13 
13 
22 

รวม 20 20 28 8 8 6 90 
 

* คะแนนที'ปรับแก้ 
 

ที'มาของลําดบัขั 8นการคดิ:  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. 
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 การกําหนดความสําคญัของแต่ละประเด็นสําคญัของหวัข้อเนื 8อหาจากข้อ 1 – 5 ได้
นํ 8าหนกัคะแนนความสําคญัเป็น 20% 15% 15% 25% 25% โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาเวลาที'จะใช้
จดัการเรียนการสอนแตล่ะหวัข้อ  ส่วนการกําหนดนํ 8าหนกัของพฤติกรรมจาก 1 – 6 พฤติกรรม โดย
พิจารณาจากเกณฑ์ที'ได้วิเคราะห์จดุประสงค์การเรียน  และประโยชน์ที'เกิดกบัผู้ เรียนเป็นสําคญั จึง
กําหนดเป็น  20%   20%   30%   10%   10%   10%   ตามลําดบั 
 
 3.  การวิเคราะห์หลักสูตรเพื�อปรับปรุงหลักสูตร 
  การวิเคราะห์หลักสูตรเพื'อปรับปรุงหลักสูตร ขั 8นตอนการวิเคราะห์เพื'อให้ได้ข้อมูล
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ควรทําการวิเคราะห์หลักสูตรทั 8งระบบ คือ สาระของหลักสูตร 
ทรัพยากร สภาพการใช้หลักสูตร ผลผลิตของหลักสูตร โดยสร้างพิมพ์เขียวสําหรับการวิเคราะห์ 
เพื'อให้เกิดความชดัเจนดงัตารางตอ่ไปนี 8 
 

ตาราง  14  การวิเคราะห์หลกัสตูรเพื'อปรับปรุงหลกัสตูร 
 

วตัถปุระสงค์ 
การวเิคราะห์ 

ประเด็นที'ต้องการ 
วิเคราะห์ 

แหลง่ข้อมลู วิธีการ / เครื'องมือ 

สาระของหลกัสตูร 
 
 
 
 
 
 

1. วตัถปุระสงค์ 
2. เนื 8อหา 
 
 
 
 
 

เอกสารหลกัสตูร 
ผู้สอน  ผู้ทรงคณุวฒุิ 
ผู้สอน  อาจารย์ 
 
 
 
 

การวเิคราะห์เอกสารหลกัสตูร 
แบบสอบถาม 
การสมัภาษณ์ 
การจดักลุม่สนทนา 
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ตาราง  14  การวิเคราะห์หลกัสตูรเพื'อปรับปรุงหลกัสตูร  (ตอ่) 
 

วตัถปุระสงค์ 
การวเิคราะห์ 

ประเด็นที'ต้องการ 
วิเคราะห์ 

แหลง่ข้อมลู วิธีการ / เครื'องมือ 

ทรัพยากร 
 

1. วสัด ุ อปุกรณ์  สถานที' 
2. งบประมาณ 
 

ผู้ เรียน 
ศิษย์เกา่ 
บคุลากรที'เกี'ยวข้อง 
 

แบบสอบถาม 
การสมัภาษณ์ 
การจดักลุม่สนทนา 
 

สภาพการใช้หลกัสตูร 
 
 

1. ระบบการบริหาร 
    จดัการหลกัสตูร 
2. การนิเทศกํากบัดแูล 
3. การจดักิจกรรม 
    การเรียนการสอน 
4. การประเมินผลการเรียน 
5. สิ'งอํานวยความสะดวก 
    ในการใช้หลกัสตูร 

ผู้สอน  อาจารย์ 
ฝ่ายบริหาร 
เอกสารบนัทกึการนิเทศ 
เอกสารสถานการณ์ 
ให้เกรดนายทะเบียน 
บคุลากรที'เกี'ยวข้อง 
ผู้ เรียน 
 

การสมัภาษณ์ 
การจดักลุม่สนทนา 
การสงัเกตการสอน 
การสงัเกตพฤติกรรมผู้ เรียน 
 

ผลผลติ 
 

1. ผลสมัฤทธิhทางการเรียน 
2. สภาพการเรียนตอ่ 
3. สภาพการทํางาน 
 

ผู้ เรียน   
สถานศกึษาที'ศกึษาตอ่ 
สถานที'ทํางาน 
หวัหน้า 
เพื'อนร่วมงาน 

การสมัภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
แบบรายงานตนเอง 
การจดักลุม่สนทนา 
 

 
 
 
 



