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คำำ�นำำ�

 หลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เป็นแก่นสำาคัญในการวางแนวทางการจัด 

การศึกษา เป็นตัวกำาหนดทิศทางของการศึกษาในการท่ีจะให้ความรู้ การเสริมสร้าง เจตคติ ตลอดท้ัง

การฝึกฝนในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้าน หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจของ 

การจัดการเรียนการสอน ทำาให้การศึกษาดำาเนินไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้และทำาให้การศึกษา 

มีประสิทธิภาพ หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองท่ีดีและมีคุณภาพ คุณภาพของพลเมือง 

จะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับหลักสูตรว่าต้องการให้ผู้ผ่านการศึกษามีคุณสมบัติอย่างไร

 การพัฒนาหลักสูตรท่ีดีน้ันจะต้องรู้ถึงปัญหา สภาพของปัญหาก่อนแล้วจึงระดมความคิด

ในการแก้ไขปัญหา หลักสูตรท่ีดีต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม มีความหมาย

ต่อชีวิตของผู้เรียน ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม และสร้างข้ึนด้วยความร่วมมือกันของผู้มี 

ส่วนเก่ียวข้องหลายฝ่ายเพ่ือให้หลักสูตรท่ีผ่านการพัฒนาน้ันมีคุณภาพ ในกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรการกำาหนดจุดมุ่งหมายเป็นข้ันตอนท่ีสำาคัญมากข้ันตอนหน่ึง เพราะจะบอกถึงความมุ่งหวัง

ว่าจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถในลักษณะใดรวมท้ังยังเป็นแนวทาง 

ในการกำาหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้รวมท้ังการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ของผู้เรียน นักพัฒนาหลักสูตรจึงต้องพิจารณากำาหนดจุดประสงค์อย่างรอบคอบ  

กำาหนดอย่างชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับปรัชญาและค่านิยมของสังคม สภาพปัญหาและ

ความต้องการของสังคมและผู้เรียน ตลอดจนมีความสมดุลระหว่างความรู้และทักษะหรือระหว่าง

ทฤษฎีกับการปฏิบัติ

 หนังสือ การพัฒนาหลักสูตร : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ รวบรวมและเรียบเรียงข้ึน เพ่ือให้

นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมท้ังครูอาจารย์ ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าท่ัวไป  

ได้ใช้ในการศึกษาอ้างอิง การเขียนหนังสือเล่มน้ีผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงจากการศึกษา

เอกสาร งานวิจัย ตำาราต่าง ๆ ตลอดจนประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรท้ัง 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรท่ีไม่ใช่ระดับปริญญา



 ผู้เขียนขอกราบขอบคุณนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีผู้เขียนได้อ้างอิงหนังสือ 

ตำารา เอกสาร งานวิจัย บทความต่าง ๆ ตามท่ีระบุไว้ในบรรณานุกรมท้ายเล่ม ผู้เขียนหวังเป็น 

อย่างยิง่ว่าความต้ังใจและความมุ่งม่ันในการกล่ันกรองหนังสือ การพัฒนาหลักสูตร ข้ึนมาจะทำาให้

เกิดแนวคิดแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษา
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บัทท่� 1
หลัักก�รแลัะแนำวคิำดในำก�รจัดัทำ�

หลัักสูตร 

ก�รพััฒนำ�หลัักสูตร : จั�กทฤษฎ่สู่ก�รปฏิบััติ 
Curriculum Development : From Theory to Practice



การพััฒนาหลัักสููตร : จากทฤษฎีีสูู�การปฏิิบัติั

2

มิโนำทัศึน์ำสำ�คัำญ

	 การศึึกษา	เป็็นกระบวนการจััดการเรียนร้�เพ่ื่�อพัื่ฒนาให้�เกิดการเป็ลี่ี�ยนแป็ลี่ง	ในตััวมนุษย์

แลี่ะสิิ่�งต่ัาง	 ๆ	 ในสัิ่งคมในทางที�ดีขึึ้�น	 การศึึกษาเป็็นกระบวนการที�มุ่งให้�บุคคลี่เกิดการเรียนร้� 

อยา่งต่ัอเน่�องตัลี่อดชีีวิตั	ส่ิ่งเสิ่ริมให้�บุคคลี่เจัริญเติับโตัมีความเจัริญงอกงามทางร่างกาย	จิัตัใจั	อารมณ์์	

สัิ่งคม	แลี่ะสิ่ติัปั็ญญา	มีจัริยธรรม	แลี่ะวัฒนธรรมในการดำารงชีีวิตั	สิ่ามารถอย้่ร่วมกับผู้้�อ่�นได�อย่าง

มีความสุิ่ขึ้	 การจััดการศึึกษาจัะใชี�ห้ลัี่กส้ิ่ตัรเป็็นแนวทางในการจััดการศึึกษาเพ่ื่�อให้�บรรลุี่เป้็าห้มาย

แลี่ะเป็็นเกณ์ฑ์์มาตัรฐานทางการศึึกษาสิ่ำาห้รับควบคุมคุณ์ภาพื่ขึ้องการศึึกษาในแต่ัลี่ะระดับ

ห้ลัี่กส้ิ่ตัร	 เป็็นหั้วใจัขึ้องการจััดการศึึกษา	 เป็็นแนวทางการสิ่ร�างลัี่กษณ์ะขึ้องพื่ลี่เม่อง 

ขึ้องชีาติั	 สิ่ร�างชีาติัแลี่ะสิ่ามารถทำานายลัี่กษณ์ะขึ้องสัิ่งคมในอนาคตัได�	 เป็็นเคร่�องชีี�นำาทาง	 

กำาห้นดแนวทางการจััดความร้�แลี่ะป็ระสิ่บการณ์์เป็็นไป็ตัามจัดุมุ่งห้มายขึ้องการศึึกษาเพ่ื่�อให้�ผู้้�เรียน

ได�รับการศึึกษาที�มุ่งไป็ส่้ิ่จุัดมุ่งห้มายเดียวกัน

ห้ลัี่กส้ิ่ตัร	ห้มายถึง	ป็ระสิ่บการณ์์ทั�งมวลี่ที�จััดขึึ้�นเพ่ื่�อให้�ผู้้�เรียนได�เรียนร้�แลี่ะพัื่ฒนาตันเอง

