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ค ำน ำ 
  
 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร (Design and Development) 
รหัส ED12201 เป็นรายวิชาที่ได้ก าหนดไว้ในกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอนของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาสาระจากเอกสาร ต าราวิชาการ ดังที่
ปรากฏในเอกสารอ้างอิง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะมีความรู้และความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรได้อย่างสร้างสรรค์ 

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 13 บท แต่ละบทใช้เวลาในการจัดการเรียน
การสอนประมาณ 2 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการศึกษา 
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ธรรมชาติของหลักสูตร 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร การก าหนดรูปแบบและโครงสร้าง
ของหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท้องถิ่น การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร และรูปแบบการประเมินหลักสูตร  
 ผู้เรียนควรได้ศึกษารายละเอียดแต่ละบทจากเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ หรือหนังสืออ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมอีก ซึ่งดูได้จากข้อมูลแนะน าในบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิงในแต่ละบท ผู้เขียนหวังว่า
เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้คงอ านวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทางด้านหลักสูตรตามสมควร  
หากท่านที่น าไปใช้มีข้อเสนอแนะ ผู้เขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

       ED12201 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

       Curriculum Design and Development 

2. จ านวนหน่วยกิต 

       3 (2-2-5) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิชาบังคับ 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

คณาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 

       ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 2 

6.  รายวิชาที่ ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 

7.  รายวิชาที่ ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 

8.  สถานที่เรียน 

       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งล่าสุด 

       วันที่ 22 ตุลาคม 2555 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา  
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1.2  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร และ
การพัฒนาหลักสูตร  

1.3  เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับ และทุกประเภท  

1.4  เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการออกแบบหลักสูตรและวางแผนการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง
ตามเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  

1.5  เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาค การน าหลักสูตร
ไปใช้ และการประเมินหลักสูตร  

1.6 เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อและถูกต้องต่อการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และการ
ประเมินหลักสูตร  

2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร  
       วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับ และทุกประเภท ฝึกปฏิบัติการออกแบบและ
สร้างหลักสูตรแบบจุลภาค การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตรต่อไป  

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษามาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษาและ
การอุดมศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานสากล 
หลักสูตรการศึกษาเพ่ืออาชีพ วิเคราะห์หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันและมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับและ
ประเภท ปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาค ปฏิบัติการน าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการ
ประเมินและน าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  

สอนเสริมตามความ  

ต้องการของนักศึกษา  

เฉพาะรายบุคคล  

การฝึกปฏิบัติ 30  

ต่อภาคศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง  
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ แก่นักศึกษาเปน็รายบุคคล  

- คณาจารย์ประจ ากลุ่มสาขาวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ  

       - คณาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)  
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม     

1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1.1.1  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ   
โดยการวินิจฉัยด้วยความยุติธรรม ชัดเจน ประกอบหลักฐานเชิงประจักษ์ และตอบสนองปัญหา 
เหล่านั้น ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักการเหตุผล และ ค่านิยมอันดีงาม  

โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา  
1.1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพ่ือทบทวนและแก้ไข สนับสนุน 

อย่างจริงจัง ให้ผู้อ่ืนใช้ การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่
มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  

1.1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มี การประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างาน ชุมชน และท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง  
        1.1.4 เคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณขององค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2  วิธีการสอน  

1.2.1 การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ของสังคม และวิชาการรวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
1.2.2 การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
1.2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

1.3  วิธีการประเมินผล 

1.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
1.3.2 วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน  

1.3.3  วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 
1.3.4 วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
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2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ ต้องได้รับ 

          2.1.1 มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบ
ของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ  เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นและ/หรือสังคม  

          2.1.2 ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติ และนานาชาติ
ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสวน  

       2.2.2 การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี  
       2.2.3 การเรียนรู้ร่วมมือ เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์โลก 

แห่งความเป็นจริง  
        2.2.4 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

  2.3 วิธีการประเมินผล 

        2.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้  
        2.3.2 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
        2.3.3 วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ  

        2.3.4 วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปตีลอดหลักสูตร 
3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

            3.1.1 สามารถใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการกับบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิด
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพพร้อมกับพัฒนาแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหาได้  
        3.1.2 สามารถใช้การบูรณาการความรู้เดิมและความรู้ใหม่ที่ท้าทายในการวิเคราะห์ 
ประเด็น หรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์  
        3.1.3 สามารถใช้ความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ
ในปัจจุบันในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาได้อย่างสร้างสรรค์  
      3.2 วิธีการสอน  

        วิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และ
ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้ในการสร้างหลักสูตรได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งวิธีการสอนนั้นให้ความส าคัญใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงได้ท าการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ดังนี้ 
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 3.2.1  การใช้ค าถาม 

 3.2.2  การสาธิต 

 3.2.3  การอภิปรายกลุ่ม 

 3.2.4  การแสดงบทบาทสมมุติ 
 3.2.5  การสอนแบบ Storyline 

 3.2.6  การฝึกปฏิบัติจริง 
 3.2.7  การสัมภาษณ์ผู้รู้ ชุมชน 

 3.2.8  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 3.2.9  การให้เขียนแผนผังความคิด 

 3.2.10 การบรรยาย 

3.3 วิธีการประเมินผล 

   3.3.1 วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม  

        3.3.2 วัดและประเมินจากผลการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  
        3.3.3 วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปตีลอดหลักสูตร 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  

       4.1.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้  
        4.1.2 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่  
    4.2 วิธีการสอน  

     4.2.1 การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ  

        4.2.2 การเปน็ผู้น าแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership)  

        4.2.3 การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ  

        4.2.4 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

  4.3 วิธีการประเมินผล 

        4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน  

        4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน
ชัดเจนตรง  
        4.3.3 ประเด็นของข้อมูล  

        4.3.4 สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

        5.1.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหา และเสนอแนะแก้ไข ปัญหาในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

        5.1.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางการพูด การเขียนและการน าเสนอ
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป ได้อย่าง
เหมาะสม  

        5.1.3 สามารถน าเสนอรายงาน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์ หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

5.2 วิธีการสอน  

       5.2.1 การติดตามวเิคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจากข่าวหนังสือพิมพ์  

        5.2.2 การสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

        5.2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

5.3 วิธีการประเมินผล 

            5.3.1 วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์และน าเสนอรายงานประเด็น
ส าคัญด้านการศึกษา  

        5.3.2 วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและน าเสนอรายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

        5.3.3 วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปตีลอดหลักสูตร 
6.  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
       6.1 ทักษะการจัดการเรียนรู้  
             6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน า ปรึกษา ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน
อย่างบูรณาการมีทักษะในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

             6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการให้ค าแนะน า ปรึกษา ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่สอน
อย่างบูรณาการมีทักษะในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
               -  

         6.3 การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  
             6.3.1 วัดและประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
             6.3.2 วัดและประเมินการปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา  

             6.3.3 วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปตีลอดหลักสูตร 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1.  แผนการสอน 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
ผู้สอน 
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บทที่ 1 ความเป็นมาของ
การศึกษาและหลักสูตรไทย 

1. การศึกษาของไทยสมัย
โบราณ (พ.ศ. 1781–2411) 
2. การศึกษาของไทยสมัย
ปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.
2412–2474) 
3. การศึกษาของไทยสมัย
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
(พ.ศ. 2475 – 2502) 
4. การศึกษาของไทยสมัย
พัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 
2503 – 2520) 
5. การศึกษาของไทยสมัย 
พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2544 

6. การศึกษาของไทยสมัย
ปีปัจจุบัน (2544 –ปัจจุบัน) 
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1. ผู้สอนปฐมนิเทศการเรียนการสอนรายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร แจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ประจ าบทเรียน หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
รวมถึงระเบียบข้อตกลงในชั้นเรียน 

2. ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับความหมาย
ของหลักสูตร  

3. ยกกรณีตัวอย่าง “หลักสูตร” ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ทั้งท่ีเป็นหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว  

4. ให้นักศึกษาช่วยกันสรุปความหมายของหลักสูตร  

5. น าเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร  

6. ก าหนดประเด็นต่อเนื่องจากหัวข้อแรกว่า หลักสูตร
มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างไร ให้อภิปราย  

7. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป 

8.  กิจกรรมสุดท้าย ครูท าการตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจอีกครั้ ง โดยการถามตอบ แล้วให้
คะแนนรายบุคคล 

9.  มอบหมายงานให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

อ.ก
ัญฐ

ิกา
  เ

กษ
าน

ุช 
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บทที่ 2 มาตรฐานการศึกษา 
1. ความหมายของมาตรฐาน
การศึกษา 
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ
ความคิดรวบยอด 5 ขั้น 

1. ขั้นสังเกต 

    1.1 ผู้ เรียนศึกษาความหมาย ความส าคัญ 
ประโยชน์ และมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 

จากเอกสารประกอบการสอน 

 



(8) 
 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
ผู้สอน 
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2. ความส าคัญของมาตรฐาน
การศึกษา 
3. ประโยชน์ของการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา 

4. มาตรฐานการศึกษา
ของแต่ละระดับการศึกษา 
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    1.2  ผู้สอนตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้สังเกต เช่น 
มาตรฐานการศึกษาส าคัญต่อผู้เรียนอย่างไร ส าคัญ
ต่อการศึกษาอย่างไร ประโยชน์ของมาตรฐาน
การศึกษามีอะไรบ้าง เป็นต้น 

2.  ขั้นจ าแนกความแตกต่าง 
    2.1  ผู้สอนซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดในมาตรฐาน
การศึกษา เช่น มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับมีความ
แตกต่างกันอย่างไร จุดเด่นของมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับคืออะไร เป็นต้น 

3.  ขั้นหาลักษณะร่วม 

    3.1 ผู้สอนซักถามผู้ เรียนเกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ ว่ามีสิ่งใดที่มุ่งหมายไปใน
แนวทางเดียวกัน มีสิ่งใดท่ีระบุไว้แล้วมีความเหมือน
หรือสอดคล้องกัน เป็นต้น 

4.  ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด 

    4.1  ผู้สอนซักถามผู้เรียนซ้ าอีกครั้ง โดยให้ผู้เรียน
สรุปลักษณะของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับมาตาม
ความเข้าใจ 

    4.2  จากนั้นผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าใจมากยิ่งข้ึน 

5.  ขั้นทดสอบและน าไปใช้ 
    5.1  ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

     5.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้องของการตอบค าถามท้ายบทและอภิปราย สรุป
ความรู้ร่วมกัน 

 

 

อ.ก
ัญฐ

ิกา
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กษ
าน

ุช 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
ผู้สอน 
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บทที่ 3 ธรรมชาติของ
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1. ความหมายของการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. อุดมการณ์ของการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. หลักการของการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. การบริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทย 

5. ภารกิจของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

6. รูปแบบและแนวทางใน
การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

7. ระดับการศึกษา 
8. แนวการจัดการศึกษา 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) 5Es 

    1.  ขั้นสร้างความสนใจ ผู้สอนกล่าวถึงการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของไทย การจัดการศึกษาโดยทั่วไปที่
ผู้เรียนรู้จัก พร้อมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือ
เสนอข้อมูลที่ตนทราบเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของคนในชาติ 
    2.  ขั้นส ารวจและค้นหา เมื่อมีประเด็นค าถาม
เกิดขึ้นในขั้นแรก จากนั้นช่วยกันวางแผนเพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการค้นหาค าตอบ โดยเริ่มจาก
การก าหนดว่ า ควรมี เ นื้ อหาอะ ไรบ้ า ง  เ ช่ น 
อุดมการณ์ หลักการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ภารกิจของสถานศึกษาที่ต้องจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานคืออะไร เป็นต้น โดยแบ่งให้แต่ละกลุ่มไป
ศึกษา 
    3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เมื่อได้ข้อมูลอย่าง
เพียงพอแล้ว น าข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

    4.  ขั้นขยายความรู้ เมื่อได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกันทั้งชั้นแล้ว ให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียน
สรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด และน าผลงาน
ของตนเองอธิบายให้คู่ของตนฟังให้เข้าใจ โดยผลัด
กันเล่า 
    5.  ขั้นประเมิน  ผู้สอนเสนอให้ผู้เรียนร่วมกัน
วิเคราะห์และประเมินภารกิจของสถานศึกษาที่จัด
ให้กับผู้เรียนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือมีสิ่งใด
ควรจะเพ่ิมเติม  
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บทที่ 4 ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับหลักสูตร 
1. ความหมายของหลักสตูร 
2. คุณสมบัติของหลักสูตร 

3. ความส าคัญของหลักสูตร 
4. องค์ประกอบของหลักสูตร 
5. ระดับของหลักสูตร 
6. ลักษณะของหลักสูตรที่ด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1. ครูน าเสนอนิทานการศึกษา เรื่ องหลักสูตร
การศึกษา นักศึกษาและครูอภิปรายร่วมกันถึงข้อดี 
ข้อด้อย ของหลักสูตรดังกล่าว จากนั้นให้นักศึกษา
เสนอแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

2. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบ Microsoft Power 

point ในหัวข้อความหมายและความส าคัญของ
หลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร 

3. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม แล้ว
ร่วมกันอภิปรายถึงความหมาย ความส าคัญของ
หลักสูตร และองค์ประกอบของหลักสูตร 

4. นักศึกษาเขียน Mind  Mapping (แผนผัง
ความคิด)แสดงองค์ประกอบของหลักสูตร 

5. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบ Microsoft Power 

point ในหัวข้อรูปแบบของหลักสูตร  ระดับของ
หลักสูตร ลักษณะหลักสูตรที่ดี จากนั้นสนทนา ซักถาม 
พร้อมให้นักศึกษาวิจารณ์ถึงรูปแบบต่าง ๆ ของ
หลักสูตร 

6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
อ.ก

ัญฐ
ิกา

  เ
กษ

าน
ุช 
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บทที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ธรรมชาติความรู้ 
2. ข้อมูลพื้นฐานทางด้าน
ปรัชญาการศึกษา 
3. ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยา 
4. ข้อมูลพื้นฐานทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

4 

1.  แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 
5-6 คน 

2.  ครูผู้สอนก าหนดหัวข้อธรรมชาติความรู้ ปรัชญา
การศึกษา จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรเดิม บุคคลภายนอกและ
นักวิชาการ และโรงเรียนหรือชุมชน รวมทั้งหมด 
11 หัวข้อ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย   
 

อ.ก
ัญฐ
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5. ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ 
6. ข้อมูลพื้นฐานทางด้าน
การเมืองการปกครอง 
7. ข้อมูลพื้นฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8. ข้อมูลพื้นฐานทางด้าน
ประวัติศาสตร์ 
9. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตรเดิม 

10. ข้อมูลพ้ืนฐานจาก
บุคคลภายนอกและ
นักวิชาการต่าง ๆ 

11. ข้อมูลพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับโรงเรียน ชุมชน
หรือสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3.  นักศึกษาสรุปสาระเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ตามท่ี
สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม
4.  แต่ละกลุ่มน าเสนอเนื้อหาสาระของตนเองหน้า
ชั้น 

5.  ครูผู้สอนน าข้อสรุปของแต่ละกลุ่มมาใช้ในการ
สรุปบทเรียนและวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกัน 

6.  ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
จากแบบทดสอบย่อย 

 อ.ก
ัญฐ

ิกา
  เ

กษ
าน

ุช 
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บทที่ 6 รูปแบบของ
หลักสูตร 
1. แนวความคิดในการ
จัดรูปแบบหลักสูตร 
2. รูปแบบของหลักสูตร
ประเภทต่าง ๆ  

 

 

 

 

4 

1.  ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน 

2. ให้ผู้ เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาตามหัวข้อที่ครู
ก าหนดให้ คือ หลักสูตรรายวิชา หลักสูตร
สหสัมพันธ์ หลักสูตรหมวดวิชา หลักสูตรแกน 
หลักสูตรประสบการณ์ หลักสูตรที่ยึดเอาผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรแบบ
ผสมผสาน และหลักสูตรที่เน้นสมรรถฐาน 

3.  หลังจากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมาอภิปราย
ร่วมกันหน้าชั้นเรียน 

4.  ครูและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 

5.  ครูทดสอบเนื้อหาอีกครั้งโดยการตั้งค าถามเก็บ
คะแนนเป็นกลุ่มเพ่ือให้รางวัล กลุ่มที่ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ชนะและได้ของรางวัล 

6.  มอบหมายงานให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.ก
ัญฐ

ิกา
  เ

กษ
าน
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บทที่ 7 รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตร 
1. รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรจากแนวคิด
ต่างประเทศ 

2. รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของไทย 

4 

1. ใช้การสอนแบบบรรยาย การอภปิราย การอภปิรายกลุ่ม 
กิจกรรมระดมสมอง  
2. กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง เปรียบเทียบลักษณะของ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรประเภทต่าง ๆ โดยเขียน
เป็นแผนผัง กราฟิค (graphic organizers) แบบผัง
เวนน์ ไดอะแกรม (venn diagram)  

3. กิจกรรมการถาม – ตอบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
และพัฒนาทักษะการคิด  
4. เขียนอนุทิน (journal) เพ่ือสะท้อนความรู้ที่ได้รับ 

 

อ.ก
ัญฐ

ิกา
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ุช 
 

 

 

 

 

 

8 

บทที่ 8 กระบวนการใน
การพัฒนาหลักสูตร 
1. ความหมายของการ
พัฒนาหลักสูตร 

2. แนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตร 

3. พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร 
4. ระดับการพัฒนาหลักสูตร 
5. กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร 
6. ผลที่ได้จากการพัฒนา
หลักสูตร 
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1.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประกอบ Microsoft Power 

point ในหัวข้อ ความหมาย แนวคิด พ้ืนฐานการ
พัฒนาหลักสูตร ระดับ กระบวนการ ผลที่ได้จาก
การพัฒนาหลักสูตร 

2.  แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม  
แล้วร่วมกันอภิปรายถึงกระบวนการในการพัฒนา
หลักสูตร 

3.  นักศึกษาเขียน Mind Mapping (แผนผังความคิด) 
แสดงถึงกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 
4.  อภิปรายหน้าชั้นเรียน จากนั้นสนทนา ซักถาม 
ในทุกประเด็น 

5.  ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.ก
ัญฐ

ิกา
  เ

กษ
าน

ุช 
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บทที่ 9 หลักสูตร
สถานศึกษา 
1. ความหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. ความส าคัญของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
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1. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบ Power point  

พร้อมกับน าตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษามาให้
ผู้เรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม 

2. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม  
แล้วร่วมกันอภิปรายถึงกระบวนการในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา จากนั้นให้นักศึกษาเขียนสรุป
กระบวนการจัดท าตามความเข้าใจ 
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9-10 

3. จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
4. ขั้นตอนการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
5. องค์ประกอบส าคัญ
ของหลักสูตรสถานศึกษา 
6. กระบวนการการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 

8 

3. ทุกกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกัน
สนทนาแลกเปลี่ยนในประเด็นที่มีความสงสัย
เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา เป็นรายบุคคล 

5.  ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่ 10 หลักสูตร
ท้องถิ่น 

1.  ความหมายของ
หลักสูตรท้องถิ่น 

2.  ความส าคัญของ
หลักสูตรท้องถิ่น 

3.  กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 

4.  ปัญหาของการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 

5.  ระดับข้ันของการ
พัฒนาหลักสูตร 

6.  การด าเนินงานพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 

7. การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น โดยการสร้าง
หลักสูตรย่อย 
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1. ครูบรรยายเนื้อหาประกอบ Power point 

พร้อมกับน าตัวอย่างหลักสูตรท้องถิ่นมาให้ผู้เรียนได้
ศึกษาเพ่ิมเติม 

2. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม  
แล้วร่วมกันอภิปรายถึงกระบวนการในการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น จากนั้นให้นักศึกษาเขียนสรุป
กระบวนการจัดท าตามความเข้าใจ 

3. มอบหมายงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และเลือก
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
ผู้สอน 

13 

บทที่ 11 การน า
หลักสูตรไปใช้ 
1. ความหมายของการน า
หลักสูตรไปใช้ 
2. แนวคิดเก่ียวกับการน า
หลักสูตรไปใช้ 
3. หลักการที่ส าคัญใน
การน าหลักสูตรไปใช้ 
4. งานที่เก่ียวข้องกับการ
น าหลักสูตรไปใช้ 
5. ขั้นตอนในการน า
หลักสูตรไปใช้ 
6. กระบวนการในการ
ประเมินผลเพื่อควบคุม
คุณภาพของหลักสูตร 

7. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน า
หลักสูตรไปใช้ 

4 

1. ครแูบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คน 

2.  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาตามหัวข้อที่ครูก าหนดให้ 
คือ ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 
แนวคิดเก่ียวกับการน าหลักสูตรไปใช้ หลักการที่
ส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ งานที่เกี่ยวข้องกับ
การน าหลักสูตรไปใช้ ขั้นตอนในการน าหลักสูตรไป
ใช้ กระบวนการในการประเมินผลเพื่อควบคุม
คุณภาพของหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน า
หลักสูตรไปใช้ 
3.  หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมาอภิปราย
ร่วมกันหน้าชั้นเรียน 

4.  ครูและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 

5.  ครูทดสอบเนื้อหาอีกครั้งโดยการตั้งค าถามเก็บ
คะแนนเป็นกลุ่มเพ่ือให้รางวัล กลุ่มท่ีได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ชนะและได้ของรางวัล 

6.  มอบหมายงานให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

7.  ทดสอบหลังเรียน 
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บทที่ 12 การประเมิน
หลักสูตร 
1. ความหมายของการ
ประเมินหลักสูตร 

2. แนวคิดของการ
ประเมินหลักสูตร 

3. ความจ าเป็นและ
จุดมุ่งหมายในการ
ประเมินผลตามหลักสูตร 

4. ระยะของการประเมิน
หลักสูตร 

4 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการตาม
แนวคิดของกาเย่ 
1.  ขั้นที่ 1 ขั้นเร้าความสนใจ 

    1.1  ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้ค าถาม
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้คิดหาค าตอบ เช่น การสร้าง
หลักสูตรนั้นเราควรต้องท าการประเมินหรือไม่ 
อย่างไร หากไม่มีการประเมินหลักสูตร จะเป็น
อย่างไร หรือสามารถด าเนินการอย่างไรได้หากไม่
ใช้วิธีการประเมินหลักสูตร เป็นต้น 

2.  ขั้นที่ 2 บอกวัตถุประสงค์ 
    2.1  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนเนื้อหาใน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
ผู้สอน 

14 

5. ผู้ประเมินหลักสูตร 

6. ขอบเขตในการ
ประเมินหลักสูตร7. 

