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ความหมายของการพฒันาหลกัสูตร
ระบบการพฒันาหลกัสูตร
แหล่งข้อมูลพืน้ฐาน
การร่างหลกัสูตร
การออกแบบหลกัสูตร
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร
การน าหลกัสูตรไปปฏิบัติ
การประเมินผลหลกัสูตร

การพฒันาหลกัสูตร



ความหมายของการพฒันาหลกัสูตร

(Saylor and Alexander, 1974: 7; อา้งถึงใน สงดั อุทรานนัท์ 2527: 31)

การพฒันาหลกัสูตร (Curriculum Development) 
หมายถึง การท า หลกัสูตรทีม่อียู่แล้ว ใหดี้ข้ึน 

หรือจดัท า หลกัสูตรขึน้มาใหม่ โดยไม่มีหลกัสูตรเดิม
เป็นพื้นฐานเลย ซ่ึงรวมถึงการผลิตเอกสารต่าง ๆ
ส าหรับผูเ้รียนดว้ย



ระบบการพฒันาหลกัสูตร

ข้อมูลพืน้ฐาน
- ประวติัและปรัชญาการศึกษา
- สงัคมและวฒันธรรม
- ความรู้เก่ียวกบัผูเ้รียน
- ทฤษฎีการเรียนรู้
- ธรรมชาติของเน้ือหาสาระ

ระบบการร่างหลกัสูตร 
- วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน
- ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
- คดัเลือกและจดัเน้ือหาสาระ
- ก าหนดวิธีการประเมินผล
- (อาจจะ) ทดลองใชห้ลกัสูตร
- ประเมินหลกัสูตรก่อนการน าไปใช้
- การปรับปรุงหลกัสูตรก่อนจะ
น าไปใช้

ระบบการใช้หลกัสูตร
- จดัท าเอกสารประกอบ
หลกัสูตร
- เตรียมบุคลากร
- บริหารและบริการหลกัสูตร
- ด าเนินการสอนตามหลกัสูตร
- นิเทศการใชห้ลกัสูตร

ระบบการ
ประเมินผล
หลกัสูตร

- ประเมินผลสมัฤทธ์ิของ
หลกัสูตร
- ประเมินระบบหลกัสูตร

การปรับปรุงแก้ไข
ท่ีมา: ระบบการพฒันาหลกัสูตร (สงดั อุทรานนัท,์ 2527: 35)



ปรัชญาการศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
หลักศีลธรรม
ความรู้ / ธรรมชาติของเนื้อหา
ผู้เรียน

ข้อมูลพื้นฐาน 

เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ดี สามารถพัฒนาผู้เรียน 
น าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้

ข้อมูลพืน้ฐาน
- ประวติัและปรัชญาการศึกษา
- สงัคมและวฒันธรรม
- ความรู้เก่ียวกบัผูเ้รียน
- ทฤษฎีการเรียนรู้
- ธรรมชาติของเน้ือหาสาระ



ปรัชญา
การศึกษา

ข้อมูลพืน้ฐาน ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญา

สาขาของปรัชญา
1. อภิปรัชญา (Metaphysics or Ontology) พยายามตอบวา่ความจริงท่ีแทคื้ออะไร

2. ญาณวทิยา (Epistemology) พยายามตอบค าถามและหาความหมายเก่ียวกบั
ความรู้ 
3. คุณวทิยา (Axiology) พยายามตอบค าถามวา่อะไรคือค่านิยม มี 3 

ลกัษณะคือ จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และปรัชญาสังคมการเมือง
4. ตรรกวทิยา เป็นเคร่ืองมือการหาเหตุผลมาใชก้บัปรัชญา คือ 

อนุมาน อุปมาน
(Deductive Logic)      (Inductive Logic) 
ใหญ่  ยอ่ย            ยอ่ย ใหญ่

การศึกษา

1) คือ กระบวนการทางสังคม
ในการถ่ายทอดวฒันธรรม 2) คือ สถาบนัทาง
สงัคมท่ีมีบทบาท ท าหนา้ท่ีและด าเนิน
กระบวนการในโรงเรียน
คือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย โดยใชก้ระบวนการอนั
เหมาะสมผา่นสถาบนัทางสงัคม

คือ การศึกษาหาความจริงหรือ
แก่นแทข้องสรรพส่ิงอยา่งมีแบบแผน เป็นวธีิการ
มองปัญหาหรือความรู้ท่ีมีอยู่
ประโยชน์ ช่วยหาความหมายของส่ิง
ต่างๆรวมถึงพฤติกรรมของคน สร้างความ
กระจ่างในเร่ืองราว อีกทั้งมองภาพรวมและ
ความต่อเน่ืองของส่ิงต่างๆ