ไป็ในทิศึทางที�พึื่งป็รารถนาอย่างเห้มาะสิ่ม	 แลี่ะสิ่อดคลี่�องกับสิ่ภาพื่ชีีวิตัความเป็็นอย้่ขึ้องตันเอง 

แลี่ะชุีมชีน	ห้ลัี่กส้ิ่ตัรเป็็นสิิ่�งที�ชีี�ให้�เห็้นว่าการศึึกษานั�นมีความมุ่งห้มายให้�การศึึกษาแก่ผู้้�เรียนอย่างไร	

ตั�องการให้�ความร้�	 ทักษะแลี่ะเจัตัคติัในด�านใดบ�าง	 สิิ่�งต่ัาง	 ๆ	 ที�ป็ระมวลี่ไว�ในห้ลัี่กส้ิ่ตัรเป็็น 

เสิ่ม่อนแนวทางที�ช่ีวยให้�ทราบได�ว่าการศึึกษาที�จััดนั�นตั�องการเน�นไป็ในทิศึทางใด	ห้ลัี่กส้ิ่ตัรมีลัี่กษณ์ะ

เป็็นพื่ลี่วัตัแลี่ะเป็ลี่ี�ยนแป็ลี่งไป็ตัามความเป็ลี่ี�ยนแป็ลี่งขึ้องสิ่ังคมอย่างต่ัอเน่�อง	 ห้ลัี่กส้ิ่ตัรที�ดีตั�อง

สิ่อดคลี่�องกับความตั�องการขึ้องผู้้�เรียนแลี่ะสัิ่งคม	 สิ่ามารถย่ดห้ยุ่นได�ตัามความเห้มาะสิ่ม	 

มีความห้มายต่ัอชีีวิตัผู้้�เรียน	แลี่ะเห้มาะสิ่มกับขึ้นบธรรมเนียมป็ระเพื่ณี์ขึ้องสัิ่งคม	แลี่ะห้ลัี่กส้ิ่ตัรที�ดี 

ตั�องพัื่ฒนาขึึ้�นด�วยความร่วมม่อขึ้องทุกฝ่่ายที�เกี�ยวขึ้�อง

การสิ่อนห้ร่อการจััดการเรียนร้�	 ห้มายถึง	 กระบวนการที�ช่ีวยให้�ผู้้�เรียนเกิดการเรียนร้�	 

สิ่ร�างความคิดที�จัะนำาความร้�ไป็ใชี�	 เกิดทักษะห้ร่อความชีำานาญที�จัะแก�ปั็ญห้าได�อย่างเห้มาะสิ่ม 

การสิ่อนเป็็นกระบวนการสิ่ำาคัญที�ก่อให้�เกิดความเจัริญงอกงามในตััวบุคคลี่	 การสิ่อนเป็็น 

กระบวนการนำาห้ลี่กัส้ิ่ตัรไป็ส่้ิ่การป็ฏิิบัติัเพ่ื่�อให้�เกิดผู้ลี่ลัี่พื่ธ์ตัามที�กำาห้นดในจัดุมุ่งห้มายขึ้องห้ลี่กัส้ิ่ตัร	

การสิ่อนเป็็นหั้วใจัสิ่ำาคัญขึ้องการนำาห้ลัี่กส้ิ่ตัรไป็ใชี�	 ห้ลัี่กส้ิ่ตัรจัะสัิ่มฤทธิ�ผู้ลี่ห้ร่อไม่เพีื่ยงไรขึึ้�นกับ 

การจััดการเรียนการสิ่อน	ลัี่กษณ์ะขึ้องการสิ่อนที�ดีจัะตั�องบอกเป้็าห้มายการเรียนแลี่ะวัตัถุป็ระสิ่งค์

ที�ชัีดเจัน	 ให้�มีแนวป็ฏิิบัติัที�ชัีดเจัน	 สิ่อน/แนะนำา	 บนพ่ื่�นฐานขึ้องความร้�แลี่ะป็ระสิ่บการณ์์เดิม 
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ป็รัชีญาเป็็นแนวความคดิความเช่ี�อที�มีต่ัอการจััดการศึึกษาที�จัะนำามาใชี�กำาห้นดทศิึทางใน

การจััดห้ลัี่กส้ิ่ตัร	ดังนั�นการวิเคราะห์้ป็รัชีญาจึังดำาเนินการเพ่ื่�อให้�ทราบชัีดเจันถึงความคิดความเช่ี�อ

ที�จัะนำาไป็ใชี�ในการกำาห้นดเป้็าห้มายแลี่ะทิศึทางขึ้องห้ลี่ักส้ิ่ตัร	 การพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร มีสิิ่�งที�จัะตั�อง

กระทำาเป็็นป็ระการแรก	 ค่อการกำาห้นดความมุ่งห้มายขึ้องห้ลี่ักส้ิ่ตัร	 ในการกำาห้นดความมุ่งห้มาย

จัะตั�องคำานึงถึงป็รัชีญา	 จิัตัวิทยา	 เศึรษฐกิจั	 การเม่อง	 การป็กครองสิ่ังคม	 จัริยธรรม	 วัฒนธรรม	

เทคโนโลี่ยีซึึ่�งแวดลี่�อมตััวผู้้�เรียน	รวมถึงขึ้�อม้ลี่เกี�ยวกับสิ่ภาพื่แวดลี่�อมแลี่ะความตั�องการขึ้องผู้้�เรียน	

ขึ้�อม้ลี่ที�ได�จัากการพื่ิจัารณ์าป็ัจัจััยดังกล่ี่าวจัะนำามาใชี�เป็็นรากฐานในการเล่ี่อกเน่�อห้าวิชีา 

แลี่ะป็ระสิ่บการณ์์ในการเรียนร้�ที�จัะนำาเขึ้�ามาบรรจุัในห้ลัี่กส้ิ่ตัร	 เพ่ื่�อช่ีวยให้�ผู้้�เรียนได�พัื่ฒนาไป็ใน

ทิศึทางที�ได�กำาห้นดไว�ในความมุ่งห้มาย

ห้ลัี่กส้ิ่ตัรควรได�มาจัากการศึึกษาวิเคราะห์้ขึ้�อม้ลี่พ่ื่�นฐานด�านต่ัาง	 ๆ	 อย่างรอบคอบ	