ขั้นตอนการประเมิน
หลักสูตร 
8. ประโยชน์ของการ
ประเมินหลักสูตร 
9. ปัญหาในการประเมิน
หลักสูตร 

4 

บทนี้ แจ้งว่าผู้เรียนควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรใน
กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งแจ้งการปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อให้เกิดผลงาน 

3.  ขั้นที่ 3 ทบทวนความรู้เดิม 

    3.1  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนกระบวนการสร้างหลักสูตร หรือมองถึงว่า
ต้องมีข้อมูลใดบ้างก่อนการสร้างหลักสูตร สร้างแล้ว
ท าอย่างไรต่อ เป็นต้น 

4.  ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอเนื้อหาใหม่ 
    4.1  ผู้สอนบรรยาย อธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ เกี่ยวกับเนื้อหา การประเมินหลักสูตร 
5.  ขั้นที่ 5 ชี้แนวทางการเรียน 

    5.1  ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนน าหลักสูตร
สถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นมาเป็นตัวอย่าง 
และด าเนินการประเมินหลักสูตร 

6.  ขั้นที่ 6 กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 

    6.1  ผู้สอนท าการตรวจสอบผลงานการประเมิน
หลักสูตรของผู้ เรียนว่าถูกต้องหรือไม่  อย่างไร 

ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวกับบทเรียนผู้เรียนแต่ละคน 

7.  ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

    7.1  จากนั้นผู้สอนให้ค าแนะน าผู้เรียนแต่ละคน
ว่ามีสิ่งใดที่ควรแก้ไข  
8.  ขั้นที่ 8 ทดสอบความรู้ 
    8.1  ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

9.  ขั้นที่ 9 สรุปและน าไปใช้ 
    9.1  ผู้สอนและผู้ เรียนสรุปความรู้

ร่วมกันทั้งชั้น พร้อมให้ผู้เรียนเสนอแนวคิดว่าจะน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรต่อไป 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
ผู้สอน 

15-16 

บทที่ 13 รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตร 
1. ความหมายของการ
ประเมินหลักสูตร 

2.แนวคิดของการประเมิน
หลักสูตร 

3. ความจ าเป็นและ
จุดมุ่งหมายในการ
ประเมินผลตามหลักสูตร 

4. ระยะของการประเมิน
หลักสูตร 

5. ผู้ประเมินหลักสูตร 

6. ขอบเขตในการ
ประเมินหลักสูตร 

7. ขั้นตอนการประเมิน
หลักสูตร 

8. ประโยชน์ของการ
ประเมินหลักสูตร 

9. ปัญหาในการประเมิน
หลักสูตร 

4 

1.  ผู้สอนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการ
ประเมินหลักสูตร ผู้เรียนและผู้สอนอภิปรายร่วมกัน
ถึงข้อดี ข้อด้อย ของหลักสูตรดังกล่าว จากนั้นให้
เสนอแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

2.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประกอบ Microsoft 

Power point ในหัวข้อรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรรูปแบบต่าง ๆ  
3.  แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม 
แล้วร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะที่ดีหรือจุดเด่นของ
รูปแบบนั้น ๆ  
4.  นักศึกษาเขียน Mind  Mapping (แผนผัง
ความคิด) แสดงถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการประเมินหลักสูตร 

5.  น าเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมอภิปรายเนื้อหา
ร่วมกันทั้งชั้น 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 

1 

1.1, 1.6,  

1.7, 2.1,  

2.4-2.6,  

3.2 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1  

สอบกลางภาค  

ทดสอบย่อยครั้งที่ 2  

สอบปลายภาค  

4  

8  

12  

16  

10%  

25%  

10%  

25%  

2 

1.1, 1.6,  

1.7, 2.1,  

2.4-2.6,  

3.2, 4.1-  

4.6,5.3-5.4 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอ  

รายงาน  

การท างานกลุ่มและผลงาน  

การอ่านและสรุปบทความ  

การส่งงานตามที่มอบหมาย  

ตลอดภาค  

การศึกษา  
20% 

3 
1.1-1.7,  

3.1 

การเข้าชั้นเรียน  

การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ  

คิดเห็นในชั้นเรียน  

ตลอดภาค  

การศึกษา  
10% 

 

3.  เกณฑ์การประเมินผล 

 

ระดับคะแนน เกรดที่ได้ 
80-100 A 

75-79 B+ 

70-74 B 

65-69 C+ 

60-64 C 

55-59 D+ 

50-54 D 

0-49 F 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและต าราหลัก 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552).  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

 คุรุสภา ลาดพร้าว. 

ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. (2539).  การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : คณะ 

              ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2537).  นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้น ติ้งเฮาส์.   
ชูศรี สุวรรณโชติ. (2544).  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย.  
ธ ารง บัวศรี. (2532).  ทฤษฎีหลักสูตร : การออกแบบและพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :  
              คุรุสภาลาดพร้าว. 

นิรมล ศตวุฒิ. (2548).  การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2546). การพัฒนาหลักสูตรและการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตร.กรุงเทพฯ : สุวีริยสาส์น. 
รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม.  (2545).  การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา.  กรุงเทพฯ :  
              บุ๊ค พอยท์.  
วิชัย ดิสสระ. (2535).  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.์  

สุนีย์ ภู่พันธ์. (2546).  แนวคิดพื้นฐานการสร้างและพัฒนาหลักสูตร.  เชียงใหม่ : ส านักพิมพ์ The  

              Knowledge Center.  

สุมิตร คุณานุกร. (2520).  หลักสูตรและการสอน.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 
สงัด อุทรานันท์. (2529).  พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เซ็นเตอร์ฮงบัคเคชั่น.  
_______. (2530).  ทฤษฎีหลักสูตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มิตรสยาม.  
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

       ไม่มี 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia ค าอธิบายศัพท์ มคอ.3 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552) 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด
และ ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดังนี้  
       - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  

       - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน  

       - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา  

           - ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

       ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้  
       - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน  

       - ผลการสอบ  

        - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 

       หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้  
       - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  

       - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ  

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย 

ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้  
       - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1 

ความเป็นมาของการศึกษาและหลักสูตรไทย 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.  การศึกษาและหลักสูตรสมัยโบราณ (พ.ศ. 1781 – 2411) 
2.  การศึกษาและหลักสูตรสมัยปฏิรูปการศึกษา  (พ.ศ. 2412 – 2474) 
3.  การศึกษาและหลักสูตรสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง  (พ.ศ. 2475 – 2502) 
4.  การศึกษาและหลักสูตรสมัยพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2503 – 2520) 

 5.  การศึกษาและหลักสูตรสมัย พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2544 

 6.  การศึกษาและหลักสูตรสมัยปัจจุบัน (2544 – ปัจจุบัน) 
  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  

หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 
 1.  อธิบายความเป็นมาของการศึกษาและหลักสูตรของไทยได้ 
 2.  เขียนสรุปความเป็นมาของการศึกษาและหลักสูตรของไทยแต่ละสมัยได้ 
 3.  วิเคราะห์และวิจารณ์ถึงความแตกต่างทางด้านการจัดการศึกษาและหลักสูตรของไทยแต่ละ
สมัยได ้  

 4.  วิเคราะห์และวิจารณ์เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางด้านการศึกษาและหลักสูตรของไทยแต่ละสมัยได้ 
 5.  เสนอแนวคิดพร้อมยกตัวอย่างที่แสดงถึงความส าคัญจ าเป็นของหลักสูตรแต่ละสมัยได้ 
 6.  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ผู้สอนปฐมนิเทศการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร แจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบทเรียน หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล รวมถึงระเบียบข้อตกลงใน
ชั้นเรียน 

 2. ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร  

 3. ยกกรณีตัวอย่าง “หลักสูตร” ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว  

 4. ให้นักศึกษาช่วยกันสรุปความหมายของหลักสูตร  

 5. น าเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  

 6. ก าหนดประเด็นต่อเนื่องจากหัวข้อแรกว่า หลักสูตรมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา
อย่างไร ให้อภิปราย  
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7. ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป4.  เมื่อถึงเวลาที่ครูก าหนดให้ สมาชิกแต่ละคนต้องออกจาก 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลับไปยังกลุ่มบ้านเพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่ตนศึกษามาให้เพ่ือนฟังจนครบทุกหัวข้อ  

8.  กิจกรรมสุดท้าย ครูท าการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจอีกครั้ง โดยการถามตอบ แล้วให้
คะแนนรายบุคคล 

 9.  มอบหมายงานให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
     สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนบทที่  1 เรื่อง ความเป็นมาของการศึกษาและหลักสูตรไทย 

 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft Power point หัวข้อ ดังนี้ 
     2.1  การศึกษาและหลักสูตรสมัยโบราณ (พ.ศ. 1781 – 2411) 
     2.2  การศึกษาและหลักสูตรสมัยปฏิรูปการศึกษา  (พ.ศ. 2412 – 2474) 
     2.3  การศึกษาและหลักสูตรสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง  (พ.ศ. 2475 – 2502) 
     2.4  การศึกษาและหลักสูตรสมัยพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2503 – 2520) 

  2.5  การศึกษาและหลักสูตรสมัย พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2544 

  2.6  การศึกษาและหลักสูตรสมัยปีปัจจุบัน (2544 – ปัจจุบัน) 
 3.  หัวข้อ “หลักสูตรการศึกษาแต่ละสมัย” ที่ให้ผู้เรียนศึกษา 
 4.  แบบฝึกหัดท้ายบท 

     แหล่งเรียนรู้ 
 1.  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2.  ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
 3.  ศูนย์คอมพิวเตอร์  
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การวัดผลและประเมินผล 

 
 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

1. อธิบายความเป็นมาของ
การศึกษาและหลักสูตรของ
ไทยได้ 
 

 

2. เขียนสรุปความเป็นมา
ของการศึกษาและหลักสูตร
ของไทยแต่ละสมัยได้ 
 

 

3.  วิเคราะห์และวิจารณ์ถึง
ความแตกต่างทางด้านการ
จัดการศึกษาและหลักสูตร
ของไทยแต่ละสมัยได้  

4. วิเคราะห์และวิจารณ์เกี่ยวกับ
วิวัฒนาการทางด้านการศึกษา
และหลักสูตรของไทยแต่ละ
สมัยได้ 
5. เสนอแนวคิดพร้อมยกตัวอย่าง
ที่แสดงถึงความส าคัญจ าเป็น
ของหลักสูตรแต่ละสมัยได้ 
6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

 

    สังเกต 

    การตอบค าถาม  
   และการอภิปราย 

 

 

 

ตรวจชิ้นงาน 

 

 

 

   สังเกต 

   การตอบค าถาม 

   การอภิปราย 

   และพฤติกรรม 

   การท างานกลุ่ม 

 

 

   สังเกต 

   การตอบค าถาม 

   และการอภิปราย 

 

   สังเกตพฤติกรรม 

   การท างานกลุ่ม 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

แบบประเมินชิ้นงาน 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

ชิ้นงานที่ท าสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 
ครอบคลุมเนื้อหา  
 

 

 

 

     พฤติกรรมการ 

     แสดงออกท้ังการ 

     ตอบค าถาม/ 
     การร่วมอภิปราย/ 
     เสนอความคิดเห็น    
     ชัดเจน  
     ส่งงานตรงเวลา 
     ผ่านร้อยละ 80 
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บทท่ี  1 
 

ความเป็นมาของการศึกษาและหลักสูตรไทย 

 

ความน า 

 

 ในทางการศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของการศึกษาและหลักสูตรของไทย
สมัยโบราณ เพ่ือช่วยให้เห็นพัฒนาการทางด้านการศึกษาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแนวทาง
ที่ดีในการเกิดความคิดที่กว้างขึ้น ชัดเจนขึ้น เข้าใจไปในทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางด้านการศึกษา 
เพราะการศึกษาประวัติศาสตร์ท าให้เราเข้าใจและมองเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต มองเห็นคุณค่าของวิชา
และการจัดการเรียนการสอนในอดีต ว่าแต่ละช่วงเวลาได้รับอิทธิพลและแนวคิดอย่างไร จึงท าให้เกิด
หลักสูตรต่าง ๆ แนวคิดที่ว่านี้อาจท าให้เราสามารถปรับแนวคิดในการด าเนินการศึกษาของเราต่อไป
ได้อย่างถูกต้อง ประวัติศาสตร์จึงเป็นบทเรียนที่ดีในการพิจารณาตัดสินและด าเนินการจัดการศึกษา 
ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
  

การศึกษาของไทยสมัยโบราณ (พ.ศ. 1781 – 2411) 
 

การศึกษาสมัยนี้เป็นการศึกษาแบบสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่เดิม จ าเป็นที่คนไทย
ในสมัยนั้นต้องขวนขวายหาความรู้จากผู้รู้ในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งการศึกษาจะมีบ้านและวัดเป็นศูนย์กลาง
ของการศึกษา เช่น บ้านเป็นสถานที่อบรมกล่อมเกลาจิตใจของสมาชิกภายในบ้าน โดยมีพ่อและแม่ท าหน้าที่
ในการถ่ายทอดอาชีพและอบรมลูก ๆ ส่วนวังเป็นสถานที่รวมเอานักปราชญ์สาขาต่าง ๆ มาเป็นขุนนาง
รับใช้เบื้องพระยุคลบาท โดยเฉพาะงานช่างศิลปหัตถกรรมเพ่ือสร้างพระราชวังและประกอบพระราชพิธี
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ส่วนวัดเป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนพระจะท าหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนธรรมะแก่พุทธศาสนิกชน 
โดยเฉพาะผู้ชายไทยมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและบวชเรียน ในสังคมไทยจึงนิยมให้ผู้ชายบวชเรียนก่อน
แต่งงานท าให้มีคุณธรรมและจิตใจมั่นคงสามารถครองเรือนได้อย่างมีความสุข นอกจากผู้ที่มาบวชเรียน
มาแสวงหาความรู้เรื่องธรรมะในวัดแล้ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในด้านศิลปวิทยาการ
ต่าง ๆ ที่เคยได้อบรมจากครอบครัวมา จะเห็นได้ว่าสถาบันทั้งสามนี้ล้วนแต่มีบทบาทในการศึกษาอบรม
ส าหรับคนไทยในสมัยนั้น ซึ่งการศึกษาของไทยสมัยโบราณสามารถแบ่งออกได้เป็นสมัยต่าง ๆ ดังนี้ 
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 1.  การศึกษาสมัยสุโขทัย 

 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์การศึกษาซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือประวัติกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2435-2507 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2507 : 1-2) มีข้อความหนึ่งว่า “การศึกษาได้จัดกันมาตั้งแต่
สมัยสุโขทัย เป็นราชธานี (พ.ศ. 1781-1921) แต่เป็นการศึกษาแบบโบราณ ซึ่งเจริญรอยสืบต่อมาจนถึงสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสมัยกรุงสุโขทัย  รัฐและวัด
รวมกันเป็นศูนย์กลางแห่งประชาคม กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐและวัดย่อมเป็นการสอนประชาคมไปในตัว 
ซึ่งในสมัยนั้นเป็นการศึกษาแบบถ่ายทอดกันต่อ ๆ มา การศึกษาในยุคนี้มีวัง บ้าน และวัดเป็นศูนย์กลาง
ชุมชน สถานศึกษาส่วนใหญ่คือบ้าน สถานศึกษาอ่ืนได้แก่ ส านักสงฆ์ ส านักปราชญ์ราชบัณฑิต และ
ราชส านัก จะเห็นได้ว่าสมัยนี้มุ่งสอนให้คนเป็นปราชญ์ โดยให้ศึกษาพระธรรมวินัยอันเป็นค าสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า หลักสูตรการเรียนการสอนมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระธรรมวินัยนั่นเอง แต่ใช้การศึกษา
จากต าราภาษาบาลี ขณะเดียวกันผู้เรียนได้รับการอบรมบ่มนิสัยและให้ประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่าง
ที่ปรากฏอยู่ในภาษาบาลีด้วย พระมหากษัตริย์ที่มีพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
ของประเทศไทยในสมัยนั้นมี 2 พระองค์ คือ พระเจ้ารามค าแหง และพระมหาธรรมราชาลิไท ซึ่งจะ
กล่าวถึงเป็นข้อ ๆ ดังนี้ (ธ ารง  บัวศรี, 2542 : 25) 

1.1  การประกาศให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ เดิมทีคนไทยนับถือทั้งศาสนาพราหมณ์  
พุทธศาสนา และนับถือภูตผีปีศาจ พ่อขุนรามค าแหงเห็นควรให้ประกาศยกพุทธศาสนาขึ้นเป็นศาสนา
ประจ าชาติ พระองค์ได้บ ารุงพุทธศาสนาเป็นอันมาก เช่น ให้นิมนต์พระสงฆ์ลังกาวงศ์ ซึ่งเป็นนิกายที่
ปฏิบัติธรรมวินัยโดยเคร่งครัด จากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นไปประดิษฐาน ณ กรุงสุโขทัย นับเป็นการส่งเสริม
ทางด้านจริยศึกษา 

1.2  การประดิษฐ์อักษรไทย พ.ศ. 1826 พ่อขุนรามค าแหงได้คิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใหม่ เพราะเห็นว่า
ตัวหนังสือไทยที่เราดัดแปลงมาจากตัวหนังสือมอญและขอมนั้น ยังไม่สะดวกในการเขียนรูปตัวหนังสือ
ยังรุงรังอยู ่วิธีประสมตัวก็ซับซ้อนยุ่งยาก และไม่เพียงพอกับเสียงในภาษาไทย พระองค์ได้คิดประดิษฐ์
ตัวอักษรขึ้นใหม ่โดยดัดแปลงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องต่าง ๆ ให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น หนังสือไทยที่พ่อขุนรามค าแหง
ทรงประดิษฐ์ขึ้นใหม่นี้ ได้แพร่หลายเป็นที่นิยมในระหว่างไทยและเป็นรากฐานแห่งการอักษรศาสตร์
ตลอดมาจนปัจจุบันนี้ 

1.3  ประดิษฐ์ถ้วยชามสังคโลก มีช่างจีนที่ช านาญการปั้นถ้วยชามมาตั้งเตาเผาขึ้นที่เมืองสวรรคโลก  
นับเป็นการส่งเสริมทางวิชาช่าง 