ปรัชญาการศึกษาจะแสวงหาความเขา้ใจในเร่ือง
ของการศึกษาโดยตลอดอยา่งทัว่ถึงแลว้ตีความ
ออกมาเป็นความคิดรวบยอดอนัน าไปสู่
การปฏิบติัท่ีเป็นระบบ เช่น การเลือกเป้าหมาย
หลกัของการศึกษา นโยบายของการศึกษา

คือ แนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการศึกษา อนัเป็นผล
มาจากการศึกษาวเิคราะห์และกลัน่กรองโดยใชห้ลกั
ปรัชญาพื้นฐาน



จิตนิยม 
(Idealism)

วตัถุนิยม
(Realism)

อตัถิภาวนิยม
(Existentialism)

สารัตถนิยม 
(Essentialism)

นิรันตรนิยม หรือ สัจนิยมวิทยา 
(Perennialism)

พพิฒันาการนิยม 
(Progressivism)

อตัถิภาวนิยม 
(Existentialism)

ปรัชญาพืน้ฐาน ปรัชญาการศึกษา

ปฏิบัตินิยม (Pragmatism)
หรือประสบการณ์นิยม
(Experimentalism)

ปฏิรูปนิยม หรือ บูรณาการนิยม 
(Reconstructionism)



ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์
เชื่อถือในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบหลักสูตร 

ดังนั้นควรก าหนดองค์ประกอบที่สังเกตได้และเป็น
องค์ประกอบในเชิงปริมาณ

เน้นการเรียนรู้ “วิธีการเรียน” เช่น กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบสอบ กระบวนการแก้ปัญหา 
เป็นต้น



ข้อมูลพื้นฐาน 

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
โรงเรียนเป็นตัวแทนของสังคม จึงควรสร้างหลักสูตรจาก

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม
การออกแบบหลักสูตรต้องรองรับความสนใจของชุมชน

หรือสังคม และไม่ควรมองข้ามความหลากหลายในสังคม
ค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกัน
เช่น กลุ่มคนท้องถิ่น กลุ่มประชาคมอาเซียน 



ข้อมูลพื้นฐาน 

หลักศีลธรรม
ใช้หลักการทางศาสนาในการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม 

และจัดล าดับว่าค าส าคัญของวิชา



ข้อมูลพื้นฐาน 

ธรรมชาติของความรู้ / เนื้อหา
ความรู้เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร ความรู้อาจ

เป็นแบบมีกฎเกณฑ์ มีโครงสร้างและวิธีที่ชัดเจน หรือวิธีต่าง ๆ 
ที่ความรู้ขยายขอบเขตได้ หรืออาจเป็นความรู้ที่ไม่มีกฎเกณฑ์
ซึ่งไม่มีเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์    

เช่น  ฟิสิกส์ เคมี  ชีววิทยา คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา  ประเพณี  สุขศึกษา จริยศึกษา



ข้อมูลพื้นฐาน 

ผู้เรียน
การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามความต้องการ ความ

สนใจของผู้เรียน ความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
พิจารณาจากชีวิตภายนอกโรงเรียน พัฒนาการของผู้เรียน

จิตวิทยา / ทฤษฎีการเรียนรู้
ใช้หลักการทางจิตวิทยาช่วยก าหนดกิจกรรมทางการศึกษาที่

ส่งเสริมการรับรู้ การคิด และการเรียนรู้  เน้นให้ผู้เรียนการสร้าง
ความรู้มากกว่าการรับความรู้จากครูหรือฟังบรรยาย



ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget

ท่ีมาของภาพ: http://dawunsleep.blogspot.com/2012/08/4.html

0-2 ปี
ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว 
- เลียนแบบ จดจ า
2-7 ปี
ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด
- ใช้ภาษา คิดทางเดียว
7-11 ปี
ขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรม 
- แก้ปัญหารูปธรรม คิดย้อนได้
11 ปี ขึ้นไป
ขั้นปฏิบัติการคิดด้านนามธรรม    
- แก้ปัญหานามธรรม คิดซับซ้อน