ห้ลัี่กส้ิ่ตัรควรพัื่ฒนาให้�สิ่อดคลี่�องกับสิ่ภาพื่ปั็ญห้าแลี่ะความตั�องการขึ้องผู้้�เรียนแลี่ะสัิ่งคม	ห้ลัี่กส้ิ่ตัร

ควรเกิดจัากความร่วมม่อขึ้องผู้้�มีส่ิ่วนเกี�ยวขึ้�อง	 ผู้้�มีส่ิ่วนได�ส่ิ่วนเสีิ่ย 	 (Stakeholder)	 พ่ื่�นฐานใน 

การพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร โดยทั�วไป็ป็ระกอบด�วยพ่ื่�นฐาน	 4	 ด�าน	 ได�แก่	 พ่ื่�นฐานด�านป็รัชีญา	 พ่ื่�นฐาน 

ด�านจิัตัวิทยา	  พ่ื่�นฐานด�านสัิ่งคมวิทยา	 แลี่ะพ่ื่�นฐานด�านวิทยาศึาสิ่ตัร์แลี่ะเทคโนโลี่ยี	 โดยใน 

การดำาเนินการพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร จัะตั�องการความร้�ความเชีี�ยวชีาญในศึาสิ่ตัร์สิ่าขึ้าต่ัาง	 ๆ	 ที�เป็็นองค์

ความร้�ตัามโครงสิ่ร�างขึ้องห้ลัี่กส้ิ่ตัร	 รวมทั�งในบริบทขึ้องการจััดการศึึกษาขึ้องไทยที�จัะตั�องดำาเนิน

การตัามห้ลัี่กการขึ้องพื่ระราชีบัญญัติัการศึึกษาแห่้งชีาติั	พื่.ศึ.	2542	แลี่ะที�แก�ไขึ้เพิื่�มเติัม	(ฉบับที�	2)	

พื่.ศึ.	2545

พ่ื่�นฐานด�านป็รัชีญา	 มีความสิ่ำาคัญต่ัอการพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร มาก	 เพ่ื่�อให้�การจััดการศึึกษา

นำาพื่าผู้้�เรียนไป็ในทิศึทางเดียวกันได�	 โดยมีป็รัชีญาเป็็นเคร่�องกำาห้นดแนวทาง	 ในการจััดการศึึกษา	

แนวทางการจััดห้ลัี่กส้ิ่ตัรแลี่ะการสิ่อน	 ผู้้�ที�จัะพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร	ตั�องมีความร้�ความเขึ้�าใจัเพ่ื่�อนำาไป็ใชี�

อย่างสิ่อดคลี่�องแลี่ะเป็็นแนวทางเดียวกันทุกขัึ้�นตัอนขึ้องการพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร 	 กำาห้นดจุัดมุ่งห้มาย

การเล่ี่อกแลี่ะจััดเน่�อห้าแลี่ะกิจักรรม	วิธีการนำาห้ลัี่กส้ิ่ตัรไป็ใชี�	แลี่ะการป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัร 

 พ่ื่�นฐานด�านจิัตัวิทยา	 การพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร เป็็นงานที�มีขึ้อบเขึ้ตักว�างขึ้วางมากรวมถึง 

การสิ่ร�างห้ลัี่กส้ิ่ตัรขึึ้�นมา	 แลี่ะการป็รับป็รุงห้ลัี่กส้ิ่ตัรที�สิ่ร�างขึึ้�นมาแลี่�ว	 ให้�มีความเห้มาะสิ่มกับ 

ความเป็ลีี่�ยนแป็ลี่งขึ้องกาลี่เวลี่า	 แลี่ะสัิ่งคม	 ซึึ่�งในกระบวนการพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร นั�นมีความจัำาเป็็น 
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ห้ลัี่กส้ิ่ตัรเป็็นหั้วใจัสิ่ำาคัญขึ้องการจััดการศึึกษา	 การพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร เป็็นงานที�จัะตั�อง 

ป็ฏิิบัติัอย่างเป็็นระบบ	แลี่ะมกีารวางแผู้นการดำาเนินงานเป็็นอยา่งดีจึังจัะทำาให้�ได�ห้ลัี่กส้ิ่ตัรที�มีคุณ์ค่า

สิ่นองตัอบต่ัอการแก�ไขึ้ปั็ญห้าแลี่ะตัรงตัามความตั�องการขึ้องผู้้�เรียน	สัิ่งคม	แลี่ะการพัื่ฒนาแบบยั�งยน่	

ห้ลัี่กส้ิ่ตัรมี	4	ระดับ	ค่อ	ห้ลัี่กส้ิ่ตัรระดับชีาติั	ห้ลัี่กส้ิ่ตัรระดับท�องถิ�น	ห้ลัี่กส้ิ่ตัรระดับโรงเรียน	แลี่ะ

ห้ลัี่กส้ิ่ตัรระดบัห้�องเรียน	การจััดทำาห้ลัี่กส้ิ่ตัร ห้ร่อการสิ่ร�างห้ลี่กัส้ิ่ตัร	ห้มายถึง	การจััดห้ลัี่กส้ิ่ตัรขึึ้�นมา

ให้ม่	 โดยที�ยังไม่เคยมีห้ลัี่กส้ิ่ตัรนั�นมาก่อน	 ห้ร่อไม่เคยมีห้ลัี่กส้ิ่ตัรเดิมเป็็นรากฐานมาก่อน	 แลี่ะ 

ตั�องดำาเนินการอย่างเป็็นกระบวนการแลี่ะเป็็นขัึ้�นตัอน	 ตัั�งแต่ัการวางแผู้นห้ลี่ักส้ิ่ตัร 	 โดยทำาการ 

ร่างแผู้นงานการจััดทำาห้ลัี่กส้ิ่ตัร โดยกำาห้นดเป้็าห้มายว่าห้ลัี่กส้ิ่ตัรที�จัะจััดทำานั�นทำาเพ่ื่�อใคร	จัะพัื่ฒนา

บุคลี่ากรเห้ล่ี่านั�นไป็ในทิศึทางใด	ใชี�ระยะเวลี่าการดำาเนินการตัามห้ลัี่กส้ิ่ตัรเท่าไร	จัะมีกระบวนการ