1.4  การส่งเสริมทางประติมากรรมและศิลปกรรม หลังจากที่พ่อขุนรามค าแหงได้ทรงสถาปนา
พุทธศาสนาขึ้นเป็นศาสนาประจ าชาติแล้ว ท าให้ศิลปกรรมและประติมากรรมพลอยเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย  
ดังที่ปรากฏแล้วว่าพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยนี้มีความงดงามมาก เช่น พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์  
เป็นต้น 
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1.5  การบ ารุงพุทธศาสนาในรัชสมัยพระยาลิไท ในรัชสมัยนี้พระพุทธศาสนาได้รับการท านุบ ารุง
มากยิ่งขึ้น เช่น 

     1.5.1  พระองค์ได้ทรงจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ โดยก าหนดให้มีสองคณะ คือ คณะอรัญวาสี  
และคณะคามวาสี 

     1.5.2  พระองค์ได้ทรงสละราชสมบัติออกผนวชเป็นพระภิกษุชั่วระยะหนึ่ง นับเป็นแบบอย่าง
ของการบวชเรียนในสมัยต่อมา 

     1.5.3  พระยาลิไท ได้ทรงนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับศาสนาขึ้นเล่มหนึ่ง ชื่อไตรภูมิพระร่วง 
ซึ่งคงเหลือตกทอดมาจนถึงสมัยปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสั่งสอนศีลธรรมแก่
ราษฎรให้ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม ละเว้นการประพฤติชั่ว ผู้ประพฤติดีจะได้ดีจะได้ขึ้นสวรรค์ ผู้ประพฤติ
ชั่วจะต้องตกนรกเมื่อสิ้นชีวิตลง พระองค์ทรงพรรณนาจนผู้อ่านสามารถหลับตาเห็นภาพนรกอันน่าสะพรึงกลัว
นั้นได้ นับเป็นวรรณคดีร้อยแก้วที่ส าคัญที่สุดในสมัยสุโขทัย หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงภูมิทั้ง 3 มี กามภูมิ 
รูปภูมิ และอรูปภูมิ กวีในสมัยต่อมาได้ใช้เป็นข้ออ้างอิงในวรรณกรรมต่าง ๆ สืบมา หนังสือเล่มนี้มี
บทบาทส าคัญต่อค าสอนในพระพุทธศาสนาตราบจนถึงปัจจุบัน ดังแสดงในภาพประกอบ 1.1 

 

 
 

ภาพประกอบ 1.1 หนังสือไตรภูมิพระร่วง 
ที่มา : http://www.nextsteptv.com/khongdee/?p=2829 

 

1.6  การจัดการศึกษาในสมัยสุโขทัย การจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

     1.6.1  ฝ่ายอาณาจักร  แบ่งออกเป็น 2 ฝุาย ดังนี้ 
             1.6.1.1  ฝ่ายทหาร จะให้การศึกษาด้านพลศึกษาส าหรับผู้ชาย เช่น มวย กระบี่ 

กระบอง เพลงอาวุธต่าง ๆ ตลอดจนวิธีบังคับม้า ช้าง ต าราพิชัยยุทธซึ่งเป็นวิชาชั้นสูงของผู้จะเป็นแม่
ทัพนายกอง 

http://www.nextsteptv.com/khongdee/?p=2829
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                1.6.1.2  ฝ่ายพลเรือน ให้เรียนคัมภีร์ไตรเวท โหราศาสตร์ ดาราฤกษ์ เวชกรรม ฯลฯ 
ส่วนผู้หญิงให้เรียนวิชาช่างสตรี และปั้น ปักทอง ร้อยกรอง เย็บย้อม นอกจากนั้นก็อบรมบ่มนิสัย 
กิริยามารยาท การท าอาหารการกินเพื่อเตรียมเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีต่อไป 

     1.6.2  ฝ่ายศาสนจักร เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนา การจัดการศึกษาในสมัยสุโขทัย
นอกจากจะเน้นทางด้านพุทธศาสนาแล้ว ยังเน้นทางด้านศิลปศาสตร์อีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่
พ่อขุนรามค าแหงได้น าช่างจีนเข้ามาเผยแพร่การท าถ้วยชามสังคโลกให้แก่ชาวไทยสมัยนั้น หลังจากที่
พ่อขุนรามค าแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้แล้วก็ท าให้งานด้านอักษรศาสตร์เจริญขึ้น มีการสอน
หนังสือภาษาไทยในพระบรมมหาราชวัง และมีวรรณคดีปรากฏขึ้น เช่น ไตรภูมิพระร่วง และต ารับ
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ 

1.7  สถานศึกษา ได้แก่ 
     1.7.1  บ้าน เป็นสถาบันสังคมพ้ืนฐานที่ช่วยท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ

ตามแบบบรรพบุรุษ ศิลปะการปูองกันตัวส าหรับผู้ชาย การก่อสร้างบ้านเรือน และการบ้านการเรือน
ส าหรับผู้หญิง เช่น การจีบพลู การท าอาหาร และการทอผ้าส าหรับสตรี เป็นต้น  
      1.7.2  ส านักสงฆ์ เป็นสถานศึกษาที่ส าคัญของราษฎรทั่วไป ท าหน้าที่ขัดเกลาจิตใจและ
แสวงหาธรรมะต่าง ๆ 

     1.7.3  ส านักราชบัณฑิต คือบ้านของบุคคลที่ประชาชนยกย่องว่ามีความรู้สูง บางคนก็เป็น
ขุนนางมียศศักดิ์ บางคนก็เคยบวชเรียนมาแล้วมีความรู้แตกฉาน 

     1.7.4  พระราชส านัก เป็นสถานศึกษาของพระราชวงศ์และบุตรหลานของขุนนางใน
ราชส านัก มีพราหมณ์หรือราชบัณฑิตเป็นครูสอน 

1.8  วิชาที่สอน  ได้แก่ 
     1.8.1  วิชาความรู้สามัญ ตอนต้นสมัยกรุงสุโขทัยคือวิชาภาษาบาลี สันนิษฐานว่าคงจะใช้หนังสือ

ขอมและมอญ สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อ พ.ศ.1826 แล้ว
จากนั้นจึงได้มีการเรียนภาษาไทยกัน 

     1.8.2  วิชาชีพ เรียนตามแบบอย่างบรรพบุรุษ ตระกูลใดเป็นแพทย์ก็จะสอนบุตรหลานให้ 
เป็นแพทย์ 

     1.8.3  วิชาจริยศึกษา สอนให้เคารพนับถือบรรพบุรุษ ให้รู้จักความกตัญญูรู้คุณคน ให้รักษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิม รู้จักท าบุญให้ทานถือศีลในระหว่างเข้าพรรษา 

     1.8.4  วิชาศิลปะป้องกันตัว คือศึกษาเกี่ยวกับการฝึกอาวุธ การบังคับสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะ
ออกศึกและต าราพิชัยยุทธ 
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2.  การศึกษาสมัยกรุงศรีอยุธยา 

 ในสมัยนี้อยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 1893-2310 “การศึกษาเป็นไปในทางติดต่อกับประชาคมเท่านั้น 
เพราะการศึกษาท่ัวไปตกอยู่แก่วัด ราษฎรนิยมพาลูกหลานไปฝากพระเพ่ือเล่าเรียนหนังสือ พระก็ยินดี
รับไว้เพราะท่านต้องมีศิษย์ไว้ส าหรับปรนนิบัติ ศิษย์ได้รับการอบรมในทางศาสนา ได้เล่าเรียนอ่านเขียน
หนังสือไทยและบาลีตามสมควร เพ่ือเป็นการตระเตรียมส าหรับเวลาข้างหน้าเมื่อเติบโตขึ้นจะได้สะดวก
ในการอุปสมบท” (กระทวงศึกษาธิการ, 2507 : 2) ส าหรับเด็กหญิงนั้นตามหลักฐานกล่าวว่า “การศึกษา
ของเด็กหญิงมีการสอนให้ท าครัว ต าน้ าพริก ท าขนม มวนบุหรี่และจีบพลู” (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2507 : 3)  

จากหลักฐานข้างต้นพอสรุปได้ว่า หลักสูตรการศึกษาไม่ได้แตกต่างกับสมัยที่กรุงสุโขทัยเป็น
ราชธานี จุดประสงค์ของการเรียนการสอนก็เพ่ือการอุปสมบทในวันข้างหน้า ส่วนการศึกษาของเด็กหญิง
ก็มีลักษณะเป็นการศึกษานอกโรงเรียน ไม่มีหลักสูตรแน่นอน แต่จะเน้นไปทางด้านโภชนาการและ 
การเรือน ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การปกครอง เศรษฐกิจ 
ตลอดจนการศึกษาจึงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาก และในเวลาต่อมานอกจากจะมีชนชาติในเอเชีย
เข้ามาติดต่อค้าขายท ามาหากินบนผืนแผ่นดินไทย เช่น จีน มลายู ญวน  เขมร อินเดียและอาหรับแล้ว
ในรัชสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 ก็เริ่มมีชาวยุโรป คือชาติโปรตุเกสเข้ามาติดต่อค้าขายเป็นชาติแรก  แล้ว
ก็มีชาติอ่ืน ๆ ติดตามมา เช่น ฮอลันดา ฝรั่งเศส เป็นต้น การศึกษาจึงมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก  
โดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ธ ารง  บัวศรี, 2542 : 26) 
 

1.  การศึกษาวิชาสามัญ เน้นการอ่าน เขียน  
เรียนเลข อันเป็นวิชาพ้ืนฐานส าหรับการประกอบสัมมาอาชีพ 

ของประชาชนไทย ในเวลานั้น พระโหราธิบดี บิดาของ 
ศรีปราชญ์ ยังได้แต่งแบบเรียนภาษาไทยชื่อ จินดามณี  
ถวายสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งใช้เป็นแบบเรียนสืบมา 

เป็นเวลานาน ดังแสดงในภาพประกอบ 1.2 

 

 

 

 

                            ภาพประกอบ 1.2 หนังสือเรียน จินดามณี 
                                                 ที่มา : http://tech-noppadon.blogspot.com/ 
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2.  การศึกษาทางด้านศาสนา ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์ทรงส่งเสริม
พระพุทธศาสนามาก ถึงกับวางกฎเกณฑ์ไว้ว่าประชาชนคนใดไม่เคยบวชเรียนเขียนอ่านมาก่อนจะไม่
ทรงแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ดังนั้นวัดจึงมีบทบาทส าคัญยิ่ง ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นต้นมา 
ได้มีนักสอนศาสนาหรือมิชชันนารี จัดตั้งโรงเรียนสอนหนังสือและวิชาอ่ืน ๆ ขึ้น เรียกโรงเรียน
มิชชันนารีนี้ว่าโรงเรียนสามเณร จุดประสงค์เพ่ือชักจูงให้คนไทยหันไปนับถือศาสนาของพวกเขา
นั่นเอง 

3.  การศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์และวรรณคดี ปรากฏว่ามีการสอนทั้งภาษาไทย บาลี  สันสกฤต 
ฝรั่งเศส เขมร พม่า มอญ และภาษาจีน สมเด็จพระนารายณ์เองก็ทรงส่งมหาดเล็กรุ่นเด็ก เข้าเรียน
โรงเรียนของบาทหลวงเพ่ือเรียนภาษาและวิชาอ่ืน ๆ ส่วนวรรณคดีก็มีนักปราชญ์แต่งหนังสือวรรณคดี
ส าคัญ ๆ  หลายเล่ม เช่น เสือโคค าฉันท์ สมุทรโฆษค าฉันท ์อนิรุทธ์ค าฉันท์ ก าศรวลศรีปราชญ์ เป็นต้น 

4.  การศึกษาของหญิงไทย หญิงไทยธรรมดาไม่มีการเรียนทางอักษรศาสตร์และเลข คงเรียนแต่
วิชาชีพ การเรือนการครัว หูกไหม ตลอดทั้งกิริยามารยาท เพ่ือปูองกันมิให้เขียนเพลงยาวโต้ตอบกับ
ผู้ชาย แต่ผู้หญิงที่อยู่ในราชตระกูลเริ่มเรียนภาษาไทยตลอดทั้งการประพันธ์ด้วย ชาติโปรตุเกสซึ่งเป็น
ชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยได้น าวิธีท าของหวานที่ใช้ไข่เป็นส่วนผสม เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง มาเผยแพร่  
ขนมหวานเหล่านี้จัดเป็นขนมหวานอันเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยในสมัยปัจจุบัน 

5.  การศึกษาวิชาการด้านการทหาร  ในแผ่นดินสมเด็จพระไตรโลกนาถ ทรงแยกราชการฝุายทหารและ
พลเรือนออกจากกัน หัวหน้าฝุายทหารเรียกว่า สมุหกลาโหม ฝุายพลเรือนเรียกว่า สมุหนายก  ในสมัย
พระรามาธิบดีที่ 2 ทรงจัดวางระเบียบทางด้านการทหารมีการท าสารบัญชี คือ การเกณฑ์คนเข้ารับ
ราชการทหาร ผู้ชายอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปถึง 60 ปี เป็นระยะเวลาราชการเรียกว่าไพร่หลวง เมื่อมี
การเกณฑ์คนเข้ารับราชการทหารจึงเชื่อว่าจะต้องมีการศึกษาวิชาการทหาร เป็นการศึกษาด้านพลศึกษา
ส าหรับลูกผู้ชาย ฝึกระเบียบวินัย เพ่ือฝึกอบรมให้เป็นก าลังส าคัญของชาติ ในการที่จะต่อสู้กับข้าศึก 
เช่น มวย กระบี่ กระบอง เพลงอาวุธต่าง ๆ ตลอดจนวิธีบังคับ ม้า ช้าง ซึ่งเป็นพาหนะออกศึก ต ารา
พิชัยยุทธ  อันเป็นวิชาชั้นสูงส าหรับผู้เป็นแม่ทัพนายกอง 

6.   สถานศึกษา คือสถานศึกษาที่ให้การศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยายังคงเหมือนกับในสมัย
สุโขทัย คือยังใช้บ้าน วัด ส านักราชบัณฑิต และราชส านัก มีที่ต่างออกไปอีกแห่งหนึ่งก็คือในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา มีโรงเรียนมิชชันนารีเกิดขึ้น เป็นโรงเรียนที่ชาวตะวันตกได้เข้ามาสร้างไว้เพ่ือเผยแผ่ศาสนา 
และขณะเดียวกัน    ก็สอนวิชาสามัญไปด้วย 
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7.  วิชาที่สอน ได้แก่ 
     7.1  วิชาสามัญ ได้แก่ การอ่าน  เขียน เลข ใช้แบบเรียนภาษาไทย ชื่อจินดามณี   
     7.2  วิชาชีพยังคงเรียนรู้กันภายในวงศ์ตระกูล ส าหรับเด็กชายผู้สอน คือ พระสงฆ์ วิชาที่

เรียนได้แก่ วาดเขียน แกะสลัก และช่างฝีมือต่าง ๆ ส่วนเด็กหญิงก็เรียนรู้จากพ่อแม่ วิชาที่เรียนได้แก่ 
เย็บปักถักร้อย ประดิษฐ์ดอกไม้ ท าอาหาร จีบหมากจีบพลู ท าเครื่องอบร่ าของหอม ในระยะหลังมีการ
เรียนวิชาชีพชั้นสูงด้วย เช่น ดาราศาสตร์ การท าน้ าประปา การท าปืน การศึกษาด้านพาณิชย์ 
แพทยศาสตร์  ต ารายา การก่อสร้าง ต าราอาหาร เป็นต้น 

     7.3  ด้านอักษรศาสตร์มีการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ มีวรรณคดีหลายเล่ม เช่น สมุทรโฆษค า
ฉันท ์ ก าศรวลศรีปราชญ์ เป็นต้น นอกจากการสอนภาษาไทยมีการสอนภาษาบาลี สันสกฤต ฝรั่งเศส 
เขมร  พม่า มอญ จีน 

     7.4  วิชาจริยศึกษา ยังคงเป็นไปเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัย แต่เน้นการศึกษาด้านพุทธศาสนามาก
ยิ่งขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงกวดขันในเรื่องการศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
มาก  ถึงกับก าหนดว่าผู้ชายไทยที่จะเข้ารับราชการทุกคนจะต้องเคยผ่านการบวชเรียนมาแล้ว เกิด
ประเพณีผู้ชายจะต้องเข้าอุปสมบทเมื่อมีอายุครบ 20 ปี สมเด็จพระนารายณ์ทรงให้เสรีภาพไม่กีดกัน
ศาสนา ทรงอุปถัมภ์ค้ าชูพวกสอนศาสนาต่าง ๆ เพราะทรงเห็นว่าศาสนาทุกศาสนาต่างสอนให้คนเป็น
คนดีทั้งนั้น 

     7.5  วิชาพลศึกษา ยังด าเนินไปตามแบบเดิมเช่นเดียวกับสมัยสุโขทัย 

 

3.  การศึกษาสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 การจัดการศึกษาในยุคนี้ยังคงด าเนินไปเช่นเดียวกับสมัยอยุธยาคือเรียนที่วัด  มีวัดเป็น
ผู้จัดการศึกษา วัดและบ้านยังคงมีหน้าที่อบรมเด็ก มีรัฐคอยช่วยเหลือบ้างพอสมควร การศึกษาเล่าเรียน
ยังไม่มีการบังคับ สรุปการจัดการศึกษาในรชัสมัยได้ดังนี้   

3.1  รัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เป็นระยะเก็บรวบรวมสรรพต าราจากแหล่งต่าง ๆ ที่รอดพ้นจากการ
ท าลายของพม่า เน้นการท านุบ ารุง ต าราทางศาสนา ศิลปะและวรรณคดี   

3.2  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงฟ้ืนฟูการศึกษา ด้านอักษรศาสตร์ 
วรรณคดี ศิลปะ กฎหมายและหลักธรรมทางศาสนา (สังคายนาพระไตรปิฎก) 

3.3  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ชาวยุโรปคือโปรตุเกสเริ่มเข้ามาติดต่อ
ทางการค้าใหม่ และมีชาติอ่ืน ๆ ตามมา เพราะเป็นระยะท่ียุโรปมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลง
การผลิตจากการใช้มือ มาเป็นใช้เครื่องจักรกล สามารถผลิตวัตถุดิบเป็นสินค้าส าเร็จรูปจ านวนมากขึ้น 
จึงท าให้มีความต้องการวัตถุดิบและจ าหน่ายผลผลิตอย่างกว้างขวาง พระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษา 
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ทั้งวิชาสามัญ โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ จริยศาสตร์ นอกจากนั้นทรงโปรดให้ตั้งโรงทานหลวงขึ้นใน
พระบรมมหาราชวังเพ่ือใช้เป็นที่ให้การศึกษาด้วย 

3.4  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงส่งเสริมการศึกษาทางศาสนาเป็นพิเศษ  
ยิ่งกว่านั้นยังทรงให้จารึกวิชาความรู้สามัญและอาชีพลงในแผ่นศิลาประดับไว้ตามระเบียงวัดพระเชตุพน  
จนถึงกับมีผู้กล่าวว่าวัดพระเชตุพนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย มีการใช้หนังสือไทยชื่อประถม 
ก กา และประถมมาลา นับเป็นแบบเรียนเล่มที่ 2 ต่อจากจินดามณี ของพระโหราธิบดี ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 1.3 1.4 และ 1.5 

 

 
 

ภาพประกอบ 1.3 หนังสือประถม ก กา 

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/buzz/2007/10/27/entry-1 

 

 
 

ภาพประกอบ 1.4 หนังสือปะถมมาลา 

http://www.oknation.net/blog/surasakc/2009/03/13/entry-1 

http://www.oknation.net/blog/buzz/2007/10/27/entry-1
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAwZ2SmZPPAhXHGZQKHbo8BuAQjRwIBw&url=http://www.oknation.net/blog/surasakc/2009/03/13/entry-1&bvm=bv.133178914,d.dGo&psig=AFQjCNE2zx6BAf-dx_UnBahuLoTUVBznKA&ust=1474091038774519
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 นายแพทย์ ดี บี บรัดเลย์ น าเอากิจการแพทย์สมัยใหม่ 
และการผ่าตัดเข้ามารักษาคนไข้และตั้งโรงพิมพ์หนังสือไทยขึ้น 

เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2379 และรับจ้างพิมพ์เอกสารทางราชการ 
เรื่องห้ามสูบฝิ่น  9,000 ฉบับ เมื่อ พ.ศ. 2382 

 

 

 

 

 