Atherton J S (2013) Learning and Teaching; Piaget's developmental theory [On-line: UK] retrieved 6 September 2014 

from http://www.learningandteaching.info/learning/piaget.htm



=

=

=





การออกแบบหลกัสูตร

รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร

การร่างหลกัสูตร
การพฒันาหลกัสูตร

การร่างหลกัสูตร (Curriculum Planning) เป็นการจดัท าหลกัสูตร
รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าหลกัสูตร ซ่ึงไม่
รวมถึงการผลิตเอกสารส าหรับผูเ้รียน (สงดั อุทรานนัท,์ 2532: 350)

ระบบการร่างหลกัสูตร 
- วเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน
- ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
- คดัเลือกและจดัเน้ือหาสาระ
- ก าหนดวธีิการประเมินผล
- (อาจจะ) ทดลองใชห้ลกัสูตร
- ประเมินหลกัสูตรก่อนการน าไปใช้
- การปรับปรุงหลกัสูตรก่อนจะ
น าไปใช้



การร่างหลกัสูตร
การพฒันาหลกัสูตร

ระบบการร่างหลกัสูตร 
- วเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน
- ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
- คดัเลือกและจดัเน้ือหาสาระ
- ก าหนดวธีิการประเมินผล
- (อาจจะ) ทดลองใชห้ลกัสูตร
- ประเมินหลกัสูตรก่อนการน าไปใช้
- การปรับปรุงหลกัสูตรก่อนจะ
น าไปใช้

ผลผลติจากการร่าง
หลกัสูตรคืออะไร ?

=

เอกสารหลกัสูตร
เช่น หลกัสูตรแกนกลางฯ / หลกัสูตรสถานศึกษา



การน าหลกัสูตรไปปฏิบัติ

การน าหลกัสูตรไปปฏิบัต ิ(Curriculum Implementation) เป็นกระบวนการท่ีกระท า
ต่อเน่ืองจากกระบวนการร่างหลกัสูตร เป็นการน าหลกัสูตรไปสู่การเรียนการสอนภายใน
โรงเรียน (สงดั อุทรานนัท,์ 2527: 349) 

ระบบการใช้หลกัสูตร
- จดัท าเอกสารประกอบ
หลกัสูตร
- เตรียมบุคลากร
- บริหารและบริการหลกัสูตร
- ด าเนินการสอนตาม
หลกัสูตร
- นิเทศการใชห้ลกัสูตร



สรุปไดว้่า

การน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง 

การน าหลักสูตรที่เป็นแผนหรือเอกสารหลักสูตรที่

สร้างขึ้นสู่การปฏิบัติจริงหรือสูก่ารสอนตามที่

หลักสูตรก าหนดไว้ 

สภาพการณข์องการน าหลักสูตรไปใช้จะปรากฏ

เป็นสภาพของการด าเนินงานโดยรวมของ

สถานศึกษาและสภาพการด าเนินงานของครทูี่

เกิดขึ้นในห้องเรียนด้วย



แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ควรเริ่มจากการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

และนิเทศให้ครูในโรงเรียนเข้าใจหลักสูตรที่จะน าไปใช้ การจัดอบรมให้ครูใน

ประจ าการถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุด 

การน าหลกัสูตรไปใช ้มีหลกัการ 8 ขอ้ 
1. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งเจา้หนา้ท่ีจากกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษานิเทศก ์

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูควรวางแผนและเตรียมการในการน า
หลกัสูตรไปใช ้

2. คณะบุคคลทั้งส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งท าหนา้ท่ี
ประสานงานกนัเป็นอยา่งดี ในแต่ละขั้นตอนในการน าหลกัสูตรไปใช้

3. ทุกฝ่ายตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบเป็นไปตามขั้นตอนท่ีวางแผนและ
เตรียมการไว้



การน าหลกัสูตรไปใช ้มีหลกัการ 8 ขอ้ 
4. การน าหลกัสูตรไปใชจ้ะตอ้งค านึงถึงปัจจัยส าคัญ ไดแ้ก่ งบประมาณ 
วสัดุอุปกรณ์  เอกสารหลกัสูตรต่าง  ตลอดจนสถานท่ีท่ีจะเป็นแหล่งให้
ความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการจดัเตรียมไวเ้ป็นอยา่งดี 
และพร้อมท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนไดเ้ม่ือไดรั้บการร้องขอ