 194

6.14  การตัดสินใจเกี�ยวกับหลักสูตรของผู้บริหาร 
 หลักสูตรเป็นงานวิชาการที'มีความละเอียดอ่อน เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาผู้ เรียน               
การจัดทําหลักสูตรทุกฝ่ายที'เกี'ยวข้องมีความต้องการทราบผล หรือคุณภาพของหลักสูตรว่าดี             
มีความเหมาะสมหรือไม่ การใช้ผลการประเมินมาประกอบพิจารณาตัดสิน จะต้องระมัดระวัง           
มีความรอบคอบ การฟังเสียงการตรวจสอบหลกัสูตรจากบุคคลภายนอกเป็นสิ'งที'ไม่น่ามองข้ามไป 
เพราะโครงสร้างและองค์ประกอบหลกัสตูร มีความเกี'ยวข้องกบัเรื'องตา่งๆ ที'เป็นสิ'งกําหนดหลกัสตูร 
ได้แก่ แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ การเมือง สงัคม เศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คา่นิยม วฒันธรรม คณุธรรม จริยธรรม ทฤษฎีการเรียนรู้   
 สิ'งต่างๆ เหล่านี 8จะมีแนวคิดหลักการ  รวมทั 8งการปฏิบตัิที'ซบัซ้อน มีความหลากหลาย 
ดังนั 8นการตัดสินใจเกี'ยวกับหลักสูตรจะต้องกระทําโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที' มี
องค์ประกอบของคณะกรรมการที'เหมาะสม  น่าเชื'อถือ  ไม่ควรให้การตดัสินใจเกี'ยวกับหลักสูตร
ขึ 8นอยูก่บับคุคลหนึ'งบคุคลใดเพียงผู้ เดียว รวมทั 8งไม่ยอมให้อิทธิพลด้านอื'นๆ เข้ามามีบทบาทในการ
ตัดสินใจ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรพิจารณาสิ'งต่างๆ ให้กว้างขวางมาประกอบ                    
การพิจารณา การตดัสินใจร่วมกับผลการประเมิน  สิ'งที'ควรคํานึงถึงเกี'ยวกับการพิจารณาตดัสินใจ  
ได้แก่ 
  1. หลกัสตูรที'จดัสร้างหรือพฒันาขึ 8นมา  เพื'อพฒันาบคุคลที'มีความหลากหลายด้าน
อายุ พื 8นฐานความรู้  ประสบการณ์ เจตคติ ค่านิยม รวมทั 8งภูมิหลัง  ที' มีความแตกต่างกัน             
โดยธรรมชาติ การใช้หลกัสูตรในภาพกว้างกับกลุ่มคนที'มีความแตกต่างกันดงักล่าว ย่อมมีปัญหา
อุปสรรคไม่มากก็น้อย ผลการประเมินจะต้องบ่งชี 8ประเด็นปัญหาที'ชดัเจนเพื'อเป็นแนวทางสําหรับ
การแก้ไข 
  2. การดําเนินการใช้หลกัสตูร จะต้องใช้งบประมาณ  ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
อื'นๆ รวมทั 8งการประสานงานกับบุคคลที'เกี'ยวข้องกับการใช้หลักสูตร จึงถือเป็นหน้าที'และความ
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รับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในด้านต่างๆ ให้ฝ่ายต่างๆ ที'เกี'ยวข้อง
ทราบ เพื'อจะได้เข้าใจ  เกิดการยอมรับ  และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนเรื' อง
งบประมาณและทรัพยากรด้านอื'นๆ  เพื'อให้การดําเนินการใช้หลกัสูตรสามารถดําเนินการต่อไปได้  
เนื'องจากการจัดการศึกษาเป็นการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ที'ให้ผลตอบแทนระยะยาวและช้า             
จะให้เห็นผลตอบแทนที'รวดเร็วแบบธุรกิจไม่ได้ เนื'องจากลกัษณะงานมีความแตกต่างกัน การใช้
งบประมาณสําหรับการจดัการศกึษาในแตล่ะปีเป็นเงินจํานวนมาก การรายงานผลการดําเนินการใช้
หลกัสตูรถือเป็นสว่นหนึ'งของการจดัการศกึษาที'ต้องรายงานให้รัฐบาลและประชาชนทราบ เกี'ยวกบั
การลงทนุทางการศกึษา จะได้ตดัสินใจสนบัสนนุเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูรตอ่ไป 
  3. คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรจะต้องตระหนักถึงความสําคญัของการประเมิน
หลักสูตร เพื'อนําผลการประเมินมาประกอบการตัดสินใจ ด้านการปรับปรุงหลักสูตร การจัดทํา
งบประมาณสนบัสนนุการใช้หลกัสตูร  รายงานผลการประเมินให้รัฐบาลและประชาชนทราบ ดงันั 8น 
การศกึษาผลการประเมินเพื'อการตดัสินใจ  ควรจะพิจารณาประเดน็ตา่งๆ ดงันี 8 
   1) วตัถปุระสงค์การประเมินและขอบขา่ยมีความชดัเจนเหมาะสม 
   2) องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร มีประสบการณ์ ความรู้         
ความชํานาญ เข้าใจหลกัสูตรที'จะประเมินเป็นอย่างดี ปราศจากอคติกับหลกัสูตร มีความสามารถ           
ในการสื'อสารกบัผู้ให้ข้อมลู 
   3) เครื' องมือและเทคนิคการประเมิน เหมาะสมกับวิธีการประเมิน มีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื'องมือก่อนนําไปใช้ 
   4) การเก็บรวบรวมข้อมลู  แหลง่ข้อมลูมีความนา่เชื'อถือ 
   5) การพิจารณาเลือกใช้เกณฑ์ในการประเมินหลักสูตรโดยกําหนดเกณฑ์             
การประเมินหลกัสตูรให้สมัพนัธ์กบักระบวนการใช้หลกัสตูรตามมาตรฐานที'กําหนดไว้ 
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   6) การระบขุ้อจํากดัของการประเมินไว้ เชน่ ข้อจํากดัเรื'องงบประมาณ ระยะเวลา
การเก็บรวบรวมข้อมลู ข้อจํากดับางอยา่งสามารถแก้ไขได้และแก้ไขไมไ่ด้ 