ในการพัื่ฒนาบุคคลี่เห้ล่ี่านั�นอย่างไร	 จัากนั�นดำาเนินการออกแบบห้ลัี่กส้ิ่ตัร 	 โดยเป็็นการกำาห้นด

ลัี่กษณ์ะแลี่ะร้ป็แบบขึ้องห้ลี่ักส้ิ่ตัรให้�สิ่อดคลี่�องกับแผู้นงานการจััดทำาห้ลี่ักส้ิ่ตัร เพ่ื่�อให้�ห้ลัี่กส้ิ่ตัรเป็็น

ไป็ตัามเป้็าห้มายที�วางแผู้นไว�	รวบรวมขึ้�อม้ลี่ที�มีผู้ลี่ต่ัอการจััดห้ลี่กัส้ิ่ตัร	จััดห้าร้ป็แบบการจััดห้ลี่กัส้ิ่ตัร

ห้ลี่าย	ๆ	ร้ป็แบบ	ทดสิ่อบว่าร้ป็แบบใดเป็็นร้ป็แบบที�ดีที�สุิ่ด	ที�จัะทำาให้�บรรลุี่เป้็าห้มายที�วางแผู้นไว�

ในการออกแบบห้ลัี่กส้ิ่ตัร 	ทำาการตััดสิิ่นใจักำาห้นดร้ป็แบบ	โครงสิ่ร�าง	แลี่ะองค์ป็ระกอบขึ้องห้ลัี่กส้ิ่ตัร	

ซึึ่�งร้ป็แบบขึ้องห้ลัี่กส้ิ่ตัรเป็็นอย่างไรนั�นจัะแสิ่ดงออกให้�เห็้นชัีดเจันในขัึ้�นตัอนขึ้องการจััดเน่�อห้าวิชีา

แลี่ะป็ระสิ่บการณ์์สิ่ำาห้รับผู้้�เรียน	 โดยผู้้�พัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัรจัะตั�องตัอบคำาถามต่ัอไป็นี�	 1)	 จัะเล่ี่อก 

เน่�อห้าอะไร	 แลี่ะอย่างไร	 ให้�บรรลุี่ตัามเป็้าห้มาย	 2)	 จัะจััดเน่�อห้าแลี่ะเรียงลี่ำาดับเน่�อห้าอย่างไร	 

3)	จัะถ่ายทอดเน่�อห้าอยา่งไร	4)	จัะป็ระเมินผู้ลี่การเรียนร้�อยา่งไร	แลี่ะ	5)	จัะจััดทำาเอกสิ่ารห้ลัี่กส้ิ่ตัร

อย่างไร	 มีการจััดห้ลัี่กส้ิ่ตัรเป็็นการลี่งม่อจััดห้ลัี่กส้ิ่ตัรตัามร้ป็แบบที�ตััดสิิ่นใจัเล่ี่อกไว�แลี่�ว	 

โดยดำาเนินการตัามขัึ้�นตัอนกระบวนการขึ้องการพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร 	 ถ�าเป็็นห้ลัี่กส้ิ่ตัรระดับท�องถิ�น 

ห้ร่อระดับโรงเรียนห้ร่อระดับชัี�นเรียนจัะตั�องวิเคราะห์้แลี่ะตััดสิิ่นใจัเล่ี่อกกระบวนการพัื่ฒนา

ห้ลัี่กส้ิ่ตัร สิ่ถานศึึกษาให้�สิ่อดคลี่�องกับสิ่ภาพื่ท�องถิ�นได�	 สิ่ามารถใชี�ทฤษฎี	 ห้ลัี่กการ	 แลี่ะร้ป็แบบ 

การพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร 	พัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัรสิ่ถานศึึกษาให้�สิ่อดคลี่�องเห้มาะสิ่มกับสิ่ภาพื่ท�องถิ�นแลี่ะผู้้�เรียน

ได�	รวมทั�งมีการป็รับความเช่ี�อมโยงตัลี่อดแนวห้ลัี่กส้ิ่ตัร	
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การนำาห้ลัี่กส้ิ่ตัรไป็ใชี�เป็็นขัึ้�นตัอนที�สิ่ำาคัญยิ�งในการพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร	 เพื่ราะเป็็นการนำา

ห้ลัี่กส้ิ่ตัรไป็ส่้ิ่การป็ฏิิบัติัจัริง	 โดยนำาอุดมการณ์์	 จุัดมุ่งห้มายขึ้องห้ลี่ักส้ิ่ตัร	 เน่�อห้าวิชีา	 แลี่ะ

ป็ระสิ่บการณ์์การเรียนร้�ที�คัดสิ่รรอยา่งดีแลี่�วไป็ส่้ิ่ผู้้�เรียน	เป็็นตััวบ่งชีี�ถึงความสิ่ำาเร็จัห้ร่อความลี่�มเห้ลี่ว

ขึ้องห้ลัี่กส้ิ่ตัรโดยตัรง	 การนำาห้ลัี่กส้ิ่ตัรไป็ใชี�ตั�องดำาเนินการอย่างเป็็นขัึ้�นตัอนตัามลี่ำาดับ	 นับตัั�งแต่ั 

ขัึ้�นการวางแผู้น	แลี่ะเตัรียมการในการป็ระชีาสัิ่มพัื่นธ์ห้ลัี่กส้ิ่ตัรเพ่ื่�อสิ่ร�างการรับร้�แลี่ะสิ่ร�างความเขึ้�าใจั	

แลี่ะการเตัรียมบุคลี่ากรที�เกี�ยวขึ้�อง	 ขัึ้�นต่ัอมาค่อการดำาเนินการนำาห้ลัี่กส้ิ่ตัรไป็ใชี�อย่างมีระบบ	 

เริ�มจัากการจััดคร้เขึ้�าสิ่อนตัามห้ลัี่กส้ิ่ตัร	การบริการวัสิ่ดุห้ลัี่กส้ิ่ตัรแลี่ะสิิ่�งอำานวยความสิ่ะดวกในการนำา

ห้ลัี่กส้ิ่ตัรไป็ใชี�	 แลี่ะดำาเนินการเรียนการสิ่อนตัามห้ลัี่กส้ิ่ตัร	 ส่ิ่วนขัึ้�นสุิ่ดท�ายตั�องติัดตัามป็ระเมินผู้ลี่															

