หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็น
ได้จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) ที่ได้กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และยุทธศาสตร์ของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ได้กาหนดตัวชี้วัดหลักในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 15 คือ ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
และนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ ตัวชี้วัดที่ 16 คือ ร้อยละของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม ประกอบกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่
4) พ.ศ.2562 ได้กาหนดมาตรฐานวิชาชีพครูไว้ 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน โดยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ได้
กาหนดให้ข้าราชการครูต้องมีความรอบรู้ และเข้าใจ ใน 6 เรื่อง ดังนี้ 1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก
สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา
ให้คาปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 3) เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร ศาสตร์การ
สอน และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการจั ดการเรีย นรู้ 4) การวั ด ประเมิ น ผลการเรีย นรู้ และการวิจั ยเพื่ อ
แก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียน 5) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา และ 6) การออกแบบ และการดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ไว้เป็นหลักใน
การพัฒนาสมรรถนะครู
ส านั กงานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิการ ยกเว้น ส านั กงานส่ งเสริม การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่ เฉพาะในสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาเพียงแห่ งเดีย ว ซึ่งมีบ ทบาทหน้าที่ในการฝึ กอบรมและพัฒ นา เช่น การเป็นวิทยากร การ
บริหารจัดการพัฒนา การประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ การให้คาปรึกษา การนิเทศ
ติดตามผล การบริการวิชาการ รวมทั้ง การวิจัย การพัฒนางานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
รูปแบบการฝึกอบรม การออกแบบ ผลิต พัฒนาสื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการฝึกอบรม การพัฒนาเครือข่าย และงานส่งเสริมสนับสนุนอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา (สานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/22 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2559)
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และยุทธศาสตร์ของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงจาเป็นต้องวิเคราะห์สมรรถนะ และกาหนดหลักสูตรที่ต้องใช้พัฒนา
สมรรถนะข้าราชการครู สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ กรอบข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นจานวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรการ
บริหารงานฝึกอบรมยุคดิจิทัล หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากร หลักสูตรการพัฒ นาบทเรียนออนไลน์
และหลักสูตรการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี ข้าราชการครู ที่ต้องมีความสามารถในการ “พัฒ นาหลักสู ตร” เพราะเป็น
ภารกิจหลักในการพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
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ในการพั ฒ นางานในด้ า นการฝึ ก อบรม เพื่ อ รองรับ มาตรฐานวิช าชี พ ครู ตามข้ อ บั งคั บ คุ รุส ภา ว่าด้ ว ย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. สามารถสร้างและพัฒนาหลักสูตรได้
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการครู สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 4 รายวิชา จานวน 24..ชั่วโมง ดังนี้
รายวิชาที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (3 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 2 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร (3 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (9 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 4 การประเมินหลักสูตร (6 ชั่วโมง)
วิธีการพัฒนาและฝึกอบรม
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้
1. การบรรยาย
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. การฝึกปฏิบัติ
4. การนาเสนอ
สื่อที่ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม
1. PowerPoint
2. วีดิทัศน์
3. คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ/แทบแลต
4. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ระยะเวลาเข้ ารั บ การพั ฒ นาและฝึ ก อบรม ผู้ เข้ ารั บ การพั ฒ นาและฝึ ก อบรมต้ อ งมี
ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส่ว นที่ 2 ผลสั มฤทธิ์ก ารพั ฒ นาและฝึ ก อบรม ผู้ เข้ ารับ การพั ฒ นาและฝึ ก อบรมต้ องมี คะแนน
ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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โครงสร้างการประเมินผลการฝึกอบรมมีดังนี้
รายการ
ส่วนที่ 1 การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
ส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาและฝึกอบรม
2.1 ชิ้นงาน
2.2 พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
รวม

คะแนน
-

เกณฑ์การประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

60
40
100
คะแนน

9.รายละเอียดของหลักสูตร
รายวิชาที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (3 ชั่วโมง)
คาอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้ องต้น เกี่ย วกับ การพั ฒ นาหลั กสู ตร มีจุดมุ่งหมายเพื่ อให้ ผู้ การเข้ารับ การพัฒ นาและ
ฝึ ก อบรม มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ความหมาย ความส าคั ญ ของหลั ก สู ต ร
องค์ประกอบของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร และการประเมินหลักสูตร
วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
2.สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
ขอบข่ายเนื้อหา
1.
2.
3.
4.
5.