   7) รายงานผลการประเมินตรงตามวตัถปุระสงค์ของการประเมิน ผลการประเมิน
มีความนา่เชื'อถือ จําแนกลกัษณะผลการประเมินว่าส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การประเมิน
มุง่เน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึ'ง หรือใช้วิธีการประเมินทั 8งเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพควบคูก่นั 
  4. การตัดสินใจยกเลิกการใช้หลักสูตรเพราะไม่คุ้ มค่าหรือพิจารณาปรับปรุง
เปลี'ยนแปลงค่อนข้างมากหรือเพียงเล็กน้อย  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะต้องกระทําอย่าง
ระมดัระวงัและมีความรอบคอบ รวมทั 8งมีความรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจ ถึงแม้จะต้องใช้เวลามาก          
ก็ต้องยอม เพราะการพิจารณาตัดสินจะมีผลกระทบต่อบุคคลในวงกว้าง คณะกรรมการพัฒนา
หลกัสตูรมีความปรารถนาที'จะเปลี'ยนแปลงหลกัสตูรไปสู่สภาพที'ดีกว่า และการเปลี'ยนแปลงอาจจะ
พบความไม่สมบูรณ์แบบก็ตาม แต่คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรได้พยายามดําเนินการตดัสินใจ
หลกัสูตรอย่างมีหลกัการ มีหลกัฐานข้อมูลประกอบการตดัสินใจ รวมทั 8งมีความรับผิดชอบต่อการ
กระทํา 
 การนําผลการประเมินหลักสูตรไปใช้สําหรับผู้บริหาร ได้แก่ การวางแผนงานวิชาการ            
ของสถานศกึษา การพฒันาบคุลากรเกี'ยวกบัหลกัสตูร การพฒันาผู้ เรียน และการปรับปรุงหลกัสตูร               
ให้เหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนั  
  1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นสิ'งที'ผู้บริหารต้องให้ความสําคญั และความ
สนใจในประเด็นหลกัในการบริหารการศึกษา การใช้ข้อมูลจากการประเมินหลกัสูตรมาใช้สําหรับ
การวางแผนเพื'อพฒันางานวิชาการของสถานศกึษา โดยศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูว่าควรจะส่งเสริมด้าน
ใดบ้างที' เ ข้มแข็ง และจะส่งเสริมให้ดีขึ 8นต่อไปอย่างต่อเนื'องและส่วนใดบ้างที' เ ป็นจุดอ่อน                   
ต้องปรับปรุงและเฝ้าระวงัไมใ่ห้เกิดปัญหาจะต้องพยายามชว่ยเหลือแก้ไขและป้องกนั 
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  2. การพฒันาบคุลากรที'เกี'ยวข้องกับการใช้หลกัสตูร วตัถปุระสงค์หลกัเกี'ยวกบัการ
ใช้หลกัสตูรจะประสบความสําเร็จขึ 8นอยู่กบัคณุภาพของบคุลากรที'มีเจตคติที'ดีและมีความรู้เกี'ยวกบั
หลกัสตูรอย่างชดัเจน ถ้าผลการประเมินหลกัสตูรพบว่า ยงัมีบคุลากรกลุ่มใดบ้างที'จําเป็นต้องได้รับ
การพฒันา อบรมเพิ'มเติมในส่วนที'ขาด ข้อมูลจากการประเมินจะนํามาใช้สําหรับการวางแผนและ
จัดดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามความจําเป็นสําหรับการใช้หลักสูตรเพื'อความมีประสิทธิภาพ
ตอ่ไป 
  3. การพัฒนาผู้ เรียน ผู้บริหารจะต้องร่วมมือกับผู้ สอนวางแผนเพื'อพัฒนาผู้ เรียน      
การใช้ข้อมลูจากการประเมินหลกัสตูรจะทําให้การวางแผนพฒันาผู้ เรียนได้ชดัเจนและตรงกบัความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ว่ากลุ่มใดที'ต้องการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ และกลุ่มที'มีความ
บกพร่องทางการเรียนจะวางแผนช่วยเหลืออย่างไร รวมทั 8งคุณลักษณะของผู้ เรียนที'ระบุไว้ใน
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร โดยวางแผนสําหรับสถานศกึษาในการจดักิจกรรมเพื'อพฒันาคณุลกัษณะ
ผู้ เรียน ได้อยา่งมีเป้าหมายและทิศทางที'สอดคล้องกบัความคาดหวงัของหลกัสตูร 
  4. ผู้ บริหารต้องประสานงานกับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรจากภายนอก             
โดยการให้ข้อมูลจากการประเมินตนเองเกี'ยวกับการใช้หลักสูตร สําหรับคณะกรรมการประเมิน
หลกัสูตรนําไปใช้สําหรับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพชุมชน และทําให้
หลกัสตูรมีความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 
6.15  การวิจัยหลักสูตร 
 การวิจัยหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื'อเข้าใจสภาพที'แท้จริงของหลักสูตร เพื'อจะได้
ปรับปรุงหรือกระทําบางสิ'งบางอย่าง ให้เหมาะสมและถูกต้องต่อการพัฒนาหลักสูตร การนํา
ผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลกัสูตรที'จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียนเป็นสําคญั การวิจัย
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หลกัสูตรจะมีต่อคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ผู้สอน ผู้บริหาร และผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเกี'ยวกับ
หลกัสตูร ตลอดจนสถาบนัการศกึษาที'ใช้หลกัสตูร 
 