                                                    ภาพประกอบ 1.5 แบบเรียนจินดามณี ฉบับหมอบรัดเลย์ 
                            ที่มา : http://www.oknation.net/blog/narcham/2009/01/11/entry-1 

 

3.5  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ในระยะนี้ชาวยุโรป อเมริกัน เริ่มเข้ามาติดต่อค้าขาย
สอนศาสนาและน าเอาวิทยาการใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ในเมืองไทยเพ่ิมขึ้นประกอบกับพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าทรงเห็นความส าคัญของการศึกษาอย่างมาก ถึงกับทรงจ้างนางแอนนา เอชเลียวโนเวมส์
มาสอนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอเมื่อ พ.ศ. 2405 โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ศึกษาจนทรงรอบรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี การศึกษาก็ยังมีลักษณะเป็น
แบบเดิมคือมีทางอักษรศาสตร์ ธรรมชาติวิทยาหรือวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาชีพ ก็มีวิชาช่างต่าง ๆ เป็น
การศึกษาแบบสืบตระกูลเป็นมรดกตกทอดกันมา 
 ต าราเรียน มีทั้งหนังสือธรรมดาและวิชาชีพที่เรียกว่า ต าราพิเศษศึกษา ต าราเรียนธรรมดามี 
5 เล่ม คือ หนังสือประถม ก กา  สุบินทกุมาร ประถมมาลา ประถมจินดามณี เล่ม 1 และประถมจินดามณี  
เล่ม 2 

3.5.1  วิธีการในการจัดการศึกษา มีลักษณะดังนี้ 
        ในยุคนี้ไม่นิยมให้เด็กหญิงเรียนสูง ด้วยมีความเชื่อเก่า ๆ ว่าเรียนมากแล้วจะไปต่อเพลง

ยาวโต้ตอบกับผู้ชาย จึงนิยมให้เด็กหญิงเล่าเรียนอยู่กับบ้าน เมื่อโกนจุกแล้วก็ให้เข้าวังฝากตัวเพ่ือรับใช้
เจ้านายชั้นสูง เป็นการอบรมมารยาทของกุลสตรีและเล่าเรียนวิชาส าหรับผู้หญิง ส่วนเด็กชายเมื่อโกน
จุกแล้วก็มักส่งไปเรียนที่วัดหัดอ่านเขียนและจดจ าค าสอนศาสนากับพระ เนื่องจากการศึกษาผูกพันอยู่
กับวัดเป็นส่วนใหญ่ การอบรมสั่งสอนและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงเป็นส่วนส าคัญมากของ
ระบบการศึกษาในสมัยนี้   
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การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 – 2474) 
 

 การศึกษาสมัยปฏิรูปการศึกษานี้นับว่าเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งส าคัญ ซึ่งมุ่งให้คนเข้ารับราชการ
และมีความรู้ทัดเทียมกับฝรั่ง อันเป็นการพัฒนาที่ส าคัญยิ่ง โดยรัฐจัดให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาโดยตรง มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นกระทรวง ทบวง กรม มีหน้าที่ในการบริหาร
การศึกษา มีกฎหมายทางการศึกษา มีการจัดวางแผนการศึกษาแห่งชาติตามลักษณะของโรงเรียน   
ในปัจจุบัน ดังนี้ 

1.  การจัดการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

     หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์สมบัติแล้ว พระองค์มี   
พระราชประสงค์ท่ีจะปรับปรุงประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน เช่น การปกครอง การศาล 
การคลัง การคมนาคมและการสาธารณสุข เป็นต้น พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่ประเทศชาติจะเจริญได้ 
ต้องอาศัยคนในประเทศที่มีความรู้ความสามารถ เมื่อปรับปรุงคนในประเทศให้มีความ รู้ความสามารถแล้ว 
คนเหล่านี้จะเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญไปได้ทุก ๆ ด้าน ดังพระราชด ารัสว่า “วิชา
หนังสือเป็นวิชาที่น่านับถือ และเป็นที่น่าสรรเสริญมาแต่โบราณว่าเป็นวิชาอย่างประเสริฐ ซึ่งผู้เป็นใหญ่ยิ่ง
นับแต่พระมหากษัตริย์เป็นต้นมา ตลอดจนราษฏรพลเมืองสมควรและจ าเป็นจะต้องรู้  เพราะเป็นวิชา
ที่อาจท าให้การทั้งปวงส าเร็จไปได้ทุกสิ่งทุกอย่าง” 

     กล่าวว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นสมัยปฏิรูป และพัฒนา
การศึกษาให้เป็นไปตามระบบสากล การจัดการศึกษามุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน
ทั่วไป เริ่มจัดการศึกษาอย่างมีระเบียบแบบแผน (Formal Education) มีโครงการศึกษาชาติ มีโรงเรียนขึ้น
ในวังและในวัด มีการก าหนดวิชาที่เรียน มีแบบเรียนการสอบไล่ และมีทุนหลวงไปศึกษาวิชา ณ 
ต่างประเทศ  

    1.1  ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา ปัจจัยที่ส าคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษา มีดังนี้ (วุฒิชัย  มูลศิลป์, 2526 : 47) 

           1.1.1  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการศึกษาตามแบบแผนใหม่ โดยมี 
นางแอนนา  เลียวโนเวนส์ หมอจันดเล และนายแปดเตอร์สัน เป็นผู้ถวายการสอน ในการเสด็จประพาส
ยุโรปครั้งแรกในปี พ.ศ. 2440 ได้ก่อให้เกิดผลส าคัญอย่างยิ่งทางการศึกษาของไทยประการหนึ่ง คือ 
ทรงรับสั่งให้เอกอัครราชทูตไทยประจ าอังกฤษและฝรั่งเศสศึกษาแบบแผนการจัดการศึกษาของ
ประเทศท้ังสอง เพ่ือน ามาปรับปรุงใช้ในประเทศไทย 

         1.1.2  การคกุคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก ประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ติดต่อ
โดยตรงกับโปรตุเกส และได้รู้อ านาจและอิทธิพลของชาติตะวันตกเกรงว่าจะเข้ามาครอบครองและท า
ให้คนไทยเปลี่ยนศาสนา 
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          การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกในแถบเอเชียอาคเนย์เริ่มอย่างจริงจังในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในสงครามระหว่างอังกฤษกับพม่าครั้งที่ 1 (พ.ศ.2367 -

2369) ส าหรับการคุกคามมีต่อประเทศไทยได้เริ่มอย่างแท้จริงในปลายรัชกาลที่ 4 เมื่อฝรั่งเศส
พยายามที่จะเป็นผู้ปกครองเขมร ซึ่งเป็นประเทศราชของไทยและในที่สุดก็ต้องเสียเขมรส่วนนอกไป
ตามสนธิสัญญา พ.ศ. 2410 

         1.1.3  ความต้องการบุคคลที่มีความรู้เพ่ือมารับราชการในสมัยรชักาลที่ 5 ทรงเลิกทาส 
และมกีารปฏิรูปเกือบจะทุกด้านรวมทั้งการศึกษา โดยทรงตระหนักดีว่างานทั้งหลายที่จะปฏิรูปส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ ก็ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถแบบใหม่ 

        1.1.4  การได้รับแรงกระตุ้นและแบบอย่างจากตะวันตก ชาวตะวันตกได้เข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนา
และความรู้ความคิดเห็นใหม่ ๆ เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งโรงเรียน  
หมอบรัดเลย์ได้เสนอให้ไทยจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือจะได้เรียนรู้ภาษาศิลปะศาสตร์ของชาติตะวันตก 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง 

1.2  การศึกษาสมัยรัชกาลที่  5  
      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในอิทธิพลของอ านาจตะวันตกที่

ก าลังแผ่ขยายในภูมิภาคนี้ จ าเป็นต้องปรับปรุงบ้านเมืองและพัฒนาคนไทยให้มีความรู้วิทยาการ
ตะวันตก ในรัชสมัยของพระองค์มีเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพอสรุปได้ดังนี้ (วิไล ตั้งจิตสมคิด, 
2539 : 65-68) 

    พ.ศ. 2414 

     -  ตั้งโรงเรียนหลวงสอนภาษาไทยอย่างมีแบบแผนขึ้นครั้งแรกให้แก่มหาดเล็กทั้งฝุายทหาร
และฝุายพลเรือน ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็น
อาจารย์ใหญ่ 
     -  ตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ในบริเวณประตูพิมานชัยศรี มี นายฟรานซิส ยอร์ชแพทเทอร์
ซัน  ชาวอังกฤษเป็นครู ตั้งอยู่ได้ 5 ปี ต้องเลิกชั่วคราว เพราะนายฟรานซิส ยอร์ชแพทเทอร์ซัน กลับ
ประเทศอังกฤษ และโรงเรียนนี้เปิดอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.2422 

     -  จัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลวง หรือแบบเรียนภาษาไทย 6 เล่ม คือ มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ
นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์ ซึ่งแต่งโดยพระยาศรีสุนทรโวหาร  
ส าหรับเป็นแบบเรียนแทนหนังสือจิดามณี ซึ่งใช้มาตั้งแต่สมยักรุงศรอียุธยา 

    พ.ศ. 2417 

     -  ตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลวง หรือโรงเรียนวังหลวง เป็นโรงเรียนประจ าส าหรับสตรีแห่งแรก 
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    พ.ศ. 2422 

    -  ตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขึ้นใหม่ที่พระราชวังนันทอุทยาน มี ดร.แมคฟาร์ แลนด์ ชาว
อเมริกัน เป็นอาจารย์ใหญ่ 

    พ.ศ. 2423 

     -  ต้ังโรงเรียนสตรีขึ้นที่ปากคลองตลาด ชื่อโรงเรียนสุนันทาลัย 

    พ.ศ. 2424 

     -  ตั้งโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กท่ีต าหนักสวนกุหลาบ เพ่ือฝึกทหารนายร้อยนายสิบ 

    พ.ศ. 2425 

     -  ตั้งโรงเรียนปริยัติธรรม เพ่ืออบรมสั่งสอนด้านพระพุทธศาสนา 

     -  ตั้งโรงเรียนท าแผนที่ ฝึกท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีนายแมคคาธี เป็นอาจารย์ใหญ่ 
    พ.ศ. 2427 

     -  ตั้งโรงเรียนส าหรับราษฎรทั่วไปขึ้นที่วัดมหรรณพาราม นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกที่จัด
ส าหรับราษฎร เป็นการขยายการศึกษาไปสู่ราษฎรซึ่งในระยะต่อมาได้ขยายมากขึ้นไปตามมณฑลต่าง ๆ  
     - จัดให้มีการสอบไล่ขึ้นครั้งแรก โดยมีหลักสูตรเป็น 2 ประโยค คือ ประโยค 1 เรียน
ภาษาไทย 6 เล่ม ประโยค 2 เรียนคัดลายมือ เขียนตามค าบอก ทานหนังสือ แต่งจดหมาย แต่งแก้กระทู้ 
ย่อความ เลข และบัญชี 
พ.ศ. 2430 

     -  ตั้งกรมศึกษาธิการ เพ่ือท าหน้าที่ดูแลด าเนินงานด้านการศึกษา โดยมีกรมหมื่นด ารงราชานุ
ภาพ (สมเด็จพระยาด ารงราชานุภาพ) เป็นผู้บัญชาการ เนื่องจากกิจการศึกษาขยายไปอย่างกว้างขวาง
ในส่วนภูมิภาค ขณะนั้นมีโรงเรียนในกรุงและหัวเมือง 34 โรง ครู 81 คน นักเรียน 1,994 คน หัวเมือง 
ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี ลพบุรี ธนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ชัยนาท สระบุรี  และ
สมุทรปราการ 

    พ.ศ. 2431 

     -  ประกาศใช้แบบเรียนเร็ว 3 เล่ม ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ  แทนแบบเรียนหลวง 6 เล่ม ซึ่งต้องใช้เวลาเรียนถึง 3 ปี ส่วนแบบเรียนเร็วใช้เวลาเพียง 1 ปี 
     -  ศาสนาจารย์  จอห์น เอ. เอกิน ชาวอเมริกัน จัดตั้งโรงเรียนส าหรับเด็กผู้ชายที่ต าบลกุฎีจีน  
ธนบุรี 

    พ.ศ. 2432 

     -  ตั้งโรงเรียนแพทย์ เรียกว่า โรงเรียนแพทยากร ที่บริเวณโรงพยาบาลศิริราชปัจจุบัน 
เพ่ือเป็นที่สอนวิชาการแพทย์แผนปัจจุบัน 
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    พ.ศ. 2434 

     -  โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพเป็นทูตพิเศษไปดูงานเกี่ยวกับการศึกษา
ต่างประเทศ 

    พ.ศ. 2435 

     -  ประกาศตั้งกระทรวงธรรมการขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 โดยมีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ 
(พร  บุนนาค) เป็นเสนาบดี กระทรวงธรรมการเม่ือแรกเป็นกระทรวง มีกรมในสังกัด 5 กรม คือ 

    1.  กรมธรรมการกลาง ท าหน้าที่เสมือนส านักงานปลัดกระทรวงในปัจจุบัน มีกรมราชบัณฑิต
ซึ่งตอนหลังมีกรมต าราอยู่ในสังกัดด้วย มีปลัดทูลฉลองท าหน้าที่เหมือนปลัดกระทรวงในปัจจุบัน 

    2.  กรมศึกษาธิการ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ โดยตรง 
    3.  กรมพยาบาล รับผิดชอบดูแลโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นในตอน

หลังทั้งหมด 

    4.  กรมพิพิธภัณฑ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาสมบัติวัฒนธรรมของชาติ 
    5.  กรมสังฆการี รับผิดชอบกิจการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการท านุบ ารุงศาสนาเหมือนกรมศาสนา

ในปัจจุบัน 

    พ.ศ. 2438 

     -  จัดวางโครงการศึกษา โดยมีหักสูตรและชั้นเรียนแบ่งออกเป็น 3 ประโยค ประโยค 1 
และประโยค 2 เรียน 3 ปี ประโยค 3 เรียน 4 ปี นับเป็นการจัดการศึกษาอย่างมีแบบแผนเป็นครั้งแรก 

    พ.ศ. 2439 

     -  จัดตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัยที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยจัดท านองเดียวกับ Public School  

ของอังกฤษ มีนายเชชิลคาเตอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ 
    พ.ศ. 2440 

     -  จัดตั้งโรงเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม 

     -  จัดตั้งโรงเรียนเสาวภา เพื่อสอนวิชาการเรือนส าหรับสตรี 
     -  จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือฝึกนายทหารกองทัพบก 

     -  ก าหนดให้มีการสอบชิงทุน เพ่ือไปเรียนต่อ ณ ต่างประเทศในยุโรป เรียกว่า ทุนเล่าเรียนหลวง 
(King’s Scholarship) 

    พ.ศ. 2441 

     -  ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ. 2441 โดยพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ จัดท าแผนการศึกษา
เสนอกระทรวงศึกษาธิการ โดยถือแบบอย่างเค้าโครงการศึกษาของอังกฤษ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาค 
คือว่าด้วยการศึกษาในกรุงเทพฯ และการศึกษาในหัวเมือง 
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     การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การเล่าเรียนสามัญ และการเล่าเรียนพิเศษ การเล่า
เรียนสามัญมีล าดับขั้น มูลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การเล่าเรียนพิเศษ มีวิชา
เฉพาะสิ่ง เช่น กฎหมาย ฝึกหัดอาจารย์ ศิลปะ แพทย์ หัตถกรรม การเพาะปลูก  ฯลฯ 

    พ.ศ. 2442 

     -  จัดตั้งโรงเรียนฝึกข้าราชการ ฝุายพลเรือน หรือโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 
    พ.ศ. 2445 

     -  ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ. 2445 โดยถือแบบการจัดการจากประเทศญี่ปุุนเป็นส่วนใหญ่ 
แบ่งการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สามัญศึกษาเป็นวิชาความรู้ทั่วไปที่ทุกคนควรรู้  และวิชา
สามัญศึกษาเป็นการศึกษาวิชาความรู้เฉพาะอย่างเพ่ือประกอบอาชีพ 

     -  จัดตั้งสามัคยาจารย์สมาคม ซึ่งเป็นสมาคมครู เพ่ือช่วยเหลือครูอาจารย์ทางด้านวิชาการ  
และพบปะกันระหว่างครูอาจารย์ 
     -  จัดตั้งโรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด เป็นการสอนวิชาสามัญ และวิชาช่างตามแบบอย่าง
ต่างประเทศ 

     -  จดัตั้งโรงเรียนคริสเตียนวิทยาลัย โดยพวกสอนศาสนาชาวอมริกัน นับเป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรก 

    พ.ศ. 2449 

     -  แต่งตั้งข้าหลวงธรรมการ เพื่อไปประจ าตามมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือควบคุมดูแล
บริหารการศึกษา 

    พ.ศ. 2450 

     -  ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ. 2450 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมจากโครงการศึกษา พ.ศ. 2445  
แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ สามัญศึกษา และวิสามัญศึกษา 

    -  สามัคยาจารย์สมาคม ได้จัดตั้งสโมสรช่างข้ึน ซึ่งต่อมาได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเพาะช่าง 
    พ.ศ. 2452 

     -  ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ. 2452  โดยใช้หลักสูตร 2 อย่าง คือ หลักสูตรมัธยมสามัญ  
และหลักสูตรมัธยมพิเศษ มีการศึกษา 4 ระดับดังนี้ คือ มูลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมัธยมสูง 
 

2.  สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453 -2469) 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2453 การศึกษา

ซึ่งได้วางรากฐานไว้แล้วในรัชกาลของพระราชบิดาก็ก้าวหน้าสืบไป เหตุการณ์ส าคัญและการจัดการศึกษา
สรุปได้ดังนี้ (วิไล  ตั้งจิตสมคิด, 2539 : 70-72) 
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    พ.ศ. 2453 

     -  ยกฐานะโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนที่ต าบลปทุมวัน เปิดท า
การสอนวิชาต่าง ๆ 8 แผนก คือ การปกครอง กฎหมาย การทูต การช่าง การแพทย์ การเพาะปลูก การเป็น
ครู และการค้าขาย 

    พ.ศ. 2454 

     -  ตั้งกองลูกเสือข้ึน โดยเอาแบบอย่างมาจากประเทศอังกฤษ เพ่ือฝึกอบรมเยาวชนให้เป็น
ผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์ รู้จักเสียสละ และบ าเพ็ญตนให้
เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 

    พ.ศ. 2456 

     -  ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ. 2456 แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท คือ สามัญศึกษา  
และวิสามัญศึกษา สามัญศึกษามี 2 ระดับ คือ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา วิสามัญศึกษา ได้แก่  
การศึกษาความรู้พิเศษเฉพาะอาชีพ 

     -  จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูหญิงขึ้นเป็นครั้งแรกท่ีโรงเรียนเบญจมราชาลัย 

     -  จัดตั้งโรงเรียนพาณิชยการขึ้นเพ่ือฝึกประชาชนให้มีความรู้ด้านค้าขาย 

    พ.ศ. 2458 

     -  ประกาศใช้โครงการศึกษา พ.ศ. 2458 แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท เช่นเดียวกับโครงการ
ศึกษา พ.ศ. 2456 แต่กล่าวถึงการศึกษาของสตรีด้วย 

    พ.ศ. 2459 

     -  จัดตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับได้ว่าประเทศไทยมีการศึกษาระดับสูงถึงขั้นอุดมศึกษา 
โดยเปิดท าการสอน 4 คณะวิชา มีคณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 
     -  จัดตั้งกองลูกเสือหญิงข้ึนที่โรงเรียนกุลสตรีวังหลวง 

    พ.ศ. 2460 

     -  จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมขึ้นที่สตรีวังหลวง 
    พ.ศ. 2461 

     -  ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 เพ่ือเป็นระเบียบในการควบคุมดูแล
โรงเรียนราษฎรทั่วประเทศ 

      พ.ศ. 2462 

     -  เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการ 
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    พ.ศ. 2464 

     -  ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2464 เพ่ือบังคับ
ให้กุลบุตรกุลธิดาทุกคนที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาจนอายุ 14 ปี หรือกว่าจะพ้น
เกณฑ์บังคับ โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน 

     -  เก็บเงินศึกษาพลี (เงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา) โดยเก็บจากชายฉกรรจ์ที่มีอายุระหว่าง 
18 -60 ปี 1-3 บาท ตามท้องถิ่นท่ีก าหนดเพ่ือน ามาช่วยการศึกษาชาติ 