การนำาห้ลัี่กส้ิ่ตัรไป็ใชี�	 ดำาเนินการนิเทศึติัดตัามผู้ลี่การใชี�ห้ลัี่กส้ิ่ตัร	 การตัิดตัามแลี่ะป็ระเมินผู้ลี่ 

การใชี�ห้ลัี่กส้ิ่ตัร	 การนำาห้ลัี่กส้ิ่ตัรไป็ใชี�ถ่อเป็็นกระบวนการที�สิ่ำาคัญ	 ที�จัะทำาให้�ห้ลัี่กส้ิ่ตัรที�สิ่ร�างขึึ้�น

บรรลีุ่ผู้ลี่ตัามจัุดห้มาย	 แลี่ะเป็็นกระบวนการที�ตั�องได�รับความร่วมม่อจัากบุคคลี่ที�เกี�ยวขึ้�อง 

ห้ลี่าย	ๆ	ฝ่่าย	แลี่ะที�สิ่ำาคัญที�สุิ่ดค่อคร้ผู้้�สิ่อน

การนำาห้ลัี่กส้ิ่ตัรไป็ใชี�จึังมีความสิ่ำาคัญเป็็นอย่างยิ�งที�บุคคลี่ผู้้�เกี�ยวขึ้�องในการนำาห้ลัี่กส้ิ่ตัร

ไป็ใชี�จัะตั�องทำาความเขึ้�าใจักับวิธีการขัึ้�นตัอนต่ัาง	 ๆ	 เพ่ื่�อให้�สิ่ามารถนำาห้ลัี่กส้ิ่ตัรไป็ใชี�อย่างมี

ป็ระสิิ่ทธิผู้ลี่	แลี่ะมีป็ระสิิ่ทธิภาพื่	บรรลุี่ตัามวัถุป็ระสิ่งค์ขึ้องห้ลัี่กส้ิ่ตัร

ห้ลัี่กการจััดการเรียนการสิ่อนในปั็จัจุับันตั�องเป็็นไป็ตัามบทบัญญัติัขึ้องพื่ระราชีบัญญัติั

การศึึกษาแห้่งชีาติัพุื่ทธศัึกราชี	 2542	 ซึึ่�งมีสิ่าระสิ่ำาคัญ	 ค่อ	 จััดการเรียนร้�ที�ยึดผู้้�เรียนเป็็นสิ่ำาคัญ	 

โดยมีการผู้สิ่มผู้สิ่านสิ่าระความร้�ด�านต่ัาง	ๆ 	อยา่งได�สัิ่ดส่ิ่วนสิ่มดุลี่กันเพ่ื่�อการพัื่ฒนาความเป็็นมนุษย์

ที�สิ่มบ้รณ์์ทั�งร่างกาย	 จิัตัใจั	 สิ่ติัปั็ญญา	 ความร้�แลี่ะวัฒนธรรมในการดำารงชีีวิตั	 สิ่ามารถอย้่ร่วมกับ 

ผู้้�อ่�นได�อย่างมีความสุิ่ขึ้	แลี่ะเกิดการเรียนร้�อย่างต่ัอเน่�องตัลี่อดชีีวิตั

ผู้้�สิ่อนจััดการเรียนการสิ่อนโดยใชี�วิธีสิ่อนที�ห้ลี่ากห้ลี่ายอย่างเป็็นกระบวนการ	 โดยมุ่งให้�

ผู้้�เรียนเกิดทักษะวิธีการห้าความร้�	สิ่ามารถนำาไป็ป็ฏิิบัติัได�ในชีีวิตัจัริง	ดังนั�น	ผู้้�สิ่อนจึังตั�องมีความร้�

ความเขึ้�าใจัเกี�ยวกับการบริห้ารแลี่ะจััดการห้ลัี่กส้ิ่ตัรตัามแนวป็ฏิิร้ป็การศึึกษา	ห้ลัี่กการแลี่ะแนวทาง

ดำาเนินการจััดกระบวนการเรียนร้�ที�เน�นผู้้�เรียนเป็็นสิ่ำาคัญ	 ห้ลัี่กการนำานวัตักรรมแลี่ะเทคโนโลี่ยีมา 

ใชี�พัื่ฒนาการจััดกระบวนการเรียนร้�ที�เน�นผู้้�เรียนเป็็นสิ่ำาคัญจันสิ่ามารถนำาห้ลัี่กการแลี่ะแนวทาง

ดำาเนินการในการจััดกระบวนการเรียนร้�	 ที�เน�นผู้้�เรียนเป็็นสิ่ำาคัญมาพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัรแลี่ะการสิ่อน 

ขึ้องตันได�	
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การพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร	 ห้มายถึง	 กระบวนการที�มีระบบเป็็นเห้ตุัเป็็นผู้ลี่ในการป็รับป็รุง

เป็ลีี่�ยนแป็ลี่งห้ลัี่กส้ิ่ตัรให้�ดีขึึ้�น	ห้ร่อกระบวนการในการจััดทำาห้ลัี่กส้ิ่ตัรเพ่ื่�อให้�เห้มาะกับความตั�องการ

ขึ้องบุคคลี่	 แลี่ะสิ่ภาพื่สัิ่งคม	 รวมทั�งมีการนำาห้ลัี่กส้ิ่ตัรไป็ใชี�	 แลี่ะการป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัร	 การพัื่ฒนา

ห้ลัี่กส้ิ่ตัรควรดำาเนินการแบบมีส่ิ่วนร่วมรับผิู้ดชีอบขึ้องผู้้�มีส่ิ่วนได�ส่ิ่วนเสีิ่ย	ตั�องคำานึงถึงกระบวนการ

พัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัรในขัึ้�นตัอนต่ัาง	ๆ 	ที�มีขัึ้�นตัอนต่ัอเน่�องกันตัามลี่ำาดับ	โดยผู้ลี่ที�ได�ในแต่ัลี่ะขัึ้�นตัอนด�วย

กระบวนการวิจััยจัะนำาไป็ส่้ิ่การดำาเนินงานในขัึ้�นตัอนต่ัอไป็	เริ�มตัั�งแต่ัการศึึกษาขึ้�อม้ลี่พ่ื่�นฐานที�จัำาเป็็น

ต่ัอการพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร	การยกร่างสิ่ร�างห้ลี่กัส้ิ่ตัร	การทดลี่องใชี�ห้ลัี่กส้ิ่ตัร	แลี่ะการป็ระเมนิห้ลัี่กส้ิ่ตัร	