 ขอบข่ายการวิจัยหลักสูตร มีประเดน็ที'จะศกึษา ดงันี 8 
  1. การวิจยัเกี'ยวกบัเนื 8อหาสาระของหลกัสตูร ซึ'งสามารถทําการศกึษาความทนัสมยั
ของเนื 8อหาสาระ การออกแบบเนื 8อหาสาระ เหมาะสมกบัธรรมชาตขิองผู้ เรียน 
  2. การวิจยัเกี'ยวกบัการบริหารหลกัสตูร ระบบการบริหารจดัการ ทรัพยากรสนบัสนนุ
การใช้หลกัสตูร 
  3. การวิจยัเกี'ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน ศึกษาถึงวิธีการจดัการเรียน           
การสอนได้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรที'ออกแบบไว้หรือไม ่
  4. การวิจยัเกี'ยวกับผลการใช้หลกัสูตร ศึกษาเกี'ยวกับผลผลิตของหลักสูตร เป็นไป
ตามเป้าหมายของหลกัสตูรที'กําหนดไว้หรือไม ่
  5. การวิจัยเกี'ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหลักสูตร การบริหารหลักสูตร 
กิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน และพฤตกิรรมของผู้ เรียน อนัเป็นผลมาจากการใช้หลกัสตูร 
  6. การวิจัยเกี'ยวกับการแสวงหานวัตกรรมที'เกี'ยวกับหลักสูตร โดยการทดลองใช้
นวตักรรมที'นํามาเสริมการเรียนการสอน 
  7. การวิจยัเปรียบเทียบหลกัสูตรของสงัคมหนึ'ง กับอีกสงัคมหนึ'ง ซึ'งเป็นการศึกษา
หามาตรฐานการจดัการศกึษา 
  8. การวิจัยผลกระทบของการใช้หลักสูตรที'มีต่อชุมชนและสังคม โดยพิจารณา
ผลกระทบที'เกิดขึ 8น อนัเป็นผลมาจากผลผลิตของหลกัสตูร 
  9. การประเมินหลักสูตร ซึ'งเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการใช้หลักสูตร             
การศกึษาวิจยัระหวา่งการใช้หลกัสตูร และการศกึษาวิจยัหลงัการใช้หลกัสตูร  
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื�อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 ตามที'พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที'แก้ไขเพิ'มเติม (ฉบบัที' ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดให้มีระบบ
การประกันคณุภาพการศกึษา เพื'อพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาทกุระดบั ประกอบด้วย
ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดทํา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติขึ 8น เพื'อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
และเพื'อเป็นการประกนัคณุภาพของบณัฑิตในแตล่ะระดบัคณุวฒุิและสาขา / สาขาวิชา รวมทั 8งเพื'อ
ใช้เป็นหลกัในการจดัทํามาตรฐานด้านต่างๆ เพื'อให้การจดัการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนัในการ
ผลิตบณัฑิตได้อยา่งมีคณุภาพ 
 ฉะนั 8น อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอดุมศกึษาในคราวประชมุครั 8งที' ๖/๒๕๕๒ เมื'อวนัที' ๔ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จงึออกประกาศไว้ดงันี 8 
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 ๑. ประกาศนี 8เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื'อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒” 
 ๒. ให้ใช้ประกาศนี 8สําหรับการกําหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื'อให้บณัฑิต         
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดบัคุณวุฒิและสาขา / 
สาขาวิชา และให้ใช้บงัคบัตั 8งแตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 
 ๓. วตัถปุระสงค์ 
  เพื'อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน และพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา ให้สามารถผลิต
บณัฑิตที'มีคณุภาพและเพื'อประโยชน์ตอ่การรับรองมาตรฐานคณุวฒุิในระดบัอดุมศกึษา 
 ๔. กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ระดบัคณุวฒุิ  ได้แก่ 
    ระดบัที'   ๑ อนปุริญญา  (๓ปี) 
    ระดบัที'   ๒ ปริญญาตรี 
    ระดบัที'   ๓ ประกาศนียบตัรบณัฑิต 
    ระดบัที'   ๔ ปริญญาโท 
    ระดบัที'   ๕ ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั 8นสงู 
    ระดบัที'   ๖ ปริญญาเอก 
  ๔.๒ คณุภาพของบณัฑิตทกุระดบัคณุวฒุิและสาขา / สาขาวิชาตา่งๆ ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที'คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย         
๕ ด้าน คือ 
    (๑)  ด้านคณุธรรม  จริยธรรม 
    (๒)  ด้านความรู้ 
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    (๓)  ด้านทกัษะทางปัญญา 
    (๔)  ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 
    (๕)  ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื'อสารและการใช้เทคโนโลยี 
   สําหรับสาขา / สาขาวิชาที'เน้นทักษะทางปฏิบตัิต้องเพิ'มมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั 
   โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดบัคณุวุฒิและลกัษณะ
ของหลักสูตรอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที'คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ในแนวทางการ
ปฏิบตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๔.๓ ชื'อปริญญา จํานวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอนผล
การเรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
 ๕. ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพื'อ
สถาบนัอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและการ
จดัการเรียนการสอนเพื'อให้คณุภาพของบณัฑิตที'ผลิตในสาขา / สาขาวิชาของระดบัคณุวฒุิเดียวกนั
มีมาตรฐานที'เทียบเคียงกนัได้ทั 8งในระดบัชาตแิละระดบัสากล 
 ๖. ให้สถาบนัอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา / สาขาวิชา              
โดยจัดทํารายละเอียดของหลกัสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร โดยมีหวัข้ออย่างน้อย
ตามที'คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และดําเนินการจดัการเรียนการสอนตลอดจนการวัด
และประเมินผลเพื'อให้มั'นใจวา่บณัฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามข้อ  ๔.๒ 
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 ๗. ให้สถาบนัอุดมศึกษาพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตวับ่งชี 8
การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วยมาตรฐานคณุวฒุิตามระดบัคณุวฒุิของสาขา / สาขาวิชานั 8นๆ 
 ๘. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื'อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื'อง           
อยา่งน้อยทกุๆ ๕ ปี 
 ๙. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที' ดําเนินการได้
มาตรฐานตามประกาศนี 8ตอ่สาธารณะตามหลกัเกณฑ์ที'คณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนด 
 ๑๐. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที'จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั 8งแรกตั 8งแต ่            
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไปตามประกาศนี 8 สําหรับหลักสูตรที'เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุง               
ให้สอดคล้องกบัประกาศนี 8ภายในปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
 ๑๑. ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา เพื'อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของ
ประกาศนี 8 
 ๑๒. ในกรณีที'ไมส่ามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบตัิ
นอกเหนือจากที'กําหนดไว้ในประกาศนี 8 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที'จะ
พิจารณาและให้ถือวา่คําวินิจฉยัของคณะกรรมการการอดุมศกึษานั 8นเป็นที'สดุ 
 