    พ.ศ. 2465 

     -  สภากาชาดไทย จัดตั้งอนุสภากาชาดขึ้น มีความมุ่งหมายที่จะอบรมเด็กผู้หญิงให้มีจิตเมตตา
กรุณา มุ่งท าประโยชน์แก่สาธารณะ 

    พ.ศ. 2468 

     -  จัดตั้งสุขาภิบาลโรงเรียน ตามโครงการของสมเด็จพระเจ้าน้อยยาเธอ เจ้าฟูากรมขุนสงขลานครินทร์ 
 

3.  สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2469 -2474)  
เมื่อสิ้นสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นระยะใกล้เคียงกับการสิ้นสุดของสงครามโลก

ครั้งที่ 1 เป็นระยะที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าไปทั่วโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนไปกับภาวะนั้นด้วย 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติใน พ.ศ. 2469 พระองค์ต้องทรง
แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอย่างหนัก ในที่สุดต้องใช้วิธีดุลยภาพ ตัดรายจ่ายของรัฐให้น้อยลง เพ่ือให้
เพียงพอกับรายได้ มีการยุบมณฑล และเป็นผลให้ต้องยุบโรงเรียนไปด้วย ซึ่งภาวะเช่นนี้ส่งผลต่อ
การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เหตุการณ์ส าคัญและการจัดการศึกษาพอสรุปได้ดังนี้ (วิไล  ตั้งจิตสมคิด, 2539 :74) 

    พ.ศ. 2469 

     -  เปลี่ยนชื่อกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงธรรมการอย่างเดิม 

    พ.ศ. 2471 

     -  ปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแยกหลักสูตรออกเป็นแผนก คือ แผนกกลาง  
แผนกภาษา และแผนกวิทยาศาสตร์ 

    พ.ศ. 2473 

     -  ยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลีจากราษฎร โดยใช้เงินอุดหนุนจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

    พ.ศ. 2474 

     -  ยุบกรมสามัญศึกษา และกรมวิสามัญ ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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การศึกษาของไทยสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 -2502) 
  

ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะที่เปลี่ยนแปลงเรียกว่า คณะราษฎร์ เมื่อเปลี่ยนแปลง
การปกครองเป็นการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญแล้ว ก็ถือว่าการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญยิ่งเรื่องหนึ่งที่
รัฐบาลจะต้องเร่งท านุบ ารุงเป็นการใหญ่ เพราะการปกครองแบบนี้จะด าเนินได้ด้วยดีก็ต้องอาศัย
การศึกษาและพลเมืองที่มีการศึกษาดีก็ย่อมท าให้ประเทศเจริญก้าวหน้า คณะราษฎร์ได้ประกาศหลัก 
6  ประการ เป็นนโยบายในการบริหารประเทศ การศึกษาเป็นหลักส าคัญประการหนึ่ง โดยจะให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่แก่ราษฎร ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงการศึกษาอย่างเร่งด่วน เหตุการณ์ส าคัญและ
การจัดการศึกษาสรุปได้ดังนี้ (วิไล  ตั้งจิตสมคิด, 2539 :75-78) 
     พ.ศ. 2475 

     -  ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามอัตภาพ  
จัดแบ่งชั้นประถมศึกษาเป็น 6 ชั้น สามัญศึกษา 4 ชั้น และวิสามัญศึกษา 2 ชั้น มัธยมศึกษาแบ่งเป็น  
2  ตอน คือ มัธยมต้น 4 ปี และมัธยมปลาย 4 ปี 

    พ.ศ. 2476 

     -  ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2475 เพ่ือจัดระเบียบการปกครอง
ท้องถิ่นให้เหมาะสม กระทรวงธรรมการได้โอนโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาลให้เทศบาลรับไป
ด าเนินการ จัดการศึกษา 
     -  จัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา เปิดท าการ
สอนในปี พ.ศ. 2477 

    พ.ศ. 2478 

     -  ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2478   

    พ.ศ. 2479 

     -  ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 โดยจัดประถมศึกษา 4 ปี มัธยมศึกษาเป็นมัธยม
ต้น  3 ปี มัธยมปลาย 3 ปี และเตรียมอุดมศึกษา 2 ปี 
     -  ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2479 เพ่ือตรวจตราควบคุมดูแลโรงเรียนราษฎร์ 

    พ.ศ. 2482 

      -  ได้มีพระราชบัญญัติยุบเลิกการศึกษาธิการและตั้งกรมใหม่ คือ กรมวิชาการ และกรมสามัญศึกษา   
    พ.ศ. 2483 

     -  จัดการศึกษาผู้ใหญ่ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน 

     -  ตั้งกองการฝึกหัดครู เพ่ือดูแลการฝึกหัดครู 
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    พ.ศ. 2484 

     -  เปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา 
การศาสนา และการศิลปากร 

    พ.ศ. 2485 

     -  จัดตั้งมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
    พ.ศ. 2486 

     -  โอนโรงเรียนประถมศึกษาจากเทศบาลมาให้กรมสามัญศึกษาเป็นผู้จัดการศึกษา 

    พ.ศ. 2488 

     -  ประกาศใช้พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 และจัดตั้งคุรุสภาขึ้น เพ่ือส่งเสริมฐานะของ
ครแูละรักษาผลประโยชน์ของครู 

    พ.ศ. 2490 

     -  ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ 
    พ.ศ. 2491 

     -  ประกาศใช้พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน ยกฐานะครูประชาบาล และครูเทศบาล
เป็นข้าราชการพลเรือน 

    พ.ศ. 2492 

     - ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  
(UNESCO) ท าให้ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาจากองค์การดังกล่าว 

    พ.ศ. 2494 

     - ประกาศใช้แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 โดยแบ่งมัธยมศึกษาออกเป็น 3 สาย คือ 
มัธยมสามัญศึกษา มัธยมวิสามัญศึกษา และมัธยมอาชีวศึกษา มีชั้นเตรียมอุดมศึกษา และอุดมศึกษา 
     - ตั้งกรมประชาศึกษา เพ่ือรับผิดชอบการศึกษาประชาบาล กระทรวงศึกษาธิการ  และ
ร่วมมือกับองค์การยูเนสโกจัดวางโครงการ 10 ปี เพ่ือปรับปรุงการศึกษาโดยจัดท าโครงการปรับปรุง
ขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

    พ.ศ. 2495  
     -  ได้มีพระราชบัญญัติตั้งกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติ  โดยโอนการศาสนาไปสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมแห่งชาติ 
     -  ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการบริหารวิเทศกิจ หรือโดยให้ความ
ช่วยเหลือแก่การศึกษาไทยทุกระดับเป็นเวลา 10 ปี ส่งผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานในประเทศไทย และ
ส่งเจ้าหน้าที่ไทยไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 
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    พ.ศ. 2497 

     -  ยกฐานะกองการฝึกหัดครู เป็นกรมการฝึกหัดครู 
     -  ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ. 2497 

       -  จัดตั้งศูนย์อบรมการศึกษาผู้ใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานี (ศ.อ.ศ.อ.) โดยการช่วยเหลือของ
ยูเนสโก มีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และอนามัย โครงการนี้ต่อมากระทรวงศึกษาธิการมอบให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการ 

     -  ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ผลิตครูระดับ
ปริญญา 
     -  ตั้งวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยรับนักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นกันดารมา
เรียนหลักสูตร ป.กศ. และได้สอนวิชาชีพด้วย เพ่ือกลับไปสอนในท้องถิ่นของตน 

     -  มูลนิธิเอเชีย (Asia  Foundation) ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศไทย 

    พ.ศ. 2498 

     -  ตั้งสถาบันระหว่างชาติส าหรับค้นคว้าเรื่องเด็ก โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโก 

     -  จัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษาขึ้นครั้งแรกในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ 
    พ.ศ. 2500 

     - กระทรวงศึกษาธิการก าหนดท้องที่จังหวัดต่าง ๆ ขึ้นเป็นหน่วยส าหรับตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รวม 12 หน่วย เรียกว่า ภาคการศึกษา 
     -  องค์การยูเนสโก ร่วมกับกรมการฝึกหัดครูจัดวางโครงการฝึกหัดครูชนบท โดยทดลองท า  
ครั้งแรกที่จังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังจึงขยายไปตามวิทยาลัยครูทั่วประเทศ 

    พ.ศ. 2501 

     -  ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัยในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ 
     -  มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงศึกษาธิการ โดยโอนเอากรมศาสนาและการวัฒนธรรม 
มารวมกันอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ 

     -  จัดตั้งวิทยุศึกษา เพ่ือช่วยการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ แก่โรงเรียน 

    พ.ศ. 2502 

     -  จัดตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่วางนโยบายและท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
มีฐานะเท่าเทียมกรมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
     -  โอนจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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การศึกษาของไทยสมัยพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2503 -2520) 
  

ประเทศจะเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับอารยประเทศได้นั้น จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงกิจการต่าง ๆ 
ภายในประเทศให้รุดหน้าทุกวิถีทาง งานที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส่วนหนึ่ง คือ งานการศึกษา 
ฉะนั้นรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศทุกสมัยจึงมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้แก้ประชาชนให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ เหตุการณ์ส าคัญและการจัดการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ (วิไล  ตั้งจิตสมคิด, 2539 : 80-82) 

    พ.ศ. 2503 

     -  ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503  โดยจัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เน้นถึงองค์ 4 ของการศึกษา คือ จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษา และหัตถศึกษา  
โดยขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 7 ปี ระดับมัธยมศึกษาแบ่งเป็น 2 สาย คือ สายสามัญและสายอาชีพ  
กับอุดมศึกษา 
     - จัดตั้งโรงเรียนมัธยมแบบประสมขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาลัย จังหวัด
นครราชสีมา 
     -  จัดตั้งโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ และโรงเรียนสารพัดช่าง เพ่ือส่งเสริมด้านวิชาชีพแก่
ประชาชน 

     -  จัดตั้งศูนย์ฝึกคมนาคม โดยความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุุน 

     -  โอนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลกรุงเทพฯ และธนบุรี ให้เทศบาลทั้งสองด าเนิน
การศึกษา 
     -  บรรจุแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก 
(พ.ศ. 2504-2509) 
     -  ยกเลิกการสอบวิชาชุดครูพิเศษ (พ.) และครูพิเศษประถม (พ.ป.) 

    พ.ศ. 2505 

     -  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประถมศึกษา โดยขยายการศึกษาภาคบังคับจากเดิม 4 ปี เป็น 7 ปี 
     -  จัดให้มีการสอบวิชาชุดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และให้มีการอบรมครู
ภาคฤดูร้อน (อ.ค.ร.) 

    พ.ศ. 2506 

     -  จัดตั้งส านักวางแผนการศึกษาขึ้นในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีฐานะเป็นกอง 
     -  โอนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลทั่วประเทศให้เทศบาลนั้น ๆ รับผิดชอบด าเนินการ 

    พ.ศ. 2507 

     -  จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 
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    พ.ศ. 2509 

     -  โอนโรงเรียนประชาบาล ไปสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 

     -  จัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จังหวัดขอนแก่น 

     - ตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซ่ึงโอนมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษา
และวิจัยในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

    พ.ศ. 2510 

     - จดัตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ซึ่งแปรสภาพมาจากบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
ส.ป.อ. โดยเป็นสถาบันที่มุ่งศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 
     -  เริ่มโครงการเงินกู้ เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาเป็นโครงการแรก 

    พ.ศ. 2511 

     -  จัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จังหวัดสงขลา 
    พ.ศ. 2515 

     -  กระทรวงศึกษาธิการ การรวมกรมสามัญศึกษากับกรมวิสามัญศึกษาเข้าด้วยกัน เป็นกรมสามัญ
ศึกษา  และตั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนขึ้น 

     -  เปลี่ยนชื่อส านักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ เป็นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
    พ.ศ. 2520 

     -  ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 โดยจัดระบบการศึกษาเป็น 6 : 3 : 3 

คือ  ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี 
 

การศึกษาของไทยสมัย พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2544 

 

 ผลจากการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติใหม่ ในปี พ.ศ. 2520 ท าให้เกิดระบบ การศึกษา
แบบใหม่ คือ ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี หรือที่
เรียกว่าระบบ 6 : 3 : 3 และท าให้เกิดหลักสูตรตามมาในปี พ.ศ. 2521 และในช่วงเวลานี้เองที่ได้น า
ศาสตร์ในการออกแบบหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ท าให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
เป็นระบบมากขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากเดิมที่เป็นหลักสูตรรายวิชาเป็นหลักสูตร      
ในลักษณะผสม คือ มีทั้งหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรสัมพันธ์วิชา หลักสูตรบูรณาการ ตัวอย่างเช่น 
หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 ในกลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้มีการจัดรูปแบบหลักสูตรเป็น
หลักสูตรรายวิชา ส่วนในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มีรูปแบบหลักสูตรแบบบูรณาการ เป็นต้น 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง เหตุผลเนื่องจากหลักสูตร พ.ศ. 2521 ได้ใช้มา
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เป็นเวลานาน และมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะของหลักสูตรยังยึดโครงสร้างเดิมแต่ปรับให้มีความยืดหยุ่นตาม
ความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมการเรียน 
การสอนที่เน้นกระบวนการและการปฏิบัติจริงมากกว่าเรียนเนื้อหา มุ่งให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็นและ
แก้ปัญหาได ้

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีเหตุการณ์ส าคัญคือ มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ขึ้น และในปี พ.ศ. 2544 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยได้รวมหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าด้วยกันเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  

 

การศึกษาของไทยสมัยปัจจุบัน (2544 – ปัจจุบัน) 
 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้ เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของ
ท้องถิ่น  
 จากการวิจัย และติดตามการประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ 6 ปีที่ผ่านมา พบว่า  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจาย
อ านาจทางการศึกษาท าให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการ
พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึง
ประเด็นที่เป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการ ทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร  
กระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสน
ของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระ
การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผล 
ไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการ
เรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
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 นอกจากนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ได้
ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม  
และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม  
สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมมาตรฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคน
ดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ 
ทักษะ  และความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
(สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551 : 1) 
 จากข้อค้นพบในการศึกษาและวิจัยติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2544 ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชน สู่ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือ
น าไปสู่ การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ที่มีความเหมาะสม 
ชัดเจน ทั้งเปูาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็น
ทิศทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน
พ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ  และเอกสารแสดงหลักฐาน
การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ   
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สรุปท้ายบท 

 

 การศึกษาของไทยมีประวัติอันยาวนาน การศึกษาของไทยแบ่งออกได้เป็น 6 สมัย คือ สมัย
โบราณ พ.ศ. 1781 -2411 การศึกษาสมัยโบราณการจัดการศึกษานั้นมีบ้านเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้
วัดเป็นศูนย์กลางส าหรับประชาชนทั่วไป และราชส านักส าหรับบุตรธิดาของเจ้าขุนมูลนาย การศึกษา
ไม่มีแบบแผน จริยศึกษาหรือพุทธศาสนา พลศึกษาเรียนการปูองกันตัวและการทหาร พุทธิศึกษาเรียน
อ่านเขียน มีหนังสือจินดามณี หัตถศึกษาเรียนในตระกูลและครอบครัว 

 สมัยปฏิรูปการศึกษา การศึกษาเริ่มมีระเบียบแบบแผนมากขึ้น การจัดการศึกษาในช่วงแรกมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเตรียมคนเข้ารับราชการ ต่อมาจุดมุ่งหมายของการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นการเข้ารับ
ราชการอย่างเดียวแต่ยังเน้นการประกอบอาชีพด้วย 

 สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง การศึกษาขยายไปสู่ประชาชนมากขึ้น ให้ประชาชนมีความรู้
สูงขึ้น มีมหาวิทยาลัยให้บุคคลได้รับการศึกษาตามอัตภาพ 

 สมัยพัฒนาการศึกษา เป็นการศึกษายุคใหม่ ยกมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น น าแนวคิดจาก
ต่างประเทศมาปรับปรุงการจัดการศึกษา 
 สมัย พ.ศ. 2521 -2544 เกิดระบบการศึกษาแบบใหม่ คือ 6 : 3 : 3 มีการพัฒนาหลักสูตรให้
เป็นระบบมากขึ้น และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น และปี 
พ.ศ. 2544 มีการเปลี่ยนแปลหลักสูตรโดยได้รวมหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้า
ด้วยกัน เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 

 สมัยปีปัจจุบัน จากที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางประเทศ ก็ได้มีการทบทวนหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือพัฒนาไปสู่การใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551   
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
1. จงอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทยมาพอสังเขป 

2. จงบอกจุดเด่นของการศึกษาแต่ละสมัยตามทัศนคติของนักศึกษา 

3. จงบอกจุดด้อยของการศึกษาแต่ละสมัยตามความคิดของนักศึกษา 

4. การศึกษาสมัยใดที่นักศึกษาเห็นว่าดีที่สุด 

5. จากการศึกษาทางด้านการศึกษามาแต่ละสมัย สมัยใดเน้นการจัดการศึกษาแบบครูเป็น
ศูนย์กลางมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  2 

มาตรฐานการศึกษา 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.  ความหมายของมาตรฐานการศึกษา 

2.  ความส าคัญของมาตรฐานการศึกษา 

3.  ประโยชน์ของการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

4.  มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 
 1.  อธิบายความหมายของมาตรฐานการศึกษาได้ 
 2.  บอกความส าคัญของมาตรฐานการศึกษาได้ 
 3.  อธิบายถึงประโยชน์ของการก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่มีผลต่อผู้เรียน ครู ท้องถิ่น 
สถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประเทศชาติได้  

 4.  วิเคราะห์และเปรียบเทียบเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการความคิดรวบยอด 5 ขั้น 

1.  ขั้นสังเกต 

    1.1  ผู้เรียนศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ 

จากเอกสารประกอบการสอน 

    1.2  ผู้สอนตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้สังเกต เช่น มาตรฐานการศึกษาส าคัญต่อผู้เรียนอย่างไร 
ส าคัญต่อการศึกษาอย่างไร ประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษามีอะไรบ้าง เป็นต้น 

2.  ขั้นจ าแนกความแตกต่าง 
    2.1  ผู้สอนซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดในมาตรฐานการศึกษา เช่น มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ

มีความแตกต่างกันอย่างไร จุดเด่นของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับคืออะไร เป็นต้น 

3.  ขั้นหาลักษณะร่วม 

    3.1 ผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ว่ามีสิ่งใดที่มุ่งหมายไปใน
แนวทางเดียวกัน มีสิ่งใดที่ระบุไว้แล้วมีความเหมือนหรือสอดคล้องกัน เป็นต้น 
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4.  ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด 

    4.1  ผู้สอนซักถามผู้เรียนซ้ าอีกครั้ง โดยให้ผู้เรียนสรุปลักษณะของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
มาตามความเข้าใจ 

    4.2  จากนั้นผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

5.  ขั้นทดสอบและน าไปใช้ 
    5.1  ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

    5.2  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของการตอบค าถามท้ายบทและอภิปราย 
สรุปความรู้ร่วมกัน 

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนบทที่ 2 เรื่อง มาตรฐานการศึกษา 

 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft Power point หัวข้อ ดังนี้ 
     2.1  ความหมายของมาตรฐานการศึกษา 

     2.2  ความส าคัญของมาตรฐานการศึกษา 

     2.3  ประโยชน์ของการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 

     2.4  มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 3.  แบบฝึกหัดท้ายบท 

     แหล่งเรียนรู ้
 1.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและที่อ่ืน ๆ 
เว็บไซต์ http://library.udru.ac.th/ 
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การวัดผลและประเมินผล 

 
 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

1. อธิบายความหมายของ
มาตรฐานการศึกษาได้ 
2. บอกความส าคัญของมาตรฐาน
การศึกษาได ้

3. อธิบายถึงประโยชน์ของ
การก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ที่มีผลต่อผู้เรียน ครู ท้องถิ่น 
สถานศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และประเทศชาติได้ 
  

4. วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับได ้

     

 

 

   สังเกต 

   การตอบค าถาม  
   และการอภิปราย 

 

 

 

 

    ซักถามความรู้   
    ความเข้าใจใน 

    ประเด็นส าคัญ 

    ทุกหัวข้อเรื่อง 
   การตอบค าถาม 

   และการอภิปราย 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท าแบบฝึกหัด  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

 

ชิ้นงานที่ท าสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 
ครอบคลุมเนื้อหา  
เสนอความคิดเห็น
ชัดเจน  
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 
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บทท่ี  2 

 