5. ครูเป็นบุคลากรทีส่ าคญัในการน าหลกัสูตรไปใช ้ดงันั้นครูจะตอ้งไดรั้บ
การพฒันาอยา่งเตม็ท่ีและจริงจงั ตั้งแต่การอบรมความรู้  ความเขา้ใจทกัษะ
และเจตคติเก่ียวกบัการใชห้ลกัสูตร การติดตามประเมินการสอนของครูอ่าง
เป็นระบบ การพฒันาครูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนโดยจดัอบรม
สัมมนาเป็นระยะพร้อมเผยแพร่เอกสารส าคญัรวมถึงการพาไปทศันศึกษา 



6. การน าหลกัสูตรไปใชค้วรจดัตั้งใหม้หีน่วยงานทีม่ีผู้ช านาญการพเิศษ  เพื่อใหก้าร
สนบัสนุนและพฒันาครูโดยการท าหนา้ท่ีนิเทศ ติดตามผลการน าหลกัสูตรไปใช ้และ
ควรปฏิบติังานร่วมกบัครูอยา่งใกลชิ้ด

7. หน่วยงานและบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าหลกัสูตรไปใช ้ไม่วา่จะ
เป็นส่วนกลางหรือส่วนทอ้งถ่ินต้องปฏิบัติงานในบทบาทหน้าทีข่องตนอย่างเต็มทีแ่ละ
เตม็ความสามารถ

8. การน าหลกัสูตรไปใชส้ าหรับผูท่ี้มีบทบาทเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน จะตอ้งมี
ติดตามและประเมนิผลเป็นระยะเพ่ือจะไดน้ าขอ้มูลต่าง ๆ มาประเมินวเิคราะห์ เพื่อ
พฒันาทั้งในแง่การปรับปรุงเปล่ียนแปลง และการวางแนวทางในการน าหลกัสูตรไปใช ้
ใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน



ผู้เกีย่วข้องกบัการน าหลกัสูตรไปใช้

ใคร ? เกีย่วข้องกบัการน าหลกัสูตรไปใช้
และ  บทบาทเขาท าอะไร?



มีบทบาทในการเผยแพร่หลกัสูตรใหบุ้คลากร
ของสถานศึกษาเขา้ใจและน าหลกัสูตรไป
ใชไ้ดถู้กตอ้งตามเจตนารมณ์ 

นักวชิาการ หรือผูพ้ฒันาหลกัสูตรจาก
ส่วนกลางหรือกระทรวงศึกษาธิการ  

ใคร ? บทบาทอะไร?

เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งนกัวชิาการจากส่วนกลางกบัครูผูใ้ช้
หลกัสูตร มีบทบาทในการนิเทศติดตามผลการใชห้ลกัสูตร แนะน า
ช่วยเหลือครูและโรงเรียนในการใชห้ลกัสูตรไดต้รงตามเป้าหมาย

ศึกษานิเทศก์ 

ผู้บริหารโรงเรียน บทบาทในการสร้างสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใหส่้งเสริม
การเรียนรู้ตามหลกัสูตร ใหน้โยบายท่ีส่งเสริมการจดัการ
เรียนการสอนตามหลกัสูตร จดัครูผูส้อนใหรั้บผดิชอบงาน
สอนตรงตามความรู้ความสามารถ จดัตารางเรียนตารางเวลา
ใหด้ าเนินการไดต้ามหลกัสูตรก าหนด สนบัสนุนใหค้รูได้
เพ่ิมเติมความรู้และพฒันาตนเอง

1

2
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มีบทบาทในการร่วมประชุมวางแผนการใชห้ลกัสูตร ให้
น าแนะน าและก ากบัติดตามใหค้รูน าหลกัสูตรไปใชต้าม
แผน จดัหาส่ือการสอน เอกสารประกอบท่ีสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรเพ่ือส่งเสริมการสอนของครู รวมถึงใหก้ารนิเทศ
แนะน าการสอนของครูเพื่อการพฒันาการสอนใหบี้ลุผล
ตามหลกัสูตร

หัวหน้าสาขาวชิาหรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ใคร ? บทบาทอะไร?

มีบทบาทในการวางแผนการสอน จดัท าเอกสารประกอบหลกัสูตร 
เช่น ใบงาน แบบฝึกหดั ออกแบบกิจกรรมการสอน เช่ือมโยงเน้ือหา
ของหลกัสูตรเขา้กบัเน้ือหาของทอ้งถ่ินและสร้างโอกาสใหผู้เ้รียน
น าไปใช้

ครูผู้สอน

4
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ใคร ? บทบาทอะไร?