      ประกาศ  ณ  วนัที'  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
              (นายจริุนทร์  ลกัษณวิศษิฏ์)  
        รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 
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ภาคผนวก  ข 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

เรื�อง  แนวทางการปฏบัิตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ พ.ศ. 2552 
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื�อง  แนวทางการปฏบัิตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 
 เพื'ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื'อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศกึษาในการประชุมครั 8งที'         
๖/๒๕๕๒ เมื'อวันที' ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศ แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ดงัตอ่ไปนี 8 
 ๑. คณะกรรมการการอดุมศกึษาจะเสนอมาตรฐานคณุวฒุิของแตล่ะระดบัและสาขา / 
สาขาวิชา ซึ'งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท้ายประกาศนี 8 เพื'อให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา / ปรับปรุง
รายละเอียดของหลกัสตูรตอ่ไป 
 ๒. ให้สถาบนัอุดมศึกษาดําเนินการพฒันา / ปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ ได้สองวิธี ดงันี 8 
  ๒.๑ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื'อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
ของระดบัคณุวฒุินั 8น เป็นแนวทางในการพฒันา / ปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสตูร 
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  ๒.๒ ใ ช้ ป ร ะ กา ศ ก ร ะ ท ร ว ง ศึกษ า ธิ ก าร  เ รื' อ ง  ก ร อ บม า ต ร ฐ า น คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแนวทางในการพัฒนา / ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลกัสตูร กรณีที'กระทรวงศึกษาธิการยงัมิได้ประกาศมาตรฐานคณุวุฒิสาขา / สาขาวิชาของระดบั
คณุวฒุินั 8น 
 ๓. ให้สถาบนัอดุมศกึษาจดัทํารายละเอียดของหลกัสตูร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ 
มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ท้ายประกาศนี 8 
 ๔. ให้สภาสถาบนัอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจดัทํารายละเอียดของ
หลกัสตูร และต้องอนมุตัหิลกัสตูรซึ'งได้จดัทําอยา่งถกูต้องสมบรูณ์แล้วก่อนเปิดสอน 
 ๕. ให้สภาสถาบนัอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ'งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิด
สอนแล้ว ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภา
สถาบนัอดุมศกึษาอนมุตั ิ
 ๖. ให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื'อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที'กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชานั 8นๆ หรือกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิกรณีที'กระทรวงศกึษาธิการยงัมิได้ประกาศมาตรฐานคณุวฒุิสาขา 
/ สาขาวิชาของระดบัคณุวฒุินั 8นๆ และธํารงไว้ซึ'งคณุภาพมาตรฐานดงักลา่ว โดยดําเนินการ ดงันี 8 
  ๖.๑ พฒันาอาจารย์ทั 8งด้านวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวดัผลอยา่งตอ่เนื'อง  
  ๖.๒ จัดสรรทรัพยากรเพื'อการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพออย่างมี
คณุภาพ รวมทั 8งอาจประสานกบัสถาบนัอดุมศกึษาและ / หรือหน่วยงานอื'นเพื'อใช้ทรัพยากรร่วมกนั
ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มีคณุภาพ 
  ๖.๓ จดัให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาที'ครอบคลมุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในทกุๆ ด้าน ตามที'กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลกัสตูรนั 8นๆ 
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  ๖.๔ จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีหัวข้อตามแบบ 
มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดบัที'แนบท้ายประกาศนี 8 
  ๖.๕ ตดิตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอย่างตอ่เนื'อง และรายงาน
ผลการจดัการศกึษาตอ่สภาสถาบนัอดุมศกึษาทกุปีการศกึษา  
  ๖.๖ ประเมินหลกัสตูรเพื'อพฒันาอยา่งตอ่เนื'อง อยา่งน้อยทกุๆ ๕ ปี  
 ๗. ให้สถาบนัอุดมศึกษาประกันคณุภาพหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนอย่าง
ตอ่เนื'องทกุหลกัสตูร โดยดําเนินการดงันี 8 
  ๗.๑ กําหนดตวับ่งชี 8และเกณฑ์การประเมินที'สะท้อนการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ
  ๗.๒ ดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
หลกัสตูร  
  ๗.๓ รายงานผลการดําเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อดุมศกึษาและสาธารณะ  
  ๗.๔ นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลกัสตูรให้มีคณุภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 ๘. ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เผยแพร่หลักสูตรใหม่ / ปรับปรุง ที'มี
คณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ เมื'อสถาบนัอดุมศกึษา
ได้เปิดสอนไปแล้วอยา่งน้อยครึ'งระยะเวลาของหลกัสตูร ตามเกณฑ์ตอ่ไปนี 8 
  ๘.๑ เป็นหลกัสตูรที'ได้รับอนมุตัิจากสภาสถาบนัอุดมศึกษาก่อนเปิดสอน และได้
แจ้งสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วนั นบัแต่สภาสถาบนัอดุมศกึษา
อนมุตัหิลกัสตูรนั 8น 
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  ๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตวับ่งชี 8ที'กําหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลกัสตูร ซึ'งสอดคล้องกบัการประกนัคณุภาพภายใน จะต้องมีคะแนนเฉลี'ยระดบัดีขึ 8นไปตอ่เนื'องกนั 
๒ ปี นบัตั 8งแต่เปิดสอนหลักสูตรที'ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
เว้นแตห่ลกัสตูรใดที'มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาตามสาขา / สาขาวิชา ได้กําหนดตวับง่ชี 8และ / 
หรือเกณฑ์การประเมินเพิ'มเติม ผลการประเมินคณุภาพจะต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที'มาตรฐาน
คณุวฒุิสาขา / สาขาวิชานั 8นๆ กําหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลกัสตูรใดมีครึ'งระยะเวลาของ
หลักสูตร ๑ ปี หรือน้อยกว่า ให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที'เปิดสอน          
ด้วยหลกัเกณฑ์เดียวกนั 
  ๘.๓ หลกัสูตรใดที'ไม่ได้รับการเผยแพร่ให้สถาบนัอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง
ตามเงื'อนไขที'คณะกรรมการการอดุมศกึษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอ่ไป 
  ๘.๔ กรณีหลกัสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้วสถาบนัอุดมศึกษาจะต้องกํากับดแูล
ให้มีการรักษาคณุภาพให้มีมาตรฐานอยูเ่สมอ โดยผลการประเมินคณุภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี'ย
อยู่ในระดบัดีขึ 8นไปหรือเป็นไปตามที'มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชานั 8นกําหนดทุกปี หลังจาก
ได้รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคณุภาพหลกัสตูร ของสถาบนัอุดมศึกษาใด 
ไม่เป็นไปตามที' กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอคณะกรรมการ                  
การอุดมศึกษาเพื'อพิจารณาถอนการเผยแพร่หลกัสูตรนั 8นจนกว่าสถาบนัอุดมศึกษานั 8นจะได้มีการ
ปรับปรุงตามเงื'อนไขของคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
 ๙. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะต้องติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื'อง กรณีที'พบว่าไม่เป็นไปตามแนวทางที' กําหนด               
ให้มีการปรับปรุงตามเงื'อนไขของคณะกรรมการการอดุมศกึษา  
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 ๑๐. ขั 8นตอนการ ดํา เ นินการและ รายล ะ เ อียดที' เ กี' ย ว ข้อง ปรากฏ ใน เ อกส าร                    
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบตัิที'แนบท้าย
ประกาศนี 8 
 