มาตรฐานการศึกษา 
 

ความน า 
 

สถานศึกษาแต่ละแห่งนั้นจ าเป็นจะต้องยึดมาตรฐานการศึกษาในการด าเนินงานที่ใช้วัด
ความส าเร็จอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป   ซึ่งทางด้านการศึกษาก็ได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
โดยมีข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา ซ่ึงส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (2546 : 9) กล่าวถึงมาตรฐานการศึกษาว่า การก าหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นแนวทางที่ดี 
แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากกระบวนการจัดการศึกษาต่อไปจะมี
ความหลากหลาย มีตั้งแต่การศึกษาที่จัดโดยครอบครัว ชุมชน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย  
 

ความหมายของมาตรฐานการศึกษา 

 

 มาตรฐานการศึกษาเป็นการด าเนินงานที่ใช้วัดความส าเร็จอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งได้
มีนักวิชาการทางด้านการศึกษาให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2542 : แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 39) ได้ให้
ความหมายของมาตรฐานการศึกษา ว่าเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดมั่นคนไทยทุกคนมีโอกาสได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนได้บริหารจัดการได้คล่อง ทั้งทางด้าน
การเงิน บุคคลากร การบริหารทั่วไป การจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2546 : 9) ได้ให้ความหมายของ
มาตรฐานการศึกษา ว่า มาตรฐานการศึกษาอาจเรียกว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ า ที่สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จะต้องมี แต่จุดที่ส าคัญอยู่ที่ผลผลิต คือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น เก่งขึ้น และมีความรับผิดชอบ
มากขึ้น ส าหรับส่วนที่ เป็นปัจจัยตัวปูอนในด้านทรัพยากร กระบวนการบริหารจัดการและ
กระบวนการเรียนการสอน ถึงแม้มีความส าคัญ แต่สามารถจัดให้หลากหลายได้ ซึ่งความหลากหลาย
จะต้องค านึงถึงผู้รับการศึกษาเป็นส าคัญ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551 : 1) ได้ให้ความหมายของมาตรฐาน
การศึกษา ว่า มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้
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เป็นหลักในการเทียบเคียง ส าหรับส่งเสริม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษา หมายถึง มาตรฐานที่สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องมี ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้คนไทย
ทุกคน เป็นแนวทางส าหรับโรงเรียนในการบริหารจัดการส่งเสริมทางด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเงิน 
บุคลากร การบริหารทั่วไป การจัดการเรียนรู้ และใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแล ตรวจสอบ 
ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ความส าคัญของมาตรฐานการศึกษา 
 

มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม
และก ากับดูแลการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา มาตรฐานในบริบทนี้
จึงเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยองค์รวม  การก าหนดให้มี
มาตรฐานการศึกษาทาให้เกิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพเพราะสถานศึกษาทุกแห่งรู้ว่า
เปูาหมายการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ท่ีใด การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้ความส าคัญกับ
การจัดการศึกษา 2 ประการ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2545 : 2) 

1.  สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.  มาตรฐานท าให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด ดังนั้น
หากมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือมีการประเมินเพ่ือรับรอง
มาตรฐานโดยองค์กรภายนอกสถานศึกษาก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมในการประเมินนั้น ๆ ได้ 
 

ประโยชน์ของการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษา เป็นการก าหนดความคาดหวังให้ชัดเจนทั้ง ครู ผู้บริหาร พ่อแม ่
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา หากไม่มีมาตรฐาน
สาธารณชนก็จะไม่ทราบว่าสาระส าคัญที่แท้จริงของการจัดการศึกษาอยู่ที่ใด คุณภาพคนที่ชาติ
ต้องการเป็นอย่างไร การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันต้องเป็นไปในทิศทางใด คุณภาพการจัดการศึกษา
แต่ละแห่งมีจุดเด่นจุดควรพัฒนาในเรื่องใดบ้าง เนื่องจากไม่มีเครื่องชี้วัดเทียบเคียงท าให้ขาดการ
รับผิดชอบต่อสาธารณชน (Accountability) การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาท าให้สถานศึกษา
ต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่จะท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณภาพครูที่ต้องจัดการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐาน คุณภาพการบริหารจัดการตลอดจนคุณภาพด้านการจัดสถานศึกษาให้เป็น
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ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและการมีกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมที่สนอง
ต่อนโยบายของรัฐ นอกจากนี้มาตรฐานยังเป็นแนวทางให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้การสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้ เพ่ือให้คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของชุมชนมาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547 : 15) 

1.  ผู้เรียน ท าให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามความคาดหวังของสังคมและประเทศชาติ
ว่าต้องการคนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร จะท าอย่างไรจึงจะเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีมาตรฐาน
การศึกษาก าหนด 

2.  ครู ใช้มาตรฐานเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญและเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่มาตรฐานก าหนด
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานก าหนดไว้ 

3.  ท้องถิ่นและสถานศึกษา ใช้มาตรฐานเป็นแนวทางร่วมมือกันจัดการศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ 

4.  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ประชาชนและผู้น าชุมชน ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือสื่อสารให้
ประชาชนได้รับทราบกระบวนการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้คนไทยในท้องถิ่น
เข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้การจัดการศึกษาช่วยยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

5.  ประเทศชาติ ใช้มาตรฐานเป็นเครื่องมือที่ท าให้ทุกองค์ประกอบของระบบการศึกษาขับเคลื่อน
ไปพร้อม ๆ กันสู่เปูาหมายเดียวกันและท าให้เกิดภาพการจัดการศึกษาท่ีมีความหมาย 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นสาระเกี่ยวกับอุดมการณ์ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาของชาติที่ พึงประสงค์  มีไว้ เป็นหลักการส าหรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการอุดมศึกษา น าไปใช้ก าหนดแนวทางการพัฒนาและจัด
การศึกษา เพ่ือประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพและตรงตามความ
ต้องการ อย่างคุ้มค่า เสมอภาคและเป็นธรรม มาตรฐานการศึกษาของชาติได้ก าหนดไว้ 3 มาตรฐาน
และ 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548 : 2-9) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  
(คนไทยเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุข) 

เปูาหมายของการจัดการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมี
ความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพตรง
ตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะคุณธรรมและ
จิตส านึกทีพึ่งประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

ตัวบ่งช้ี 

1.  ก าลังกายก าลังใจที่สมบูรณ์ 
     1.1.  คนไทยมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมีพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา

เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย 

2.  ความรู้และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพัฒนาสังคม 

     2.1  คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
     2.2  คนไทยมีงานท าและน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม 

3.  ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 

     3.1  คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก รวมทั้งมีความสามารถใน
การใช้แหล่งความรู้ และสื่อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 

     3.2  คนไทยสามารถปรับตัวได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี 

4.  ทักษะทางสังคม 

     4.1  คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสังคม มีทักษะและ
ความสามารถที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

     4.2  คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับ และตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี 

5.  คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

     5.1  คนไทยด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 

     5.2  คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นคน
ไทย มีความภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทย และปฏิบัติตนตาม ระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิก
ที่ดี เป็นอาสาสมัคร เพ่ือชุมชนและสังคมในฐานะพลโลก 
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มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 

(จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน) 
การจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ดีได้ฝึกการคิด

ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการ และมีความสุขในการเรียนรู้ ครู
คณาจารย์รู้จัก ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เตรียมการสอนและใช้สื่อที่ผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย
จัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพัฒนาความคิ ด
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 

ความส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญขึ้นอยู่กับ 1) ปัจจัยด้านบุคคล 
ได้แก่ ผู้เรียน ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน และ 2) ปัจจัยด้านการบริหาร 
ได้แก่ หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล 

ตัวบ่งช้ี 

1.  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

     1.1  มีการจัดหลักสูตรที่หลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนทุกระบบ
สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

     1.2  ผู้เรียนมีโอกาส/สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดไว้อย่างท่ัวถึง 
     1.3  องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคาร

สถานที่ มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 

     1.4  มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อเพ่ือการเรียนรู้และการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยต้นเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

2.  มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

     2.1  ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

     2.2  ผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการ
ท างาน และผูกพันกับงานมีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง 

     2.3  มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่ม 
และติดตามการด าเนินงานของบุคลกรและสถานศึกษา และติดตามการด าเนินงานของบุคลากรและ
สถานศึกษา ตลอดจนการสั่งสมองค์ความรู้ที่หลายหลาย 

3.  มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

     3.1  องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่นสภาพ
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงผู้เรียน 

     3.2  ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 
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     3.3  มีการก าหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
การศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 

มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 
(การสร้างวิถีการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง) 

การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้ 
การส่งเสริมและสร้างกลไกเพ่ือให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัยและเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ของสังคม จะน ามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนา
ประเทศรวมทั้งการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

ตัวบ่งช้ี 

1.  การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่ง 
การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

     1.1  สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ทุกระดับ 
ร่วมจัดปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และให้บริการทางวิชาการที่ เป็นประโยชน์แก่
พัฒนาคน  ในชุมชน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     1.2  ชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ มีความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนากา้วหน้าอย่างต่อเนื่อง 

2.  การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้ 
     2.1  ศึกษาวิจัย ส ารวจ จัดหา และจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

     2.2  ระดมทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก ภูมิ
ปัญญาและอ่ืน ๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ทุก
ประเภท เพ่ือให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง  

     2.3  ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ 

3.  การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม 

     3.1  ครอบครัว ชุมชน องค์กรทุกระดับ และองค์กรที่จัดการศึกษามีการสร้างและใช้
ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์  
เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริมก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และเพ่ือเป็น
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับการศึกษามีดังนี้ 

1.  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

2.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.  มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา 
4.  มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 

 

1.  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2545 : 9-14) 
     1.1  ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ
ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจทุกคน   
เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 

     1.2  หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  
  การจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยยึดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยดังนี้ 
  1.2.1  การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวัยและประสบการณ์ของเด็ก 
โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญา   
โดยอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับต้องมีความหมาย
กับตัวเด็ก เป็นหลักสูตรที่ให้โอกาสทั้งเด็กปกติเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษได้พัฒนา รวมทั้งยอมรับ
ในวัฒนธรรมและภาษาของเด็กพัฒนาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบันมิใช่เพียงเพ่ือเตรียมเด็กส าหรับ
อนาคตข้างหน้าเท่านั้น 

  1.2.2  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
จะต้องอยู่ในสภาพที่สนองความต้องการความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ผู้สอน
จะต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยู่ในที่สะอาดปลอดภัยอากาศสดชื่นผ่อนคลายไม่เครียด  มีโอกาส
ออกกาลังกายและพักผ่อน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ มีของเล่นที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยให้เด็กมีโอกาส 
ได้เลือกเล่นเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกที่เด็กอยู่ รวมทั้งพัฒนาการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม ดังนั้น
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนจึงเป็นเสมือนหนึ่งสังคมท่ีมีคุณค่าส าหรับเด็กแต่ละคน
จะเรียนรู้และสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลในสังคมเห็นความส าคัญของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา
กับเด็กปฐมวัย 
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 1.2.3  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผู้สอนมีความส าคัญต่อ
การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอย่างมาก ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกความรู้หรือสั่งให้เด็กท ามาเป็น
ผู้อ านวยความสะดวกในการจัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ ์และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก ผู้สอนและเด็กมีส่วนที่จะริเริ่มทั้ง 2 ฝุายโดยผู้สอนจะเป็นผู้สนับสนุนชี้แนะและเรียนรู้
ร่วมกับเด็ก ส่วนเด็กเป็นผู้ลงมือกระท าเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง ดังนั้นผู้สอนจะต้องยอมรับเห็น
คุณค่ารู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบก่อนเพ่ือจะได้วางแผนสร้างสภาพแวดล้อมและ
จัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ผู้สอนต้องรู้จัก
พัฒนาตนเองปรับปรุงใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะกับเด็ก 

 1.2.4 การบูรณาการการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณาการ
ที่ว่า หนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะ
และหลายประสบการณ์ส าคัญ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละวัน
ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลาย กิจกรรมหลากหลายทักษะหลากหลายประสบการณ์ส าคัญ
อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพ่ือให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางที่ก าหนดไว้ 
 1.2.5  การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินเด็กปฐมวัยยึดวิธีการสังเกต
เป็นส่วนใหญ่ ผู้สอนจะต้องสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กว่า
ได้บรรลุตามจุดประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้หรือไม่ ผลที่ได้จากการสังเกตพัฒนาการจากข้อมูลเชิงบรรยาย 
จากการรวบรวมผลงานการแสดงออกในสภาพที่เป็นจริง ข้อมูลจากครอบครัวของเด็กตลอดจนการที่
เด็กประเมินตนเองหรือผลงานสามารถบอกได้ว่าเด็กมีการเรียนรู้และมีความก้าวหน้าเพียงใด ข้อมูล
จากการประเมินพัฒนาการจะช่วยผู้สอนในการวางแผนการจัดกิจกรรมชี้ให้เห็นความต้องการพิเศษ
ของเด็กแต่ละคนใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กและขณะเดียวกันยังใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้กับเด็กในวัยนี้ได้อีกด้วย 

 1.2.6  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
ทั้งนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นมา ผู้สอน พ่อแม่ และผู้ปกครองของเด็กจะต้องมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลท าความเข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ต้องยอมรับและร่วมมือกัน
รับผิดชอบหรือถือเป็นหุ้นส่วนที่จะต้องช่วยกันพัฒนาเด็กให้บรรลุเปูาหมายที่ต้องการร่วมกัน ดังนั้น
ผู้สอนจึงมิใช่จะแลกเปลี่ยนความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเท่านั้น แต่จะต้องให้พ่อ
แม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย ทั้งนี้มิได้หมายความให้พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ก าหนดเนื้อหา
หลักสูตรตามความต้องการโดยไม่ค านึงถึงหลักการจัดที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก 

เพ่ือให้การน ามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงได้จัดท าค าอธิบายมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน มี 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้ มี
รายละเอียดของมาตรฐานดังนี้  



43 
 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมี 4 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

1.1  มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.2  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 

1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 

1.4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด 

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

2.1  ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
2.2  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 

2.2  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

2.4  ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

3.1  มีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ 
3.2  มีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน 

3.3  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3.4  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

4.1  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
4.2  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
4.3  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 

4.4  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4.5  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามี 4 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.1  ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

5.2  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5.3  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 

5.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
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5.5  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงาน
ผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

5.6  ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 
5.7  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

5.8  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
5.9  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 

5.10  ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

6.1  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

6.2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

6.3  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

6.4  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 6.5  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

6.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 

6.7  เด็กผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา 

7.1  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2  มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

7.3  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

7.4  สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น 

7.5  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

8.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

8.2  จัดท าและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

8.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

8.4  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
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8.5  น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

8.6  จัดท ารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

9.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

9.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษามี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้น

ของการศึกษาปฐมวัย 

10.1  จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมายปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

10.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมมี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

11.1  จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 

11.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 

 

2.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งออกเป็น 5 ด้าน มี 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งช ี้ มีรายละเอียด
ของมาตรฐานดังนี้ (http://triamudomsouth.ac.th) 
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มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมี 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งช้ี 

ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

 ค าอธิบาย 

    ผู้ เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนักส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้ อ่ืน รวมทั้งแสดงออกถึง
อารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงามความไพเราะน่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนา
ฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
ดนตรี/นาฏศิลป์กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3  ปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ค าอธิบาย 

    ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความเอ้ืออาทร
ต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข มีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเป็นคนดีของสังคม 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ค าอธิบาย 

    ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง  ๆ
รอบตัว มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม เรียนรู้ร่วมกัน
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เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกันและสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และน าเสนอผลงาน 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

ตัวบ่งชี้ที่  3.3  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

ตัวบ่งชี้ที่  3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล   
 ค าอธิบาย 

    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและคิดได้ตลอดแนว มีการจัดระเบียบ
ความคิด ใช้เหตุและผลในการอ้างอิงแนวคิดสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู สื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง น าเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มี
ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ก าหนดเปูาหมายคาดการณ์และตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ก าหนดเปูาหมายคาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่  4.4  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

 ค าอธิบาย 

    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร และมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดรวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ที่  5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 ค าอธิบาย 

    ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการท างานด าเนินงานตาม
แผนอย่างรอบคอบเอาใจใส่มานะพากเพียร มีการตรวจสอบทบทวนการท างานเป็นระยะ ๆ จนงานที่
ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดจนส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ท างานอย่างมี
ความสุขมุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต สามารถบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

ตัวบ่งชี้ที่  6.1  วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ที่  6.2  ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ตัวบ่งชี้ที่  6.4  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามี 6 มาตรฐาน 33 ตัวบ่งชี้ 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ค าอธิบาย 

    ครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่งด้วยความมุ่งมั่น
ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร
โดยการวิเคราะห์หลักสูตรอย่างรอบด้าน ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน 
ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยการกระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ครูมีการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ตัวบ่งชี้ที่  7.2  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่  7.3  ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 
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ตัวบ่งชี้ที่  7.4  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่  7.5  ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดว้ยวธิีการที่
หลากหลาย 

ตัวบ่งชี้ที่  7.6  ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

ตัวบ่งชี้ที่  7.7  ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่  7.8  ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 ค าอธิบาย 

    ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิดริเริ่มในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหาร จัดการสถานศึกษาครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 งาน
ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป ให้บรรลุ
เปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพเต็มเวลา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่  8.2  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่  8.3  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

ตัวบ่งชี้ที่  8.4  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

ตัวบ่งชี้ที่  8.5  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  8.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ค าอธิบาย 

    คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็น
นิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 26 และระเบียบอ่ืน ๆ คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการก ากับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย โดยผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

ตัวบ่งชี้ที่  9.2  คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

ตัวบ่งชี้ที่  9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 ค าอธิบาย 

    สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องและครอบคลุมหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแสดงจุดเน้นของสถานศึกษา โดยมีการออกแบบโครงสร้าง
หลักสูตรให้มีรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถความสนใจ มีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ครูน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้         
ในห้องเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานหลักสูตร จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีการนิเทศติดตาม ก ากับ ดูแลการใช้หลักสูตรให้
เกิดประสิทธิภาพ น าผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนและปรับปรุง 
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่  10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

ตัวบ่งชี้ที่  10.2  จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและ ความสนใจ 

 ตัวบ่งชี้ที่  10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ที่  10.4  สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ตัวบ่งชี้ที่  10.5  นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

ตัวบ่งชี้ที่  10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา       
เต็มศักยภาพ 

 ค าอธิบาย 

     สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง ใช้การได้ดี น าไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนทุกด้านให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการห้องสมุดอาคารเรียนอาคารประกอบแหล่งเรียนรู้การบริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่  11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่  11.2  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่  11.3  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนด ใน
กฎกระทรวง 
 ค าอธิบาย 

    สถานศึกษาข้ันพื้นฐานด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนโดยที่การด า เนินงานของสถานศึกษาต้อง
ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ที่  12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  12.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  12.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  12.5  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่  12.6  จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 
ด้านที่ 3 มาตรฐานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 ค าอธิบาย 

    สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน การส่งเสริมช่วยเหลือ
สนับสนุนให้มีกระบวนการที่เกื้อหนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถ
สร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากร
ในสถานศึกษาชุมชนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ที่  13.1  มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรี ยนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งชี้ที่  13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา
กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษามี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี 

ด้านที่ 4 มาตรฐาน อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 

 ค าอธิบาย 

    สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาที่ด าเนินการเพ่ือให้คุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เปูาหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม
หรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู 
บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอกและมีผลการด าเนินงานสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  14.1  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญาปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์และจุดเน้นของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  14.2  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมมี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี 

ด้านที่ 5 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา 
และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

 ค าอธิบาย 

    สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยมีการก าหนดแนวทางพัฒนาร่วมกัน ชี้แนะ ปูองกัน
และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งที่สถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือก าหนดเองเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มี
คุณภาพสูงขึ้น แนวทางพัฒนาดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่
เปลี่ยนไป เช่น การปฏิรูปการศึกษาการส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชดาริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การปูองกันสิ่งเสพติด การปูองกันอุบัติภัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
การพร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมมี
ส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการส่งเสริมและสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้การรับรอง 

ตัวบ่งชี้ที่  15.1  จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  15.2  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 

 

3.  มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา 

 

มาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา แบ่งเป็น 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียดของมาตรฐาน
ดังนี้ (http://sisat.ac.th) 
 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานชุมชนที่มีต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการหน่วยงานหรือสถานศึกษาหรือ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่ 
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.4  ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดท าแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.4  ระดับคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  3.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  3.6  ระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.7  ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่   3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
ตัวบ่งชี้ที่  3.10  ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.12  ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

มาตรฐานที ่5 ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรือ

งานวิจัยของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยของครู 
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จ านวน 
4 ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ที่  6.1  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและท านุบ ารุงศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่  6.2  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ที่  6.3  ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ตัวบ่งชี้ที่  6.4  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาตรฐานที่ 7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  7.1  ระดับคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่  7.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2555 

 

4.  มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 

 

ตามท่ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 34 ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไก 
ระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไป 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าขอคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
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ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไว้ 
ดังต่อไปนี้ (web.sut.ac.th) 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย 
และจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

 ตัวบ่งชี้ 
    1.1 บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและประยุกต์ใช้

ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล 

    1.2 บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

    1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษา
อย่างมีดุลยภาพ 

2.1 มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษามีการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ 

 ตัวบ่งชี้ 
    2.1.1 มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นสอดคล้อง

กับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมี
อิสระทางวิชาการ 

    2.1.2 มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบและวิธีการต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 

    2.1.3 มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
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2.2 มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา การด าเนินงานตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาคส่วนของ
ชุมชน และสังคมในการจัดการความรู้ 
 ตัวบ่งชี้ 

    2.2.1  มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลาย
ของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการประเมินและใช้
ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิต
นักศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียน การสอน 

    2.2.2  มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดนความรู้
และทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพ
ของประเภทสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

    2.2.3  มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมตามระดับ
ความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสังคมและ
ประเทศชาติ 

    2.2.4 มีการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ วัฒนธรรมต่างประเทศ
อย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

การแสวงหา การสร้างและการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการอันน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ 

    3.1  มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู ้ทั้งส่วนที่เปน็ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทศ เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 

    3.2  มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ 
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง อัน
น าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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สรุปท้ายบท 

 

 มาตรฐานการศึกษานั้น เป็นมาตรฐานที่สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องมี ซึ่งเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน ซึ่งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ ก าหนดไว้ 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มี 5 ด้าน 11 มาตรฐาน 
51 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 5 ด้าน 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษา
อาชีวศึกษา มี 7 มาตรฐาน 35 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานด้านอุมศึกษา มี 3 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานการศึกษา เป็นสิ่งที่เราใช้ส าหรับในการก ากับ ดูแล และยังสามารถใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาว่ามีคุณภาพครบถ้วนตามมาตรฐานต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด ซึ่งมาตรฐาน
ที่ว่านี้จะเป็นแนวทางส าหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการส่งเสริม ดูแล เพ่ือสร้าง
คุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลเพ่ือคนไทยทั้งปวง มาตรฐานการศึกษามุ่งสร้างพ้ืนฐานที่
ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาความรู้
ความสามารถ ตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่า การศึกษาเป็น
กระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สามารถ
พ่ึงตนเองและพ่ึงพากันเองได้ในสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติได ้
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
 1.  จงอธิบายความหมายของมาตรฐานการศึกษามาพอเข้าใจ 

 2.  มาตรฐานการศึกษามีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
 3.  มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างไร 

 4.  มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อครูอย่างไร  
5.  มาตรฐานการศึกษามีประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  3 

ธรรมชาติของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.  ความหมายของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.  อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.  หลักการของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.  การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในประเทศไทย 

5.  ภารกิจของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6.  รูปแบบและแนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7.  ระดับการศึกษา 

8.  แนวการจัดการศึกษา  

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษามีความสามารถ ดังนี้ 
 1.  อธิบายความหมายของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ 
 2.  เขียนแผนผังความคิดความคิดแสดงถึงหลักการของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 
 3.  อธิบายอุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้  

4.  บอกแนวทางการจัดการศึกษาได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) 5Es 

1.  ขั้นสร้างความสนใจ ผู้สอนกล่าวถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทย การจัดการศึกษาโดยทั่วไป
ที่ผู้เรียนรู้จัก พร้อมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรือเสนอข้อมูลที่ตนทราบเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของคนในชาติ 

2.  ขั้นส ารวจและค้นหา เมื่อมีประเด็นค าถามเกิดขึ้นในขั้นแรก จากนั้นช่วยกันวางแผนเพ่ือ
ก าหนดแนวทางในการค้นหาค าตอบ โดยเริ่มจากการก าหนดว่าควรมีเนื้อหาอะไรบ้าง เช่น อุดมการณ์ 
หลักการในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภารกิจของสถานศึกษาที่ต้องจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคืออะไร 
เป็นต้น โดยแบ่งให้แต่ละกลุ่มไปศึกษา 
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3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอแล้ว น าข้อมูลมาอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

4.  ขั้นขยายความรู้ เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันทั้งชั้นแล้ว ให้ผู้เรียนแต่ละคนเขียน
สรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด และน าผลงานของตนเองอธิบายให้คู่ของตนฟังให้เข้าใจ โดยผลัด
กันเล่า 

5.  ขั้นประเมิน  ผู้สอนเสนอให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์และประเมินภารกิจของสถานศึกษาที่
จัดให้กับผู้เรียนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือมีสิ่งใดควรจะเพ่ิมเติม  

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนบทที่ 3 เรื่อง ธรรมชาติของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft Power point หัวข้อ ดังนี้ 
     2.1  ความหมายของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     2.2  อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     2.3  หลักการของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

     2.4  การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในประเทศไทย 

     2.5  ภารกิจของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     2.6  รูปแบบและแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

     2.7  ระดับการศึกษา 

     2.8  แนวการจัดการศึกษา  
 3.  ตัวอย่างการเขียน Mind  Mapping (แผนผังความคิด)  
 4.  กรณีศึกษา สถานศึกษาที่น ามายกตัวอย่าง 
     แหล่งเรียนรู้ 

1.  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2.  ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
 3.  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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การวัดผลและประเมินผล 

 
 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

1. อธิบายความหมายของ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้ 
 

 

2. เขียนแผนผังความคิด
ความคิดแสดงถึงหลักการ
ของการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ 
 

 

3. อธิบายอุดมการณ์ของ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้  

4. บอกแนวทางการจัด
การศึกษาได้ 
 

    สังเกต 

    การตอบค าถาม  
   และการอภิปราย 

 

 

 

ตรวจชิ้นงาน 

 

 

 

 

   สังเกต 

   การตอบค าถาม 

   การอภิปราย 

   และพฤติกรรม 

   การท างานกลุ่ม 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

แบบประเมินชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

ชิ้นงานที่ท าสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 
ครอบคลุมเนื้อหา  
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 

 

เสนอความคิดเห็น
ชัดเจน  
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 
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บทท่ี  3 
 

ธรรมชาติของหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
ความน า 

 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้คนไทยทั้งประเทศได้มีการศึกษา มี
การพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้มีความเหมาะสมกับวัย มี
ความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
(2542 : 16) ได้กล่าวไว้ว่า รัฐจะจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึง  ให้กับทุกคน
อย่างมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายด้วยหลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเอกชน และการใช้นวัตกรรม ตลอดจนรูปแบบที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับสภาพ
ความแตกต่างของแต่ละบุคคลและความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่น  ดังนั้นธรรมชาติของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงเป็นสิ่งที่เป้าประสงค์ให้คนไทยทุกคนสามารถพ่ึงตนเอง มีทักษะที่จะแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะเบื้องต้นในการประกอบอาชีพ มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพอที่จะรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมโลก มีจิตส านึกที่ถูกต้องทางการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีความมุ่งม่ันในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาไทย 

 

ความหมายของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีผู้ให้ความความหมายรวมทั้งรูปแบบและแนวการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไว้ ดังนี้ 

กมล  สุดประเสริฐ (2541 : 2) กล่าวว่า การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การศึกษาส าหรับ
ทุกเพศ ทุกวัย ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ปลูกฝังให้เกิดการอยากเรียนรู้        
มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง รู้จักถาม สังเกต วิเคราะห์ ตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน    
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
           สงบ  ลักษณะ (2542 : 38) กล่าวว่า การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การศึกษาระดับประถม
ศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษา 6 ปี ซึ่งรวมทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ (อาชีวศึกษา)  



66 
 

พนม  พงษ์ไพบูลย์ (2542 : 2-3) กล่าวว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การศึกษาที่จ าเป็น
ที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานและฐานที่แข็งแรง มั่นคง เพียงพอกับการด ารงชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดีมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สามารถประกอบการงานอาชีพเพ่ือเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้ และสามารถพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

สิปปนนท์  เกตุทัต (2542 : 12) กล่าวว่า การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษาทุกรูปแบบ
ที่จัดขึ้น เ พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทย ด าเนินชีวิ ตร่ วมกันในสังคม อย่ างมีความสุข 
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องได้ตลอดและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้ ด ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมี
ศักดิ์ศรี พัฒนาตนเองและมีบทบาทร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม และให้หมายถึง
การศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 4 ระบุว่า การจัดการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งหมายความว่า การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ 
การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรวมถึงอาชีวศึกษาระดับ
ประโยควิชาชีพ  หรือ ปวช. 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 21) ได้ระบุว่า การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเพ่ือ
ชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชนไทยช่วยให้ประชาชนไทย มีคุณธรรมในการด ารงอยู่ร่วมกัน ในสังคม
อย่างมีความสุข มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และทันต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความสามารถในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้ และ
ด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบและมีบทบาทร่วม   
ในการพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม 

จากความหมายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้างต้นสรุปได้ว่า  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หมายถึง การศึกษาทุกรูปแบบที่รัฐหรือเอกชนจัดขึ้นตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนา
ตนเองให้เจริญก้าวหน้า และมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 

 

 

 



67 
 

อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนโดยรัฐต้องจัด
ให้มีการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงส าหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต  
รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว  และเพ่ือสร้าง
รากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550 : 8) 

 

หลักการของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ ดังนี้  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550 : 8-9)  

1.  หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม เป็นผู้มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้  มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญ 
ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 

2.  หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ 
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด 
อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีทั้งครอบครัว ชุมชน สังคมไทย 
และสังคมโลก 

3.  หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่าง
ทางสังคมและวัฒนธรรม 

4.  หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและ
การจัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ 
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5.  หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้อง
สอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษา
ของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในประเทศไทย 

 

การปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย      
ในสังคมไทย โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นฐานที่มาของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 

ที่มุ่งหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐาน และจัดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงก าหนดให้
มีกระบวนการเรียนรู้ ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูประบบบริหาร
การศึกษา ซึ่งได้หลอมรวมหน่วยงานทางการศึกษาเป็นหน่วยงานเดียวกัน คือกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
โครงสร้างใหม่เป็นระดับกระทรวงและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระดับกระทรวง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา และก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ 
และทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล มีหน่วยงานหลักท่ีเป็นนิติบุคคล 5 ส่วนราชการ ได้แก ่

1.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
3.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

        ระดับเขตพ้ืนที่ มีผลให้มีการหลอมรวมส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานสามัญศึกษา
จังหวัด ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ และส านักงานการประถมศึกษา
อ าเภอ / กิ่งอ าเภอ และจัดตั้งเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน คณะกรรการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 185 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ภารกิจของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

       สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความจ าเป็นและส าคัญต่อการจัดการศึกษาของประเทศมาก เพราะ
เป็นการศึกษาส าหรับประชาชนทุกคนโดยถ้วนหน้า และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งจะมีผลต่อ
ความเจริญพัฒนาของประเทศทุกด้าน 

การจัดการศึกษาในระดับนี้จ าเป็นต้องจัดให้เป็นไปและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ตลอดทั้งกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎกระทรวงศึกษาธิการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรการศึกษาที่ก าหนด โดยมีสาระส าคัญที่ต้องด าเนินการ  สรุปได้ดังนี้ 
(ธีระ  รุญเจริญ, 2546 : 30-44)  

1.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการให้การศึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคมให้
บรรลุความมุ่งหมายที่ก าหนด ซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

2.  จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั้งนักเรียนปกติ นักเรียนพิการนักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ 

3.  จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัด 3 รูปแบบคือ ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
ตามความเหมาะสม  

4.  ปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลักการและแนวทางที่ก าหนดไว้ อาทิเช่น จัดตามธรรมชาติและศักยภาพ
ของนักเรียนแต่ละวัยเรียนและแต่ละคน จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและ นอกโรงเรียนตลอดทั้งจัดการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 

5.  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับใช้หลักสูตรแกนกลางให้เหมาะกับสภาพปัญหา และความต้องการ
ของท้องถิ่นท่ีตั้งโรงเรียน 

6.  จัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยให้การศึกษาอบรมตาม 

ความจ าเป็นและความเหมาะสม 

7.  จัดให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตลอดทั้งมุ่งส่งเสริมให้
ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

8.  บริหารจัดการโรงเรียนตามกระบวนการกระจายอ านาจการบริหารทั้งด้านวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไป สอดคล้องกับหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเต็มที่ 

9.  จัดการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งคุณภาพภายในและภายนอก ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนด 
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10.  พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรอ่ืน เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางหลักการ
ที่ก าหนดตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

11.  แสวงหาเทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด การเรียนการสอน
ในโรงเรียน 

 

รูปแบบและแนวทางในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ระบุถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า 12 ปี ก่อนระดับอุดมศึกษา
ซึ่งการจัดการศึกษามีด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งวิจิตร  ศรีสะอ้าน (2545 : 15-17) ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการศึกษาไว้ว่าการจัด
การศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ สามารถกระท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 

1.  การศึกษาตามตามอัธยาศัย (informal education) เป็นกระบวนการศึกษาตลอดชีวิต 
ซึ่งบุคคลแต่ละคนแสวงหาความรู้ พัฒนาทัศนคติ ค่านิยม และเสริมสร้างทักษะจากประสบการณ์    
ในชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยแหล่งวิทยาการที่มีอยู่ใกล้ตัวตามสภาพ แวดล้อม เช่น จากครอบครัว 
เพ่ือนบ้าน จากการเล่น และการท างาน จากตลาด ห้องสมุดต่าง ๆ และสื่อมวลชน จากการอบรม
เลี้ยงดูในครอบครัว เด็กได้ฝึกพูด และมีทักษะทางภาษาขั้นพ้ืนฐานทางการพูด การฟังได้พอสมควร 
ก่อนที่จะเข้าโรงเรียน เด็กอาจได้รับการสั่งสอนให้รู้จักเลี้ยงน้อง และหุงหาอาหารโดยการสังเกตหรือมี
ส่วนช่วยพ่อแม่ รวมทั้งอาจได้ฝึกฝนทักษะด้านอาชีพการงานจากพ่อแม่ และเรียนรู้การด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืน จากพ่ีน้องและเพ่ือนฝูง เป็นต้น การศึกษาตามอัธยาศัยนี้มีลักษณะเป็นไปตามสภาพ
ธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน โดยมิได้จัดเป็นระบบเพ่ือให้การศึกษาแก่บุคคลเป็นการเฉพาะ 
แต่ก็เป็นวิธีการศึกษาที่มีผลต่อการด าเนินชีวิตของคนอยู่เป็นอันมาก 

2.  การศึกษาในระบบโรงเรียน (formal education) เป็นการศึกษาที่จัดเป็นระบบ มีรูปแบบ 
โครงสร้าง ขั้นตอน และวิธีการจัดที่มีระเบียบแบบแผน ตั้งแต่สถานศึกษาระดับโรงเรียนจนถึง
มหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาเป็นระบบเช่นนี้มักจะผูกพันกับวัยเรียน ตอบสนองต่อความต้องการ
การศึกษาของบุคคลในช่วงอายุหนึ่ง ๆ ตามระดับการศึกษาเป็นส าคัญ 

3.  การศึกษานอกโรงเรียน หรือการศึกษานอกระบบ (nonformal education) คือ กิจกรรม
การศึกษาที่จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียน เพ่ือสนองความต้องการของกลุ่มบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์    
ในการจัดที่ชัดเจน เช่น สถานเลี้ยงเด็กหรือศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน การศึกษาผู้ใหญ่เพ่ือการสอบเทียบ 
การศึกษาผู้ใหญ่เพ่ือการดูหนังสือ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมกีฬา และสันทนาการ และการฝึกอบรม
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วิชาชีพต่าง ๆ แม้แต่การฝึกฝนวิชาชีพระดับสูง และการศึกษาต่อเนื่องในระดับมหาวิทยาลัย ก็ถือได้
ว่าอยู่ในขอบข่ายของการศึกษานอกโรงเรียน 

 

ระดับการศึกษา 

 

   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552 : 21) 

   1.  ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษา
ภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดต่อ  
สื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์
และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

   2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษา
ภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ
ส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต     
มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ     
    3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน 
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตน
และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ   
 

แนวการจัดการศึกษา  

 

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาทั้งสามรูปแบบในหมวด 3 ต้องเน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการ
เรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ แต่ละระดับ
การศึกษา ได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
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ด้านภาษา โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ด้านการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ  

ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้ฝึกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา  จัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่
ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา นอกจากนั้น ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยังต้องส่งเสริมให้
ผู้สอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  จัดการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการ
ด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  การประเมินผลผู้เรียน ให้สถานศึกษา
พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม 
และการทดสอบ ส่วนการจัดสรรโอกาสการเข้า ศึกษาต่อ ให้ใช้วิธีการที่หลากหลายและน าผลการ
ประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบด้วย  

หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ต้องมีความหลากหลาย โดยส่วนกลางจัดท า
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองดี การด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อและให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าหลักสูตรในส่วนที่
เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
ชุมชนสังคมและประเทศชาติ ส าหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมเรื่องการพัฒนาวิชาการ 

วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้าวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และสังคมศึกษา  
แนวทางการจัดการศึกษาควรปรับให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษาและมีความหลากหลาย 

ดังแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่มีการใช้ค าว่า 
“instruction” หรือ “การเรียนการสอน” แทนค าว่า “teaching” หรือ “การสอน” โดยมีแนวคิดว่า 
ในการสอนครูต้องค านึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญและช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ มิใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้เท่านั้น เช่น การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการกระท า (learning  by  

doing) แต่เนื่องจากการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง เป็นวิธีที่สะดวกและง่าย รวมทั้งครูมีความเคยชิน
กับการปฏิบัติตามแบบเดิม ประกอบกับไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่อย่างเพียงพอ 
การสอนโดยครูเป็นศูนย์กลางจึงยังคงยึดครองอ านาจอยู่อย่างเหนียวแน่นมาจนปัจจุบัน ในทางปฏิบัติ
โดยเฉพาะในประเทศไทย มิได้มีการปฏิบัติกันตามแนวคิดดังกล่าวเท่าท่ีควร 

 การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึ ด
ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับ   
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วม    
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ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ชื่อกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะน าผู้เรียนไปสู่การเกิด  
การเรียนรู้ที่แท้จริง  
 การจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ ครูผู้สอนถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ซึ่งสามารถท าได้หลายแบบหลายลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้ (ทิศนา  แขมมณี, 2552 : 119-148) 
 

1.  การจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ (Individualized  Instruction) 
หลักการ 

     ผู้เรียนแต่ละคนมีภูมิหลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด แบบการเรียนรู้ ความ
สนใจ และความต้องการไม่เหมือนกัน การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับภูมิหลังของผู้เรียน 
ลักษณะของผู้เรียน และสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ดี และพัฒนาไปตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล 

นิยาม 

     การจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ หมายถึง การจัดสภาพการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยค านึงถึงภูมิหลัง สติปัญญา ความสามารถ ความถนัด แบบการเรียนรู้ ความ
สนใจและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งนี้ ผู้สอนจ าเป็นต้องมีการวินิจฉัยผู้เรียนและทดสอบ
ผู้เรียนก่อนเรียนและใช้ผลการวินิจฉัยในการวางแผนการเรียนให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผู้เรียนจะ
ด าเนินการเรียนรู้ตามแผนและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีผู้สอนให้ความช่วยเหลือและ
เก็บข้อมูล การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผนการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ต่อไป (ทิศนา  แขมมณี, 2552 : 124 อ้างอิงจาก Karlin & Berger, 1974 : 17-30, 214-229) 