บุคลากรฝ่าย
สนับสนุนใน
โรงเรียน

มีบทบาทในการช่วยเหลือใหก้ารสนบัสนุนทุกฝ่ายใหด้ าเนินการตาม
หลกัสูตรก าหนดอยา่งเรียบร้อย เช่น ฝ่ายทะเบียนท ารายช่ือนกัเรียน และ
จดัตารางสอนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละวนั จดัเบิกงบประมาณในการท า
กิจกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวชิาการจดัซ้ือหนงัสือ ส่ือ ประกอบการ
สอนประจ ารายวชิา และจดัหอ้งสมุดของโรงเรียน

ผู้ปกครอง มีบทบาทในการสนบัสนุนโรงเรียน และใหค้วามร่วมร่วมมือในการให้
นกัเรียนเขา้ร่วมและท ากิจกรรมตามหลกัสูตร

บุคคลในท้องถิน่ 
หรือปราชญ์
ชาวบ้าน

มีบทบาทในการเป็นวทิยากรในการใหค้วามรู้และประสบการณ์แก่
นกัเรียนในเร่ืองท่ีตนเองมีภูมิปัญญาทั้งจากการประกอบอาชีพและ
เร่ืองราวในทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดต่อกนัมา
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การประเมินผลหลกัสูตร
การประเมิน คือ 
กระบวนการของวางโครงร่าง  รวบรวมข้อมูล และจัดหาข้อมูลทีเ่ป็น

ประโยชน์เพ่ือการพจิารณาตัดสินทางเลือก 
(Stufflebeam et al., 1971 อ้างถึงใน Arthur K. Ellis, James A. Mackey, Allen D. Glenn, 1987: 290)

กระบวนการตัดสินคุณค่าของข้อมูลทีเ่กบ็รวบรวมมาได้อย่างมรีะบบโดยใช้
ข้อมูลจ านวนมากจากแหล่งต่างๆ ของส่ิงทีจ่ะประเมนิ  และมกีารจัดกระท ากบัข้อมูล
โดยการวเิคราะห์ข้อมูล  จัดข้อมูลให้เป็นระบบ  จัดเป็นสารสนเทศในแต่ละเร่ือง แต่
ส่วนท าให้ดูง่ายและพร้อมทีจ่ะน าไปใช้ในการตดัสินได้  การประเมนิจะช่วยให้ทราบถึง
คุณภาพ คุณค่า และผลผลติของส่ิงที่ต้องการประเมนิ  การประเมนิเป็นกระบวนการที่
ได้มาจากการวดั จากการวเิคราะห์  และจากการตดัสินคุณค่าโดยนิยมเทยีบกบัเกณฑ์
มาตรฐาน หรือเกณฑ์ทีผู้่ทรงคุณวุฒิก าหนดไว้ (ลดัดาวลัย์ เพชรโรจน์, 2545: 127)



การประเมินผลหลกัสูตร
การประเมนิหลกัสูตร คือ  
การตัดสินความเหมาะสมหรือคุณค่าของหลกัสูตรหน่ึง ๆ หรือบางส่วนของ

หลกัสูตร ซ่ึงหมายรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพ่ือทีจ่ะใช้ในการตดัสินความเหมาะสม
ของหลกัสูตร รายวชิา หรือวสัดุอุปกรณ์ของหลกัสูตร (Curtis R. Finch, John R. 
Crunkilton, 1992: 266)

การรวบรวมและศึกษาข้อมูล รวมทั้งการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบหลกัสูตร
ว่ามข้ีอด ีจุดอ่อนในเร่ืองใด  รวมทั้งผลการใช้หลกัสูตร  และตดัสินว่าหลกัสูตรมคุีณค่า
บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้หรือไม่ (วชัิย วงษ์ใหญ่, 2536: 201)

การพจิารณา เปรียบเทยีบ และตัดสินเกีย่วกบัองค์ประกอบต่างๆ ในระบบหลกัสูตร 
ว่ามคีวามสัมพนัธ์กนัอย่างไร  มคีวามสอดคล้องระหว่างมาตรฐาน ความมุ่งหวงัและการ
ปฏิบัตจิริงเพยีงใด  หลกัสูตรน้ันมปีระสิทธิภาพเพยีงใด  มผีลกระทบอย่างไร  ทั้งนีเ้พ่ือ
จะน าข้อมูลดงักล่าวมาใช้ปรับปรุงหลกัสูตรน้ันให้ดขีึน้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546: 95)