      ประกาศ  ณ  วนัที'  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
              (ศาสตราจารย์วิจารณ์  พานิช) 
                 ประธานคณะกรรมการ 
            คณะกรรมการการอดุมศกึษา 
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curriculum  classic 
 

1900 – 1964  by  A. E.  Eraley,  student  Columbia  Teachers  Collage   
(with  help  from  Professor  of  Curriculum:  ASCD,  Miami,  Mar.  (1976) 

 
1897 Dewey,  John.  “My  Pedagogic  Creed.”  The  School  Journal.  Vol.  LIV,  No.3   
  (January  16,  1897),  77 – 88.  (included  in  Dworkin,  Martin  S. 
  Dewey  on  Education.  New  York:  Teachers  Collage,  Columbia 
  University,  1959.)  (134 p.) 
1902 Dewey,  John.  The  Child  and  the  Curriculum. Chicago:  The  University 
  of  Chicago  Press,  1902.  (20 p.)  (included  in  Dworkin,  Martin  S. 
  Dewey  on  Education.  New  York:  Teachers  Collage,  Columbia 
  University,  1959.)  (134 p.) 
1905 Begley,  William  C.  The  Educative  Process.  New  York:  The  Macmillan 
  Company  1905.  (358 p.) 
1910 Dewey,  John.  How  We  Think.  New  York:  D.C.  Health  &  Co.,  1910. 
  (224 p.) 
1916 Dewey,  John.  Democracy  and  Education.  New  York:  The  Macmillan  Co,.   
  1916.  (reprinted  - New  York:  The  Free  Press,  1966.)  (378 p.) 
1918 Bubbitt,  (John)  Franklin.  The  Curriculum.  New  York:  Houghton  Mifflin   
  Company,  1918.  (295 p.)  (reprinted – New  York:  Arno  Press,  1972.) 
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1918 Commission  on  the  Reorganization  of   Secondary  Education  of  the  National 
  Education  Association.  Cardinal  Principles  of  Secondary  Education.   
  Washington,  D.C.:  Department  of  the  Interior,  Bureau  of  Education, 
  Bulletin,  1918,  No.  35.  (32 p.) 
1918 Kilpatrick,  William  Heard.  The  Project  Method.  New  York:  Teachers  Collage, 
  Columbia  University,  1918.  (18 p.)  (reprinted  from  Teachers  Collage 
  Record,  Vol. XIX,  No.4,  September  1918). 
1923 Charters,  W.  W.  Curriculum  Construction. New York: The  Macmillan Company,   
  1923. (352 p.)  (reprinted – New  York:  Arno  Press,  1972.) 
1926 Morrison,  Henry  C.  The  Practice  of  Teaching  in  the  Secondary  School.   
  Chicago:  The  University  of  Chicago  Press,  1926.  (661 p.) 
1926 Kilpatrick,  William  Heard.  Foundation  of  Method.  New  York:  The  Macmillan   
  Company,  1926.  (383 ).  (reprinted – New  York:  Arno  Press,  1972.) 
1927 National  Society  for  the  Study  of  Education.  Twenty – Sixth  Yearbook.  Part  I, 
  Curriculum  Making:  Past  and  Present.  Part  II  The  Foundations  of   

  Curriculum  Making.  Bloomington,  Illinois:  Public  School  Publishing 
  Co,.  1927.  (475 p.,  212 p.)  (reprinted – New  York:  Arno  Press,  1970.) 
  (ref.  Harold  Rugg.) 
1932 Counts,  George  S.  Dare  the  School  Build  a  New  Social  Order?  New  York: 
  John  Day  Company.  1932.  (56 p.)  (reprinted – New  York: 
  Arno  Press,  1969.) 
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1935 Caswell,  Hollis  L.  and  Campbell,  Doak  S.  Curriculum  Development. 

