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การจัดการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ นั้น การเตรียมตัว
และวางแผนอย่างมีระบบเป็นความจำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะทำให้การเรียน
การสอนบรรลุ เ ป้ า หมายตามหลั ก สู ต รอย่ า งสมบู ร ณ์ และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ การทำแผนการสอนเป็ น วิ ธ ี ก ารหนึ ่ ง ที ่ น ำมาซึ ่ ง
ความสำเร็จ ครูผู้สอนจึงต้องถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งในวิชาชีพ
ของความเป็นครูที่จะต้องทำแผนการสอน

ดร.สงบ ลักษณะ ได้กล่าวถึงแนวทางหนึง่ ทีม่ ผี นู้ ยิ มปฏิบตั ิ
เมือ่ ได้รบั มอบหมายให้จดั การเรียนการสอนวิชาใดวิชาหนึง่ คือ
การดำเนินงานตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. ทำความเข้าใจกับหลักการและจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
และนำมาใช้เป็นกรอบแนวปฏิบตั ใิ นการวางแผนจัดการเรียนการสอน
2. เขียนจุดประสงค์การเรียนรูส้ ำหรับวิชานัน้ ในลักษณะเป็น
จุดประสงค์ปลายทางทีค่ วรจะเกิดขึน้ กับผูเ้ รียน เมือ่ ได้เรียนวิชา
นัน้ จนครบถ้วนแล้ว (ปกติคอื ผลสุดท้ายเมือ่ เรียนครบ 1 ภาคเรียน
หรือ 1 ปี) สิ่งที่ใช้ช่วยในการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
ลักษณะจุดประสงค์ปลายทาง คือ
2.1 จุดประสงค์ของกลุม่ ประสบการณ์ หรือจุดประสงค์
ของวิชา
2.2 คำอธิบายรายวิชาในวิชาหรือหน่วยย่อย หรืองานที่
กำหนดในหลักสูตร
3. เขียนโครงสร้างของวิชาทีจ่ ะสอนทัง้ วิชา ซึง่ นิยมเรียกว่า
“กำหนดการสอน” โดยมีสว่ นประกอบ คือ
3.1 หัวข้อเรือ่ งย่อย ๆ โดยอาศัยหัวข้อเนือ้ หาวิชาทีอ่ า่ น
จากคำอธิบายรายวิชา และค้นคว้าจากหนังสืออืน่ ประกอบ หรือ
ใช้หวั ข้อปัญหาในชีวติ จริงตามความต้องการของชุมชน
3.2 จำนวนคาบที่ควรใช้ในการสอนแต่ละหัวเรื่องย่อย
อาศัยการคำนวณจากจำนวนคาบที่มีจริงตลอดภาคเรียนตาม
ข้อกำหนดของหลักสูตร และพิจารณาน้ำหนักของปริมาณ
เรือ่ งราวทีจ่ ะกล่าวถึงในหัวข้อเรือ่ งนัน้
3.3 สาระสำคัญทีเ่ น้นถึงความคิดรวบยอด หรือหลักการ
หรือทักษะ หรือลักษณะนิสัยที่ต้องการจะปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ รียนในการเรียนแต่ละหัวข้อเรือ่ งนัน้ ปกติสาระสำคัญนีจ้ ะเป็น
กรอบกำหนดจุดประสงค์การเรียนประจำหัวข้อเรือ่ งนัน้

3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ของหัวข้อเรื่องย่อย ๆ แต่ละ
หัวข้อ
4. สร้างแผนการสอน โดยหยิบยกหัวข้อเรื่อง จำนวนคาบ
สาระสำคัญ และจุดประสงค์การเรียนรูข้ องแต่ละหัวข้อเรือ่ ง มา
ทำเป็นแผนการสอน โดยทั่วไปแล้ว ควรทำแผนการสอนได้
อย่างน้อยเท่ากับจำนวนหัวข้อเรือ่ ง หรือซอยย่อยให้มากกว่าก็ได้
หัวข้อ และรูปแบบของการเขียนแผนการสอนอาจมีได้
หลากหลาย ทั้งแบบใช้ตารางคล้ายบันทึกการสอน หรือแบบ
บรรยายโดยไม่ใช้ตารางก็ได้ สิ่งที่ควรกล่าวให้ชัดเจนในแผน
การสอน ได้แก่ ชือ่ เรือ่ ง จำนวนคาบ สาระสำคัญ จุดประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ การเรียนการสอน และ
การวัดผลประเมินผล
ถ้าแผนการสอนมีรายละเอียดชัดเจนถึงกิจกรรมของผูเ้ รียน
บทบาทของครู การใช้สื่อ การวัดผล จนผู้อ่านมองเห็นภาพ
พฤติกรรมจริง ๆ ในห้องเรียนได้สมบูรณ์ ก็ถอื ว่าเป็นแผนการสอน
ที่ดี และไม่จำเป็นต้องทำบันทึกการสอนอีกก็ได้ เพราะแผน
การสอนที่ชัดเจนใช้แทนบันทึกการสอนได้

สงบ ลักษณะ.  . พิมพ์ครัง้ ที่ 2
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.
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เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 ศูนย์ประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้จดั บรรยายพิเศษ เรือ่ ง ⌦
⌦ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม ผู้เข้าฟังการบรรยายประกอบด้วยบุคลากรของ
สถาบัน จำนวน 130 คน การบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้บคุ ลากรได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนความก้าวหน้า และทิศทางของการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยได้รบั เกียรติจากคุณพรทิพย์ กาญจนนิยต
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร

   ⌫    

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษากำหนดจัดอบรมหลักสูตร
⌦ รุน่ ที่ 2 ให้แก่บคุ ลากรของ
สถาบัน ระหว่างวันที่ 29–31 พฤษภาคม 2545 ณ ห้องประชุม
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้ผเู้ ข้าอบรมได้เข้าใจบทบาท และหน้าทีข่ องผูป้ ระเมิน และผูร้ บั
การประเมิน ตลอดจนมีความรูค้ วามสามารถ และทักษะในการ
ทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติ
จาก ศ.ดร.อุทมุ พร จามรมาน เป็นวิทยากร การอบรมครัง้ นีม้ ี
หน่วยงานที่รับเป็นกรณีศึกษาสำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ 4
หน่วยงาน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักหอสมุดกลาง และกองกิจการนักศึกษา

     

สถาบันได้เสนอชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วม
โครงการนำร่องด้านการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ของทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยจะนำดัชนีและเกณฑ์
การประเมิ น คุ ณ ภาพ ที ่ ไ ด้ จ ากผลการจ้ า งมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาทำวิจัย เรื่อง “การพัฒนาดัชนีและ
เกณฑ์การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” มาใช้สำหรับโครงการ
ดังกล่าว

  
   

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ได้แจ้งความก้าวหน้าในการประเมินคุณภาพภายนอก
ไห้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ทราบดังนี้
1. ความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบนั
1.1 กำหนดมาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี ้ ใ นการประเมิ น
คุณภาพภายนอก ประกอบด้วย 8 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้
(ดูรายละเอียดใน QA NEWS ฉบับที่ 20 เดือนมีนาคม 2545)
ซึง่ พัฒนาจากผลการวิจยั การประชุมปรึกษาหารือ การสอบถาม
ความเห็นของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง สถาบันอุดมศึกษา ขณะนีก้ ำลังจัดทำ
คูม่ อื การประเมินเพือ่ ให้ได้มาซึง่ วิธเี ก็บ และแปลค่าตัวบ่งชี้
1.2 กำลั ง ดำเนิ น การสรรหาและคั ด เลื อ กผู ้ ป ระเมิ น
ภายนอกระดับอุดมศึกษา
1.3 ได้จัดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก โดยมีสถาบันอุดมศึกษา

ที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 32 แห่ง สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ (สถาบันสภาราชภัฏ) 15 แห่ง
2. แนวทางการประเมินภายนอก
2.1 การประเมิ น ของ สมศ. จะเป็ น การประเมิ น ใน
ลักษณะ assessment ไม่ใช่ evaluation ซึ่งจะเป็นการให้
ข้อมูลแก่สถาบันว่า สถาบันมีจุดเด่นในเรื่องใด และจุดที่ต้อง
ได้รบั การพัฒนาในเรือ่ งซึง่ จะเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนา
2.2 สมศ. จะประเมินโดยคำนึงถึงความหลากหลายของ
สถาบันเป็นสำคัญ เนือ่ งจากแต่ละแห่งมีบริบททีแ่ ตกต่างกัน เช่น
ปรัชญา พันธกิจ เอกลักษณ์ ความเป็นมา ฯลฯ
2.3 การประเมินในรอบแรก (ปี 2545-2548) จะประเมิน
สถาบันโดยรวม แต่ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นการคิดค่าเฉลีย่
ของตัวบ่งชี้ของทุกคณะวิชา มาเป็นค่าเฉลี่ยรวมของสถาบัน
นอกจากนี้ จะไม่กำหนด benchmark แต่จะใช้ข้อมูลจาก
การประเมินในรอบนี้ พัฒนาเป็น benchmark ต่อไป
2.4 การประเมินในรอบแรก (ปี 2545-2548) สมศ. จะ
รับรองเพื่อยืนยันตามสภาพจริง โดยจะประเมินสถาบันตาม
รายมาตรฐาน และตัวบ่งชีใ้ นการประเมินภายนอก 8 มาตรฐาน
28 ตัวบ่งชี้ รวมทัง้ ผลการประเมินตนเองตามสภาพจริงทีเ่ ป็นอยู่
โดยไม่มีการตัดสินผ่าน-ไม่ผ่าน ได้-ตก ไม่มีการตัดสินรับรองไม่รับรองสถาบันการศึกษา เช่นที่ใช้ในระบบรับรองวิทยฐานะ
หรือระบบ ISO
3. การเตรียมตัวของสถาบันเพื่อรับการประเมินภายนอก
ในปีงบประมาณ 2545
3.1 สมศ. จะเริม่ ดำเนินการประเมินสถาบันอุดมศึกษา
ประมาณเดือนมิถุนายน 2545 สถาบันที่จะได้รับการประเมิน
ลำดับแรก 5 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต และสถาบันราชภัฏอุดรธานี ลำดับ
ต่อไปเป็นสถาบันทีเ่ ข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกันคุณภายใน
เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก ซึ่งเป็นไปตามกำหนดที่
แต่ ล ะแห่ ง ได้ แ จ้ ง แก่ สมศ. ในส่ ว นของสถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แจ้งว่าพร้อมทีจ่ ะรับการประเมิน
ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน 2545
3.2 ในปีงบประมาณ 2545 สมศ. จะประเมินสถาบัน
จากรายงานประจำปี ท ี ่ ม ี อ ยู ่ และ/หรื อ รายงาน SSR/SAR
และจะขอข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม หากในรายงานนั ้ น ไม่ ม ี ข ้ อ มู ล ที ่
ครอบคลุมตัวบ่งชี้ในการประเมินภายนอกของ สมศ. ส่วน
รายงานประจำปีทม่ี ลี กั ษณะของ SSR/SAR ทีท่ บวงมหาวิทยาลัย
กำลังดำเนินการพัฒนารูปแบบให้เป็นลักษณะเดียวกันนั้น
จะเริม่ ใช้ในปี 2546