กระบวนการหาค าตอบว่าหลกัสูตรมสัีมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไว้
หรือไม่  มากน้อยเพยีงใด โดยมกีารวดัการเกบ็รวบรวมข้อมูล และวเิคราะห์ข้อมูลจาก
หลายองค์ประกอบ  และน าเสนอข้อมูลเพ่ือตดัสินใจหรือการเปลีย่นแปลงหรือปรับปรุง 
หรือเลือกวิธีใหม่ (ลดัดาวลัย์ เพชรโรจน์, 2545: 127 -128)



การประเมินผลหลกัสูตร

1.การประเมนิเพ่ือปรับปรุงหลกัสูตร 
2.การประเมนิเพ่ือสรุปผล
(วชัิย วงษ์ใหญ่, 2537: 217)

1. เพ่ือหาคุณค่า
2. เพ่ือตดัสิน
3. เพ่ือวดัผล
(ทิศนา แขมมณ,ี 2545: 134) 

1. เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขส่ิงบกพร่องที่พบใน
องค์ประกอบต่างๆ ของหลกัสูตร  

2. เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหาร
หลกัสูตร การนิเทศก ากบัดูแล  และการจดั
กระบวนการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ
ยิง่ขึน้ 

3. เพ่ือช่วยในการตดัสินใจของผู้บริหารว่า ควร
ใช้หลกัสูตรต่อไปอกี หรือควรยกเลกิการใช้
หลกัสูตรเพยีงบางส่วน หรือยกเลกิทั้งหมด

4. เพ่ือต้องการทราบคุณภาพของผู้เรียนซ่ึงเป็น
ผลผลติของหลกัสูตรว่ามีการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมไปตามความมุ่งหวงัของหลกัสูตร
หลงัจากผ่านกระบวนการทางการศึกษา
มาแล้วหรือไม่อย่างไร

(ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์, 2539: 192) 

จุดมุ่งหมายของการประเมินหลกัสูตร



การประเมินผลหลกัสูตร

ระบบการประเมนิผล
หลกัสูตร

- ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ
หลกัสูตร
- ประเมินระบบหลกัสูตร

พิจารณาความกา้วหนา้ของผูจ้บหลกัสูตร 
หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

พิจารณาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใน
การด าเนินงานของหลกัสูตรนั้น



การประเมินผลหลกัสูตร
การประเมนิหลกัสูตรแต่ละระยะมคีวามแตกต่างกนั คือ (วชัิย วงษ์ใหญ่, 2536: 202)

คือ
ระยะที ่1 ก่อนการน าไปใช้ ลกัษณะการประเมนิมุ่งเน้นการตรวจสอบความพร้อม

และคุณภาพของหลกัสูตร
ระยะที ่2 ระหว่างด าเนินการ ลกัษณะการประเมนิมุ่งเน้นดูความก้าวหน้าของ

ผลการใช้หลกัสูตรใช้หลกัสูตรจริงแต่ละระยะ
ระยะที ่3 หลงัการใช้หลกัสูตร ลกัษณะการประเมนิจะดูภาพรวมของระบบ

หลกัสูตร  การวางแผนครบวงจรของหลกัสูตร  ระบบการบริหารจัดการ การนิเทศก ากบั
ดูแลผลผลติของหลกัสูตร รวมทั้งระเมนิคุณค่าของหลกัสูตร



มกีารประเมนิเกดิขึน้ตรงไหนบ้าง ?ข้อมูลพืน้ฐาน
- ประวติัและปรัชญาการศึกษา
- สงัคมและวฒันธรรม
- ความรู้เก่ียวกบัผูเ้รียน
- ทฤษฎีการเรียนรู้
- ธรรมชาติของเน้ือหาสาระ

ระบบการร่างหลกัสูตร 
- วิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน
- ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
- คดัเลือกและจดัเน้ือหาสาระ
- ก าหนดวิธีการประเมินผล
- (อาจจะ) ทดลองใชห้ลกัสูตร
- ประเมินหลกัสูตรก่อนการน าไปใช้
- การปรับปรุงหลกัสูตรก่อนจะ
น าไปใช้

ระบบการใช้หลกัสูตร
- จดัท าเอกสารประกอบ
หลกัสูตร
- เตรียมบุคลากร
- บริหารและบริการหลกัสูตร
- ด าเนินการสอนตามหลกัสูตร
- นิเทศการใชห้ลกัสูตร

ระบบการ
ประเมินผล
หลกัสูตร

- ประเมินผลสมัฤทธ์ิของ
หลกัสูตร
- ประเมินระบบหลกัสูตร

การปรับปรุงแก้ไข
ท่ีมา: ระบบการพฒันาหลกัสูตร (สงดั อุทรานนัท,์ 2527: 35)