  New  York:  American  Book  Company,  1935.  (600 p.) 
1938 Dewey,  John.  Experience  and  Education.  New  York:  Collier  Books,  1938. 
  (91 p.) 
1942 Aikin,  Wilford  M.  The  Story  of  the  Eight – Year.  New  York:  Harper  &   
  Brothers,  1942.  (157 p.) 
1944 National  Education  Association  Educational  Policies  Commission. 
  Education  for  American  Youth.  Washington,  D.C.:  National 
  Education  Association  and  the  Association  of  School  Administrators,   
  1944.  (441 p.)  (also  rev.  ed.  1952.) 
1945 Harvard  Committee  on  the  Objectives  of  a  General  Education  in  a  Free 
  Society.  General  Education  in  a  Free  Society.  Cambridge:  Harvard 
  University  Press.  1945  (267 p.) 
1946 Miel,  Alice.  Changing  the  Curriculum:  A  Social  Process.  New  York:  D.   
  Appleton – Century  Company.  Inc,.  1946.  (242 p.) 
1946 Caswell,  Hollis  L.,  ed.  The  American  High  School:  Its  Responsibility  and 

  Opportunity.  (Eight  Yearbook  of  the  John  Dewey  Society)  New  York:   
  Harper  &  Brothers  Publishers.  1946.  (264 p.) 
1947 Stratemeyer,  Florence  B. ; Forkner,  Hamden  L. ;  and  McKim,  Margaret  G. 
  Developing  a  Curriculum  for  Modern  Living.  New  York:  Teachers   
  Collage,  Columbia  University,  1974.  (558 p.) 
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*1949 Tyler,  Ralph  W.  Basic  Principles  of  Curriculum  and  Instruction.  Chicago: 
  The  University  of  Chicago  Press.  1949  (128 p.) 
**1950 Smith,  B.O.  ;  Stanley,  Wm.  O.  ;  and  Shores,  J.  Harlan.  Fundamentals 

  of  Curriculum  Development.  Yonkers  -  on -  Hudson:  World  Book   
  Company,  1950.  (780 p.) 
1956 Bloom,  Benjamin  S.,  ed.  Taxonomy  of  Education  Objectives,  Handbook I: 

  Cognitive  Domain.  New  York:  David  Mc  Kay  Co.,  Inc.,  1956. 
  (207 p.) 
1959 Conant,  James  E.  The  American  High  School  Today.  New  York:   
  McGraw – Hill  Book  Company,  Inc.,  1959.  (141 p.) 
1960 Bruners,  Jerome  S.  The  Process  of  Education.  Cambridge:  Harvard   
  University  Press.  1960  (97 p.) 
1962  Taba,  Hilda.  Curriculum  Development:  Theory  and  Practice.  New  York: 
  Harcourt,  Brace & World.  1962  (526 p.) 
1964 Broudy,  Harry  S. ; Smith  B.O. : Burnett,  Joe  R.  Democracy  and  Excellence  in  

  American  Secondary  Education.  Chicago:  Rand  McNally  &  Company.   
  1964  (302 p.) 
 
*    ดร.ชมพนัธุ์  กญุชร  ณ  อยธุยา  แปลเป็นภาษาไทย  เมื'อ  พ.ศ.  2520 
**   ดร.ธํารง  บวัศรี  แปลเป็นภาษาไทย  เมื'อ  พ.ศ.  2504 
 
 



 218

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ดรรชนีคาํสาํคัญ 
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ดรรชนีคาํสาํคัญ 
 

   ที� คาํสาํคัญ หน้า 
1 กระบวนการเรียนรู้ 2, 14,17,18-19,23-24,29-30,33,40-41, 

100-101,121,156 
2 การจดัการเรียนรู้ 37, 42,93-94,97,112, 171 
3 การจดัช่วงลาํดบั 47 
4 การตดัสนิใจเกี'ยวกบัหลกัสตูร 124, 194 
5 การติดตามและการประเมินผลการใช้หลกัสตูร 117 
6 การทําแผนการจดัการเรียนรู้ 93,112 
7 การนําผลการประเมินหลกัสตูรไปใช้ 141, 196 
8 การนําหลกัสตูรไปใช้ 4,8,20,54-55,63-64,66-67,72-73,115, 

117-118,123-124, 134,137 
9 การบริหารและการจดัการศกึษา 15 
10 การบริหารหลกัสตูร 24,58,61-62,72-78,115,119,132, 175,179, 

198 
11 การประชาสมัพนัธ์เฉพาะกิจ 78 
12 การประชาสมัพนัธ์ภายนอก 78 
13 การประชาสมัพนัธ์ภายใน 79 
14 การประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร 57,63,66,74,76-80,175 
15 การประเมินตนเองเกี'ยวกบัการใช้หลกัสตูร 173,175,179-180,197 
16 การประเมินแบบซิปป์ 150 
17 การประเมินผล 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� คาํสาํคัญ หน้า 
18 การประเมินผลผลติของหลกัสตูร 126,130,165 
19 การประเมินผลหลกัสตูร 54,58 
20 การประเมินยอ่ย 4,130,137,176-178,181 
21 การประเมินรวบยอด 137,176-178,181 
22 การประเมินหลกัสตูร 4,9,55,61,66,114,117-118,123-124,127,130-

131,135-139,142-143,150,153,160,164,178-
181,195,197 

23 การประเมินหลกัสตูรเชิงวเิคราะห์ 181 
24 การประเมินหลกัสตูรที'เน้นจดุมุง่หมายเป็นหลกั 142 
25 การประเมินหลกัสตูรที'ยดึเกณฑ์เป็นหลกั 143 
26 การประเมินหลกัสตูรภาคปฏิบตั ิ 181, 
27 การพฒันาหลกัสตูร 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 