รวมไป็ถึงการป็รับป็รุงแลี่ะเป็ลีี่�ยนแป็ลี่งห้ลัี่กส้ิ่ตัรเพ่ื่�อให้�เกิดป็ระสิิ่ทธิภาพื่แลี่ะคุณ์ภาพื่ที�ดีที�สุิ่ด 

ในการนำาห้ลี่ักส้ิ่ตัรไป็ใชี�ในการจััดการเรียนร้�ให้�กับผู้้�เรียน	 การที�จัะพัื่ฒนาห้ลี่ักส้ิ่ตัรได�ควรมีความร้�

เกี�ยวกับป็รัชีญาแนวคิดทฤษฎีการศึึกษา	 จิัตัวิทยาการเรียนร้�	 ป็ระวัติัความเป็็นมาแลี่ะระบบ 

การจััดการศึึกษาไทย	วิสัิ่ยทัศึน์แลี่ะแผู้นพัื่ฒนาการศึึกษาไทย	ทฤษฎีห้ลัี่กส้ิ่ตัร	การพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร	

มาตัรฐานแลี่ะมาตัรฐานช่ีวงชัี�นขึ้องห้ลัี่กส้ิ่ตัร	การพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัรสิ่ถานศึึกษา	ปั็ญห้าแลี่ะแนวโน�ม

ในการพื่ัฒนาห้ลี่ักส้ิ่ตัร	 รวมทั�งควรเป็็นผู้้�มีสิ่มรรถนะเกี�ยวกับความสิ่ามารถวิเคราะห้์ห้ลัี่กส้ิ่ตัร	

สิ่ามารถป็รับป็รุงแลี่ะพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัรได�อย่างห้ลี่ากห้ลี่าย	สิ่ามารถป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัรได�ทั�งก่อนแลี่ะ

ห้ลัี่งการใชี�ห้ลัี่กส้ิ่ตัร	แลี่ะสิ่ามารถจััดทำาห้ลัี่กส้ิ่ตัรได�

	 จุุดประสงค์์การเรียนร้�

1.	สิ่ามารถวิเคราะห์้	สัิ่งเคราะห์้	แลี่ะอภิป็ราย	เกี�ยวกับกระบวนการพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัรที�มี

คุณ์ภาพื่แลี่ะสิ่อดคลี่�องเห้มาะสิ่มกับผู้้�เรียนได�

2.	มีเจัตัคติัที�ดีต่ัอการพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัรเพ่ื่�อมุ่งส่้ิ่คุณ์ภาพื่ในการจััดการศึึกษาเพ่ื่�อพื่ฒันาการ

เรียนร้�ขึ้องผู้้�เรียน

 สาระการเรียนร้�

 5.1  ความห้มายขึ้องการพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร

 5.2  กระบวนการพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร

 5.3  ห้ลัี่กการสิ่ำาคัญในการพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัร
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 การป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัร	 ห้มายถึง	 การศึึกษารวบรวมขึ้�อม้ลี่ขึ้องห้ลัี่กส้ิ่ตัรทั�งห้มดเกี�ยวกับ

กระบวนการจััดทำา	 การดำาเนินการใชี�แลี่ะผู้ลี่ขึ้องการใชี�ห้ลัี่กส้ิ่ตัร	 ตัลี่อดจันการตััดสิิ่นคุณ์ค่าแลี่ะ

คุณ์ภาพื่ขึ้องห้ลี่ักส้ิ่ตัร	 แลี่�วนำามาวิเคราะห์้เทียบกับเกณ์ฑ์์เพ่ื่�อนำาไป็ส่้ิ่การตััดสิิ่นใจัให้�คุณ์ค่าแก่

ห้ลัี่กส้ิ่ตัรว่าห้ลัี่กส้ิ่ตัรมีขึ้�อดี	 ขึ้�อเสีิ่ยในเร่�องใด	 รวมทั�งผู้ลี่การใชี�ห้ลัี่กส้ิ่ตัรแลี่ะตััดสิิ่นว่าห้ลัี่กส้ิ่ตัร 

มีคุณ์ค่าตัามเป้็าห้มายที�กำาห้นดไว�ห้ร่อไม่	การป็ระเมินผู้ลี่ห้ลัี่กส้ิ่ตัรเป็็นขัึ้�นตัอนสิ่ำาคัญในการพัื่ฒนา

ห้ลัี่กส้ิ่ตัรเพื่ราะจัะทำาให้�ทราบว่าห้ลัี่กส้ิ่ตัรป็ระสิ่บผู้ลี่สิ่ำาเร็จัเพีื่ยงใด	 มีอะไรที�จัะตั�องป็รับป็รุง	

เป็ลีี่�ยนแป็ลี่ง	ห้ร่อจัะตััดสิิ่นใจัอยา่งไรต่ัอไป็	การป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัรมี	3	ระยะห้ลัี่ก	ๆ 	ค่อ	การป็ระเมิน

ห้ลัี่กส้ิ่ตัรก่อนนำาห้ลี่ักส้ิ่ตัรไป็ใชี�	 การป็ระเมินระห้ว่างการใชี�ห้ลัี่กส้ิ่ตัร	 แลี่ะการป็ระเมินห้ลัี่งการใชี�

ห้ลัี่กส้ิ่ตัร	 ถ�าตั�องการได�ขึ้�อม้ลี่ที�เป็็นภาพื่รวมขึ้องการพัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัรทั�งห้มดเม่�อใชี�ห้ลัี่กส้ิ่ตัรครบ 

รอบแลี่�ว	ก็ควรป็ระเมินทั�งระบบห้ลัี่กส้ิ่ตัร

	 จุุดประสงค์์การเรียนร้�

1.	สิ่ามารถวิเคราะห์้	สัิ่งเคราะห์้	แลี่ะอภิป็ราย	เกี�ยวกับการป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัรได�

2.	สิ่ามารถกำาห้นดร้ป็แบบ	แนวทางในการป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัรได�					

3.	เพ่ื่�อให้�ผู้้�เรียนมีเจัตัคติัที�ดีต่ัอการป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัรแลี่ะใชี�ผู้ลี่การป็ระเมินเพ่ื่�อป็รับป็รุง