ความรู้เบื้องต้น
ความหมาย ความสาคัญของหลักสูตร
องค์ประกอบของหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การประเมินหลักสูตร

วิธีการพัฒนาและฝึกอบรม
1.บรรยาย
2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อที่ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการบรรยาย
การวัดและการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
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รายวิชาที่ 2 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร (3 ชั่วโมง)
-การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกบริบทโลก สังคม
-แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-นโยบายด้านการศึกษา
-ศาสตร์ การสอน จิ ตวิทยาการศึกษา จิตวิท ยาการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ และจิตวิท ยาการให้
คาปรึกษา
-เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้
คาอธิบายรายวิชา
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาคานึงถึง
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒ นาหลักสูตร บริบทโลก สภาพแวดล้อมของความเปลี่ยนแปลง การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี หลักการแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายด้านการศึกษา ศาสตร์
การสอน จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และจิตวิทยาการให้คาปรึกษา
วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร
2.สามารถประยุกต์ใช้ความรู้นาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
ขอบข่ายเนื้อหา
-การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกบริบทโลก สังคม
-แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-นโยบายด้านการศึกษา
-ศาสตร์ การสอน จิ ตวิทยาการศึกษา จิตวิท ยาการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ และจิตวิท ยาการให้
คาปรึกษา
-เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้
วิธีการพัฒนาและฝึกอบรม
1. บรรยาย
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม
1. PowerPoint
2 .เอกสารประกอบการบรรยาย
การวัดและการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
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รายวิชาที่ 3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร (9 ชั่วโมง)
-การกาหนดกรอบหลักสูตร
-ขั้นตอนการสร้างหลักสูตร
คาอธิบายรายวิชา
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม บูรณา
การองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรด้วยวิธีการผึกปฏิบัติ การเขียน
หลักสูตร ประกอบด้วย การวางแผน การออกแบบ การจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการ
ประเมินผลการพัฒนา
วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม
1.สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร
2.สามารถสร้างหลักสูตร
ขอบข่ายเนื้อหา
การวางแผน การออกแบบ การจัดการหลักสู ตร การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินผลการ
พัฒนา
วิธีการพัฒนาและฝึกอบรม
1.บรรยาย
2.ฝึกปฏิบัติ
สื่อที่ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม
1. PowerPoint
2. ใบงาน
3. เอกสารประกอบการบรรยาย
การวัดและการประเมินผล
1.ชิ้นงาน
2.การสังเกตพฤติกรรม
รายวิชาที่ 4 การประเมินหลักสูตร (6 ชั่วโมง)
คาอธิบายรายวิชา
การประเมินหลักสูตร มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรการประเมินหลักสูตรทั้งก่อน ระหว่างและหลังการนาหลักสูตรไปใช้ และการนาผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
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ขอบข่ายเนื้อหา
-รูปแบบการประเมินหลักสูตร
-การประเมินหลักสูตรก่อนการนาไปใช้
-การประเมินหลักสูตรระหว่างการดาเนินการใช้หลักสูตร
-การประเมินหลักสูตรหลังนาหลังสูตรไปใช้
-การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเพื่อนามาตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหลักสูตร รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตรในอนาคต
วิธีการพัฒนาและฝึกอบรม
1. บรรยาย
2. การมีส่วนร่วม
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อที่ใช้ในการพัฒนาและฝึกอบรม
1. PowerPoint
2. เอกสารประกอบการบรรยาย
การวัดและการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
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แผนภูมิหลักสูตร
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. สามารถสร้างและพัฒนาหลักสูตรได้
รายวิชาที่ 1
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร
(3 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 2
องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตร
(3 ชั่วโมง)

วิธีการ
การบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การฝึกปฏิบัติ การนาเสนอ

รายวิชาที่ 3
กระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร
(9 ชั่วโมง)

รายวิชาที่ 4
การประเมิน
หลักสูตร
(6 ชั่วโมง)

การประเมินผล
1.ระยะเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.ผลสัมฤทธิ์:ชิ้นงาน:พฤติกรรมการ
ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