28 การฟังอยา่งมีประสทิธิภาพ 26 
29 การยอมรับ 27 
30 การยอมรับคณุคา่ของผู้ เรียนในฐานะบคุคล 99 
31 การเรียนรู้ 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� คาํสาํคัญ หน้า 
32 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2,14,36 
33 การวางแผนวิชาการ 7,61 
34 การวางแผนหลกัสตูร 8,9,14,22,51,54-55,82,113,119 
35 การวเิคราะห์กิจกรรม   189 
36 การวเิคราะห์จดุประสงค์ 182 
37 การวเิคราะห์เนื 8อหา   185 
38 การวเิคราะห์หลกัสตูร 181 
39 การวเิคราะห์หลกัสตูรเพื'อประเมนิผลการเรียน 189 
40 การวเิคราะห์หลกัสตูรเพื'อปรับปรุงหลกัสตูร 192 
41 การวเิคราะห์หลกัสตูรเพื'อพฒันาการเรียนการสอน   181-182 
42 การสง่เสริมสนบัสนนุการใช้หลกัสตูร 113,119 
43 การสื'อสารแบบเปิด 99 
44 การออกแบบคําอธิบายรายวชิา 83 
45 การออกแบบหลกัสตูร 123,142,153 
46 กิจกรรมการเรียนรู้ 33,35,89,93,95,105 
47 ขอบขา่ยการวจิยัหลกัสตูร 198 
48 ขอบขา่ยของการประเมิน 128,137-138,140,168 
49 ขอบเขตของการใช้ผลการประเมนิ 141 
50 คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 72-76,78,80-82,86,98,109,111,113-115,119, 

128,135,141,171-177,181,195 
51 คณะกรรมการประเมินหลกัสตูร 54,127,129-130,136-139,165-169,181, 

195,197 
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   ที� คาํสาํคัญ หน้า 
52 คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร 8-9,11,13-14,17-18,20,22-23,43,49,54-55, 

57,63,110,125,128,137,194-196,198 
53 คนเป็นศนูย์กลาง 16 
54 ความคิดรวบยอด 30-30,35-36,89,93-95,97,156,185-186 
55 ความเคารพในสทิธิสว่นบคุคล 173 
56 ความเชื'อถือได้ 139 
57 ความเชื'อถือและการยอมรับ 140 
58 ความตอ่เนื'อง 47,52-53,132 
59 ความเที'ยงตรงภายนอก 139 
60 ความเที'ยงตรงภายใน 139 
61 ความเป็นปรนยั 48,140 
62 ความสอดคล้องสมัพนัธ์ 65,140,151 
63 ความสาํคญั 140 
64 คณุธรรมจริยธรรม 19-21,89,109,172,187 
65 เค้าโครงของรายละเอียดของรายวิชา 85 
66 จดุประสงค์ของการเรียน 54,89,95,97,105 
67 ตวับง่ชี 8 117,136,187 
68 ทฤษฎีการเรียนรู้ทั 8ง 3 กลุม่ 18 
69 ทกัษะในการสื'อสารระหวา่งบคุคล 28 
70 เทคโนโลยีทางการเรียนการสอน 33 
71 เทคโนโลยีเพื'อการศกึษา 15 
72 นวตักรรม 6-7,13,23,32,39-41,97,120-121,155,160, 

171-172,198 
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   ที� คาํสาํคัญ หน้า 
73 นวตักรรมหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา 39 
74 เนื 8อหาสาระ 2,4,7-11,36,39,49,51,57,65,73,83,86-89, 

91-92,94-95,97,100,121,133,143,155-
157,185,190,198 

75 แนวการจดัการศกึษา 14,19 
76 บรรยากาศที'ท้าทาย 102 
77 บรรยากาศที'มีการยอมรับนบัถือซึ'งกนัและกนั 102 
78 บรรยากาศที'มีความอบอุน่   102 
79 บรรยากาศที'อิสระ 102 
80 บรรยากาศในชั 8นเรียน 98-102,105,129 
81 บรรยากาศแหง่ความใกล้ชิด 103 
82 บรรยากาศแหง่ความมวีินยัแหง่ตน 103 
83 บรรยากาศแหง่ความสาํเร็จ 103 
84 บรูณาการ 16,19,23,25,47,53,83,90,156 
85 ประมวลการสอน 82,85-93 
86 ประสบการณ์การเรียนรู้   46 
87 ประสทิธิภาพ 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 

88 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 16 
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   ที� คาํสาํคัญ หน้า 
89 ผลผลติ 32,51,78-80,114,119,124-125,127,130-

131,135,142,147,151,153,165,167,182, 
192-193,198, 

90 ผู้บริหาร 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 

91 ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง 17,19,25-26,29 
92 ผู้สอน 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 

93 ผู้ เอื 8ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 19,26,31,96 
94 มคอ.2   22 
95 มนษุย์ที'สมบรูณ์ 25,29 
96 มาตรฐานสมับรูณ์ 136,148 
97 มาตรฐานสมัพทัธ์ 136,148 
98 โมดลู 37-38 
99 ยทุธวิธีการสอน 51 

100 วตัถปุระสงค์   35,51,54,79,110,125,127-128,137,153, 
165,182 

101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 58,194 
102 วิธีการประเมินความไมส่อดคล้อง 164 
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   ที� คาํสาํคัญ หน้า 
103 วิธีการและเป้าหมาย 9,44 
104 วิสยัทศัน์ปี พ.ศ. 2570 16 
105 ศตวรรษที' 21 15,19,37 
106 สาระสาํคญั 14,65,67,83,91,117 
107 สาระหลกั 24 
108 สิ'งกําหนดหลกัสตูร 13-14,16-23,191,194 
109 สื'อการเรียน 36,40-41,72,74-75,86,91-93,95,97,101, 

134,171 
110 หนว่ยกิตกบัเวลาการสอนและการเรียนรู้ 84 
111 หลกัการและเหตผุลของไทเลอร์ 9 
112 หลกัของการเรียนรู้ 40 
113 หลกัสตูรแบบรายวชิา 23,52 
114 หลกัสตูรแฝง 110-112 
115 หลกัสตูรและการสอน 3,5,8,11,25-26,29,31-33,39,43,45-46,48, 

51-52,59,61,67,81,119,142,157,171 
116 หวัข้อเรื'อง  24 
117 หวัเรื'องและกําหนดเวลาเรียน 94 
118 องค์ประกอบของหลกัสตูร 34,140 
119 องค์รวม 16,23,25 

 
 
 