พัื่ฒนาห้ลัี่กส้ิ่ตัรเพ่ื่�อมุ่งส่้ิ่คุณ์ภาพื่ในการจััดการศึึกษาเพ่ื่�อพัื่ฒนาการเรียนร้�ขึ้องผู้้�เรียน

	 สาระการเรียนร้�

	 6.1	ความห้มายขึ้องการป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัร

 6.2  จุัดมุ่งห้มายขึ้องการป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัร

 6.3  กระบวนการป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัร

 6.4  ลัี่กษณ์ะขึ้องการป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัร

 6.5  ร้ป็แบบขึ้องการป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัร

	 6.6	เกณ์ฑ์์ที�ใชี�พิื่จัารณ์าการป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัร

	 6.7	ขัึ้�นตัอนการป็ระเมินห้ลัี่กส้ิ่ตัรทั�งระบบ



หนังสือแนะนำ�

 “สู่ขภาพักับการูศึกษา” เป็นของคู�กัน บที่บาที่

แลัะหน้าท่ี่�ของพัยึาบาลัอนามัุ่ยึช่มุ่ชนจึงมุ่่ควิามุ่สูำาคัญ

อยึ�างมุ่ากในการูนำากรูะบวินการู การูพัยึาบาลั มุ่าใช้ใน

งานอนามัุ่ยึโรูงเรู่ยึนซึึ้�งในหนังสู้อเลั�มุ่น่�มุ่่เน้�อหาสูารูะ

ปรูะกอบด้วิยึ

 แนวิคิดงานอนามัุ่ยึโรูงเรู่ยึน โรูงเรู่ยึนสู�งเสูริูมุ่สู่ข

ภาพั พัยึาบาลัช่มุ่ชนในงานอนามัุ่ยึโรูงเรู่ยึน การูตรูวิจ

สู่ขภาพัในโรูงเรู่ยึน การูสู�งเสูริูมุ่แลัะเฝ้ึารูะวัิงปัญหา

สู่ขภาพันักเรู่ยึน อนามัุ่ยึสิู�งแวิดล้ัอมุ่ในโรูงเรู่ยึน การูสูอน

สู่ขศึกษาในโรูงเรู่ยึน

 กรูะบวินการูพัยึาบาลัในงานอนามุ่ัยึโรูงเรู่ยึน 

เน้�อหาทัี่�งหมุ่ดในหนังสู้อเลั�มุ่น่�มุ่่�งเน้นในการูสู�งเสูริูมุ่ให้

นักเรู่ยึนมุ่่สู่ขภาพัท่ี่�แข็งแรูงซึึ้�งจะสู�งผู้ลัท่ี่�ด่ต�อการูเรู่ยึนของ

นักเรู่ยึนในโรูงเรู่ยึนรูวิมุ่ทัี่�งโรูงเรู่ยึนจะได้รัูบการูพััฒนาเพ้ั�อ

ผู้�านเกณฑ์์โรูงเรู่ยึนสู�งเสูริูมุ่สู่ขภาพัสูู�รูะดับ เพัชรู ต�อไป

250
บาท

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.สมศักดิ์ โที่จำาปา

อนามัยโรงเร่ยน

 การูบริูหารูแลัะการูจัดการูศึกษาสูู�การูพััฒนาท่ี่�ยึั�งยึ้น เป็นจ่ดเริู�มุ่ต้นแลัะเป็น

รูากฐานสูำาคัญในการูพััฒนาปรูะเที่ศชาติ อันเกิดจากการูหลั�อหลัอมุ่ให้รูักในการูศึกษา 

รัูกในควิามุ่รูู้รัูกชาติ รัูกศาสูนา แลัะรัูกพัรูะมุ่หากษัตริูยึ์ สูรู้างวัิฒนธรูรูมุ่อันด่งามุ่ 

ในควิามุ่เป็นปรูะเที่ศไที่ยึครููแลัะบ่คลัากรูที่างการูศึกษาท่ี่กที่�านต้องศึกษาแลัะเรู่ยึนรูู้ 

พัรู้อมุ่นโยึบายึจากรัูฐบาลัสูู�การูพััฒนาให้เกิดปรูะสิูที่ธิผู้ลัในตัวิผูู้้เรู่ยึนให้มุ่ากท่ี่�สู่ด โดยึยึึด

หลัักการูที่ฤษฎ่สูู�แนวิที่างในการูปฏิิบัติท่ี่�เป็นรููปธรูรูมุ่สูามุ่ารูถกรูะที่ำาไดจ้ริูงเกิดผู้ลัลััพัท์ี่ตามุ่

ดัชน่ตัวิบ�งช่�แลัะสู�งถึงผู้ลักรูะที่บตามุ่มุ่าตรูฐานการูศึกษาของชาติ ทัี่�งน่�ต้องคำานึงถึง 

ควิามุ่หลัากหลัายึในวัิฒนธรูรูมุ่เชิงพ้ั�นท่ี่�แลัะบรูิบที่ท่ี่�มุ่่ควิามุ่แตกต�างที่างเช้�อชาติ 

การูกำาเนิดแลัะการูเปล่ั�ยึนแปลังภายึใต้เศรูษฐกิจฐานควิามุ่รูู้สูู�การูพััฒนาท่ี่�ยึั�งยึน้แลัะควิามุ่

เป็นพัลัเมุ้่องท่ี่�ด่ต�อการูพััฒนาปรูะเที่ศชาติสู้บไป

450
บาท

ผู้แต่ง: 

รศ. ดร.ธ่รศักดิ์ อุปรมัย อุปไมยอธิชัย

ผศ. ดร.สุุชาติ บางวิเศษ

การบริหารและการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่่�ยั�งยืน

 การูจัดการูหลัักสูู�ตรูที่างพัลัศึกษาแลัะนันที่นาการู 

(PERSIL) ปรูะกอบด้วิยึ 3 เสูาหลััก ค้อ 1 พัลัศึกษา 2 นันที่นาการู 

3 สิู�งอำานวิยึการู ท่ี่� มุ่่ควิามุ่สูอดคล้ัองกับรููปแบบวิิถ่ช่วิิต 

ด้านการูดำาเนินช่วิิตทัี่�วิไป สัูงคมุ่แลัะวัิฒนธรูรูมุ่ การูใช้เวิลัาวิ�าง 

แลัะการูดูแลัสู่ขภาพัของผูู้้เรู่ยึน มุ่่�งหวัิงเพ้ั�อสู�งเสูริูมุ่ล่ัลัาช่วิิต 

หรู้อวิิถ่ที่างการูดำาเนินช่วิิตด้วิยึการูเข้ารู�วิมุ่กิจกรูรูมุ่ก่ฬาแลัะ

นันที่นาการูทัี่�งที่างตรูงแลัะที่างอ้อมุ่ ในสูภาพัแวิดล้ัอมุ่ท่ี่�อำานวิยึ

ควิามุ่สูะดวิก

300
บาท

การจัดการหลักสูตรที่าง
พลศึกษาและนันที่นาการ

ผู้แต่ง: รศ. ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์



 “งานวิิจัยึมุ่่หลัายึปรูะเภที่ แต�ลัะปรูะเภที่มุ่่ 

ขั�นตอน กรูะบวินการูแลัะการูให้คำาตอบท่ี่�แตกต�างกัน 

งานวิิจัยึท่ี่�เป็นเชิงค่ณภาพั ก็เป็นปรูะเภที่หนึ�ง ท่ี่�มุ่่ขั�นตอน 

กรูะบวินการู แลัะการูให้คำาตอบท่ี่�นำาไปใช้ปรูะโยึชน์ได้ 

ในรููปแบบของการูอธิบายึ ให้รูู้ถึงภูมิุ่หลัังท่ี่�มุ่า สูภาพั

ปัจจ่บัน แลัะอนาคต ได้เป็นอยึ�างด่ หนังสู้อเลั�มุ่น่� ได้กลั�าวิ

ถึง ขั�นตอน กรูะบวินการูในการูได้มุ่าซึึ้�งคำาตอบของ 

งานวิิจัยึ เชิงค่ณภาพัอยึ�างลัะเอ่ยึด ตามุ่ปรูะสูบการูณ์ 

ท่ี่�ผูู้้เข่ยึนได้รูวิบรูวิมุ่มุ่า”

ระเบ่ยบวิธ่วิจัยเชิงคุณภาพ : จากแนวคิดที่ฤษฎ่

สู่การปฎิบัติผู้แต่ง: ผศ. ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิที่ักษ์

ผู้แต่ง: ผศ. ดร.ชำานาญ ปาณาวงษ์

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเร่ยน

การสอน
ผู้แต่ง: รศ. ดร.ที่ิพรัตน์ สิที่ธิวงศ์

 ทัี่กษะในศตวิรูรูษท่ี่� 21 มุ่่ควิามุ่ซัึ้บซ้ึ้อนมุ่ากเกินกวิ�าท่ี่�

จะปรูะเมิุ่นได้ด้วิยึวิิธ่การูวัิดแบบดั�งเดิมุ่ดังนั�น การูปรูะเมิุ่นการู

ปฏิิบัติ (Performance Assessment) จึงเป็นที่างเล้ัอกท่ี่�เหมุ่าะ

สูมุ่กับการูปรูะเมิุ่นทัี่กษะของผูู้้เรู่ยึนในยึค่ปัจจ่บัน แลัะเป็นทัี่�งวิิธ่

การูตรูวิจสูอบการูใช้ควิามุ่คดิแลัะที่กัษะในรูะดบัสููงของผูู้เ้รู่ยึน ท่ี่�

สูอดคลั้องกับการูพััฒนาผูู้้เรู่ยึนแบบองค์รูวิมุ่ หนังสู้อเลั�มุ่น่�นำา

เสูนอแนวิคิดการูปรูะเมิุ่นการูปฏิิบัติ แลัะวิิธ่การูออกแบบการู

ปรูะเมิุ่นในรููปแบบต�าง ๆ โดยึมุ่่ขอบข�ายึของการูเคล้ั�อนไหวิที่าง

รู�างกายึท่ี่�ใช้ทัี่�งสูมุ่องแลัะจิตใจ ซึึ้�งผูู้้เรู่ยึนที่ำางานรู�วิมุ่กันแลัะ

ปรูะยึก่ต์ใช้แนวิคิดแลัะทัี่กษะในการูแก้ปัญหาท่ี่�ซัึ้บซ้ึ้อน

 การูวิิเครูาะห์พัฤติกรูรูมุ่การูเรู่ยึนการูสูอน จะมุ่่ค่ณค�าต�อครูู 

แลัะนักศึกษาครููท่ี่�ปรูะสูงค์จะพััฒนาปรูะสิูที่ธิภาพัของการูสูอนให้ด่ขึ�น หากครูู

หรู้อนักศึกษาครููนำาวิิธ่การูน่�มุ่าใช้กับการูสูอนของตนเอง จะสูามุ่ารูถ 

ที่รูาบพัฤติกรูรูมุ่แลัะวิิเครูาะห์พัฤติกรูรูมุ่การูสูอนท่ี่�สู�งผู้ลัต�อการูรูับรูู้แลัะ 

เรู่ยึนรูู้ของผูู้้เรู่ยึนได้ การูวิิเครูาะห์พัฤติกรูรูมุ่การูเรู่ยึนการูสูอนจึงเปรู่ยึบเสูมุ้่อน

กรูะจกเงาสู�องดูตนเอง เพ้ั�อใช้ปรัูบปรู่งแลัะพััฒนาการูเรู่ยึนการูสูอน หนังสู้อ

เลั�มุ่น่�จะเป็นปรูะโยึชน์ทัี่�งครููแลัะนักศึกษาครูู รูวิมุ่ทัี่�งผูู้้ท่ี่�เก่�ยึวิข้องในการู 

จัดปรูะสูบการูณ์วิิชาช่พัที่างการูศึกษาในเชิงปรูะเมิุ่นผู้ลัการูฝึึกปรูะสูบการูณ์

วิิชาช่พัครูู เป็นเครู้�องมุ้่อในการูวิิจัยึท่ี่�ก�อให้เกิดรูะบบแลัะแนวิควิามุ่คิดใหมุ่�ให้

มุ่่ปรูะสิูที่ธิภาพัแลัะการูยึอมุ่รัูบท่ี่�กว้ิางขวิางยึิ�งขึ�น

การประเมินการปฏิบัติ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ

350
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250
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บาท

บาท
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