ตัวบ่งชี้ 
    1.  ผู้สอนมีการวินิจฉัยความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบทดสอบหรือ

เครื่องมือ หรือวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

    2.  ผู้สอนมีการทดสอบผู้เรียนในเรื่องที่จะท าการเรียนรู้ ก่อนการเรียน (pre - testing) 
    3.  ผู้สอนมีการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการคล้ายคลึงกัน (ในกรณีที่ผู้เรียนมีจ านวน

มาก) ไว้ด้วยกัน 

4.  ผู้สอนมีการวางแผนการเรียนให้สนองความต้องการของผู้เรียนโดยใช้ผลการวินิจฉัยที่ได้
จากข้อที่ 1 (แผนการเรียนมีความสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และความสามารถ
ของผู้เรียน รวมทั้งแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน) 

5.  ผู้สอนมีการจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
(การช่วยให้ผู้เรียนเห็นว่าเขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถประสบผลส าเร็จได้ เป็นวิธีการหนึ่ง
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดก าลังใจที่จะเรียนรู้) 
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6.  ผู้สอนมีการให้ค าแนะน ากับผู้เรียนเกี่ยวกับระบบและกลวิธีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับระบบ กฎ เกณฑ์ กติกา กระบวนการท างาน การให้รางวัล การลงโทษ และอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นต่อการประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

7.  ผู้เรยีนมีการด าเนนิการเรียนรู้ตามแผน ผูส้อนดูแลและใหค้วามชว่ยเหลือผู้เรยีนเป็นรายบุคคล 

8.  ผู้เรียนมีการท าแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ เมื่อจบหน่วยการเรียน (post - test) 
9.  ผู้สอนมีการจัดท าแฟ้มการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ผลการทดสอบเป็นข้อมูล

ในการวางแผนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนต่อไป 

 

2.  การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept – Based  Instruction) 
 หลักการ 
     1.  การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยยึดมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดเป็นหลัก เป็นการ
เน้นการเรียนรู้ความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได้มาก และยั่งยืน
กว่าการเรียนรู้รูปธรรม 

     2.  การจัดการเรียนการสอนที่ยึดมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดจะช่วยให้ทั้งผู้เรียนและ
ผู้สอนได้เรียนรู้กระบวนการในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ซึ่งเป็นกระบวนการที่จ าเป็นในการเรียนรู้ 
     3.  การยึดมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดเป็นหลักจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบองค์รวม และ
มองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ แทนที่จะเรียนรู้เพียงข้อเท็จจริงเท่านั้น 

     4.  การจัดการเรียนการสอนโดยยึดมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดเป็นหลัก (ทิศนา  แขมมณี, 
2552 : 130 อ้างอิงจาก Erickson, 1998 : 152-156) จ าเป็นต้องใช้วิธีและกระบวนการในการเรียนการ
สอนที่ซับซ้อนมากกว่าการเรียนรู้ของข้อมูล ข้อเท็จจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนได้พัฒนาทักษะในการสอน
และผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายและซับซ้อนขึ้น 

 นิยาม 

     การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ หมายถึง การวางแผนการจัดการเรียนการสอน
โดยการระบุมโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอดที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับและด าเนินการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในมโนทัศน์นั้น และสามารถ
น ามโนทัศน์นั้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ รวมทั้งมีการประเมินผลโดยมุ่งไปที่ความเข้าใจของ
ผู้เรียนในมโนทัศน์นั้น ๆ  
 ตัวบ่งช้ี 

     1.  ผู้สอนมีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระ และระบุมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดที่ต้องการ
สอนอย่างละเอียดและอย่างชัดเจน (มโนทัศน์ดังกล่าวควรเป็นมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดที่ผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กว้างขวาง) 
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     2.  ผู้สอนมีการคิดและเขียนรายการค าถามที่ส าคัญ ๆ จะช่วยน าผู้เรียนไปสู่ความคิดเชิง
นามธรรม หรือมโนทัศน์นั้น ๆ  
     3.  ผู้สอนมีการระบุกระบวนการและทักษะต่าง  ๆที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนรู้มโนทัศน์นั้น  ๆ 
     4.  ผู้เรียนมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการ และ
เทคนิค ทักษะต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

     5.  ผู้เรียนมีการสรุปมโนทัศน์ที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
     6.  ผู้เรียนมีการน ามโนทัศน์ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ  
     7.  ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้มโนทัศน์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ รวมทั้งการเรียนรู้ด้าน
กระบวนการและทักษะที่ใช้ในการเรียนรู้ 
 

3.  การจัดการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์ (Experiential  Learning) 
 หลักการ 
     ประสบการณ์เป็นแหล่งที่มาของการเรียนรู้และเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเกิดความคิด 
ความรู้ และการกระท าต่าง ๆ โคล์ป (ทิศนา  แขมมณี, 2552 : 124 อ้างอิงจาก Kolb, 1984) ได้เสนอวัฏจักร
ของกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการรับ
ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete  Experience-CE) ขั้นการสังเกตอย่างไตร่ตรอง (Reflective  Observation-RO) 
ขั้นการสร้างแนวคิดเชิงนามธรรม (Abstract  Concepualization-AC) และขั้นการทดลองประยุกต์
หลักการไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่ (Active  Experimentation-AE) 
 นิยาม 

     การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ หมายถึง การด าเนินการอันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามเป้าหมายโดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ (experience) ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ใน
เรื่องที่เรียนรู้ก่อน และให้ผู้เรียนสังเกต ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น และน าสิ่งที่เกิดขึ้นมาคิดพิจารณา
ไตร่ตรองร่วมกันจนกระท่ังผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสมมติฐานต่าง ๆ ในเรื่องที่เรียนรู้ 
แล้วจึงน าความคิดหรือสมมติฐานเหล่านั้นไปทดลองหรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ต่อไป 

 ตัวบ่งช้ี 

     1.  ผู้สอนมีการจัดประสบการณ์เรียนรู้ (learning  experience) ที่เป็นรูปธรรมในเรื่องที่เรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนได้ลงไปประสบด้วยตนเอง 
     2.  ผู้เรียนมีการสะท้อนความคิด (reflect) และอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ประสบมา 
หรือเกิดข้ึนในสถานการณ์การเรียนรู้นั้น 

     3.  ผู้เรียนมีการสร้างความคิดรวบยอด/หลักการ/สมมติฐานจากประสบการณ์ที่ได้รับ 
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     4.  ผู้เรียนมีการน าความคิดรวบยอด/หลักการ/สมมติฐานต่าง ๆ ที่สร้ างขึ้น ไปทดลอง
หรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ  
     5.  ผู้สอนมีการติดตามผล และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนผลการทดลอง/ประยุกต์ใช้
ความรู้ เพ่ือขยายขอบเขตของการเรียนรู้ หรือปรับเปลี่ยนความคิด/หลักการ/สมมุติฐานต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 

     6.  ผู้สอนมีการวัดและประเมินผล โดยใช้การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองของผู้เรียน 
ประกอบกับการประเมินผลของผู้สอนด้วย 

 

4.  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบ (Inquiry – Based  Instruction) 
 หลักการ 
     การสืบสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (scientific  inquiry) เป็นกระบวนการที่จ าเป็น
ต่อการแสวงหาและศึกษาข้อความรู้ต่าง ๆ ค าถามที่เหมาะสมสามารถน าผู้เรียนไปสู่การค้นพบ
ข้อความรู้ใหม่ ๆ ได ้

 นิยาม 

     การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบ หมายถึง การด าเนินการเรียนการ
สอน โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามา
ประมวลหาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยที่ผู้สอนช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในด้าน
ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น ในด้านการสืบค้นหาแหล่งความรู้ การศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์  การสรุป
ข้อมูล การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น 

 ตัวบ่งช้ี 

     1.  ผู้สอนมีกระบวนการสอน/กิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดวิเคราะห์ใน
เรื่องที่เรียน จนสามารถตั้งค าถามท่ีต้องการจะสืบเสาะหาค าตอบด้วยตนเองได้ 
     2.  ผู้สอนมีเอกสาร วัสดุ หรือสิ่งที่ผู้เรียนสามารถใช้ประกอบการคิด วิเคราะห์ หรือการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่เรียน 

     3.  ผู้สอนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้/ค าตอบ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ที่เหมาะสม 

     4.  ผู้สอนมีการช่วยพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ข้อมูล หรือสร้างความรู้ที่มีความหมายต่อตัวผู้เรียน เช่น ทักษะการสืบค้นหาแหล่งความรู้/แหล่งข้อมูล
การอ่าน การวิเคราะห์สิ่งที่อ่าน การสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การอภิปราย
และโต้แย้งทางวิชาการ และการท างานเป็นกลุ่ม เป็นต้น 

     5.  ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการสืบ
สอบหาความรู้ 
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สรุปท้ายบท 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างมาก และ  
ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน เป็นรูปแบบที่รัฐหรือเอกชนจัดขึ้นตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ  มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
สามารถพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า และมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืนในการพัฒนาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นลักษณะของการสอนให้มีทักษะในการสื่อสาร บุคคล
สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดค านวณเป็น สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ เข้าสังคมได้ รู้จักโลกแห่งการ
ท างาน รู้จักการบริโภคที่เหมาะสม รู้จักการปรับปรุงสุขภาพ โดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
ของโลก เพ่ือเป็นรากฐานที่พอเพียงส าหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาหน้าที่การงาน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือสร้างเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งส าหรับการ
สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนในอนาคต 

รูปแบบของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกระบวนการ
ศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งบุคคลแต่ละคนแสวงหาความรู้ พัฒนาทัศนคติ ค่านิยม และเสริมสร้างทักษะจาก
ประสบการณ์  ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาในระบบโรงเรียน เป็นการศึกษาที่จัดเป็นระบบ มีรูปแบบ 
โครงสร้าง ขั้นตอน และวิธีการจัดที่มีระเบียบแบบแผน และการศึกษานอกโรงเรียนหรือนอกระบบ 
คือ กิจกรรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียน เพ่ือสนองความต้องการของกลุ่มบุคคล ส่วนระดับ
ของการศึกษานั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ซึ่งแนวทางในการจัดการศึกษานั้น จะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคน 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียน
การสอนตามเอกัตภาพ (Individualized Instruction) การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ 
(Concept – Based  Instruction) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experiential  Learning) 
และการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการสืบสอบ (Inquiry – Based  Instruction) 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
1.  จงกล่าวถึงอุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษาของประเทศไทย   
2.  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยมีกี่ระดับ  จงอธิบาย 

3.   จงวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีว่ามีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนกลุ่มใดบ้าง 

4.  จงอธิบายถึงหลักการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาพอเข้าใจ 

5.  นักศึกษาจะน าแนวการจัดการศึกษาท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญไปใช้ในอนาคตอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  4 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.  ความหมายของหลักสูตร 

2.  คุณสมบัติของหลักสูต 

3.  ความส าคัญของหลักสูตร 

4.  องค์ประกอบของหลักสูตร 

5.  ระดับของหลักสูตร 

6.  ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของหลักสูตรได้ 
 2.  วิพากษ์วิจารณ์คุณสมบัติหลักสูตรได้ 
 3.  เขียนแผนภูมิความคิดแสดงองค์ประกอบของหลักสูตรได้  

4.  บอกระดับของหลักสูตรได้ 
5.  บอกลักษณะของหลักสูตรที่ดีได้ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ครูน าเสนอนิทานการศึกษา เรื่องหลักสูตรการศึกษา นักศึกษาและครูอภิปรายร่วมกันถึงข้อดี 
ข้อด้อย ของหลักสูตรดังกล่าว จากนั้นให้นักศึกษาเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

2.  ครูบรรยายเนื้อหาประกอบ Microsoft Power point ในหัวข้อความหมายและความส าคัญ
ของหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร 

3.  แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม แล้วร่วมกันอภิปรายถึงความหมาย ความส าคัญ
ของหลักสูตร และองค์ประกอบของหลักสูตร 

4.  นักศึกษาเขียน Mind  Mapping (แผนผังความคิด)แสดงองค์ประกอบของหลักสูตร 

5.  ครูบรรยายเนื้อหาประกอบ Microsoft Power point ในหัวข้อรูปแบบของหลักสูตร  
ระดับของหลักสูตร ลักษณะหลักสูตรที่ดี จากนั้นสนทนา ซักถาม พร้อมให้นักศึกษาวิจารณ์ถึงรูปแบบต่าง ๆ 
ของหลักสูตร 

6.  ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนบทที่ 4 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 

 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft Power point หัวข้อ ดังนี้ 
    2.1  ความหมายของหลักสูตร 

    2.2  คุณสมบัติของหลักสูต 

    2.3  ความส าคัญของหลักสูตร 

    2.4  องค์ประกอบของหลักสูตร 

    2.5  ระดับของหลักสูตร 

    2.6  ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 
 3.  นิทาน เรื่อง การศึกษา 
 4.  ตัวอย่างการเขียน  Mind  Mapping (แผนผังความคิด) 
     แหล่งเรียนรู้ 

1.  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2.  ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
 3.  ศูนย์คอมพิวเตอร์  
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การวัดผลและประเมินผล 

  
 
 

 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

1. อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของหลักสูตรได้ 
2. วิพากษ์วิจารณ์คุณสมบัติ
หลักสูตรได้ 
 

 

3. เขียนแผนภูมิความคิด
แสดงองค์ประกอบของ
หลักสูตรได้  

 

 

 

 

4. บอกระดับของหลักสูตร
ได้ 
5. บอกลักษณะของ
หลักสูตรที่ดีได้ 
 

    สังเกต 

    การตอบค าถาม  
   และการอภิปราย 

 

 

 

ตรวจชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

   สังเกต 

   การตอบค าถาม 

   การอภิปราย 

   และพฤติกรรม 

   การท างานกลุ่ม 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

แบบประเมินชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

ชิ้นงานที่ท าสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 
ครอบคลุมเนื้อหา  
เสนอความคิดเห็น
ชัดเจน  
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
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บทท่ี  4 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

ความน า 

 

หลักสูตรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน
การสอนในระดับใด ประเภทใด ย่อมต้องใช้หลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งเป็น
เข็มทิศส าหรับครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด หากประเทศใด
ไม่มีหลักสูตรแล้ว การจัดการศึกษาก็จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดได้ เพราะฉะนั้นทุกฝ่าย
จ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของหลักสูตร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรให้ชัดเจนและถูกต้อง 
จึงจะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคลากรในชาติและส่งเสริมให้
ประเทศชาติของเราเป็นประเทศที่มีคุณภาพต่อไป 

 

ความหมายของหลักสูตร 
 

ค าว่า “หลักสูตร” แปลมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า “Curriculum” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษา
ละตินว่า “Currere” หมายถึง “running  course” หรือ The  Course  To  Run  หมายถึง  เส้นทาง 
ที่จะใช้วิ่งไป ซึ่งเส้นทางดังกล่าวได้แก่ ลู่ (Track) นั่นเอง ลู่ หมายถึง สนามวิ่งแข่งขันซึ่งต้องมีอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่นักวิ่งจะต้องเอาชนะหรือท าให้ส าเร็จ เป็นสิ่งที่มีการเริ่มต้นและมีการจบสิ้น เมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับทางด้านการศึกษา ก็อาจหมายถึงการที่ผู้เรียนจะส าเร็จการศึกษาในระดับใดหรือหลักสูตรใด 
ผู้เรียนจะต้องฟันฝ่าความยากของวิชาหรือประสบการณ์การเรียนรู้ตามล าดับขั้นที่ก าหนดไว้ 

ในสมัยก่อนประเทศไทยใช้ค าว่า “หลักสูตร” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “syllabus” ปรากฏใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย พุทธศักราช 2503 แต่ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ค าว่า “curriculum” แทน 
ซึ่งค าว่า “curriculum” หมายถึง รายวิชาต่าง ๆ ทั้งหมดที่จัดสอนในโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย 
ซึ่งค าว่า “curriculum” ที่ใช้ในปัจจุบันจะเหมาะกว่าค าว่า “syllabus” เพราะค านี้จะหมายถึงประมวล
การสอนในแต่ละรายวิชา ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ กิจกรรม การเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 5) 
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ได้มีนักการศึกษากล่าวถึงความหมายของค าว่า หลักสูตร (Curriculum) ไว้ดังนี้ 
 สุมิตร  คุณากร (2523 : 2 – 3) ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 2 ระดับ ได้แก่ หลักสูตร
หมายถึง แนวทางการจัดการศึกษาของชาติเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะ
ตามที่สังคมประเทศชาติต้องการ ซึ่งเป็นไปตามปรัชญา ค่านิยมของคนในชาติ และนโยบายของประเทศ 
และหลักสูตร หมายถึง แนวทางของโรงเรียนที่จะจัดการศึกษาและบริหารการศึกษาเพ่ือความเจริญงอกงาม
ของนักเรียนทุกด้าน   

ธ ารง   บัวศรี (2531 : 6) กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึงแผนซึ่งได้ออกแบบจัดท าขึ้นเพื่อแสดงถึง
จุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมและมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพ่ือให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ 
 วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์  (2542 : 41)  กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณ์ที่จัดให้กับ
ผู้เรียน โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน ก าหนดไว้ในเอกสารเพ่ือเป็นแม่บทในการ
จัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น  
 มาเรียม  นิลพันธุ์ (2543 : 6) กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึง เอกสารข้อก าหนดเกี่ยวกับมวลประสบการณ์
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เจริญงอกงามพัฒนาไปในแนวทางที่ต้องการ 

 บุญชม   ศรีสะอาด (2546 : 7) กล่าวว่า หลักสูตรสามารถจัดเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่มคือ  
กลุ่มที่มองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่คาดหวัง (Intended) หมายความว่า หลักสูตรคือวิชาเนื้อหา คือเอกสาร 
และหลักสูตรแม่บท กลุ่มที่มองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง (Actualzed) หมายความว่า หลักสูตร
คือประสบการณ์ และกลุ่มที่มองหลักสูตรครอบคลุมทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมา ดังภาพประกอบ 4.1 
 

ความหมายของหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4.1 การแสดงขอบเขตความหมายของหลักสูตร 

ที่มา : บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 7) 

กลุ่มท่ีมองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่คาดหวัง กลุ่มท่ีมองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่เกิดข้ึน
จริง 

-หลักสูตรคือวิชาและเนื้อหาวิชา 

-หลักสูตรเป็นโปรแกรมการศึกษา 

-หลักสูตรเป็นเอกสาร 

-หลักสูตรเป็นแม่บท 

-หลักสูตรคือประสบการณ์ 
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 สมนึก   ธาตุทอง (2548 : 4) กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึงการบูรณาการศิลปะการเรียนรู้และ
มวลประสบการณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นไปตามสิ่งที่สิ่งที่สังคมคาดหวัง และมีการก าหนดแผนงานไว้ล่วงหน้าโดยสามารถปรับปรุง พัฒนา  
ให้เอ้ือประโยชน์ต่อผู้เรียนได้มีความรู้ ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ฆนัท   ธาตุทอง (2550 : 7) กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึงมวลประสบการณ์ความรู้ต่าง ๆ ที่จัด
ให้ผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นกิจกรรม โครงการหรือแผน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาและมีคุณลักษณะตามความมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 โอลิวา (Oliva, 1982 : 10  อ้างถึงใน ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร, 2548 : 3) กล่าวว่า หลักสูตร
หมายถึง แผนหรือโปรแกรมส าหรับประสบการณ์ทั้งหลายที่ผู้เรียนจะต้องประสบภายใต้การอ านวยการ
ของโรงเรียน    

โซเวล (Sowell,1996 : 5 อ้างถึงใน ฆนัท  ธาตุทอง, 2550 : 7) กล่าวว่า หลักสูตรหมายถึง
การที่จะสอนอะไรให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นความหมายที่กว้างขวางที่รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร ทักษะและ
ทัศนคติที่ก าหนดไว้ และไม่ได้ก าหนดไว้ ให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียน  
 จากความหมายของค าว่า หลักสูตรข้างต้นสรุปได้ว่า หลักสูตรหมายถึงเอกสารที่จัดท าขึ้น มีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า เป็นการแสดงจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมและมวลประสบการณ์ต่าง ๆ  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน ภายใต้การอ านวยการ
ของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 

คุณสมบัติของหลักสูตร 
  

คุณสมบัติของหลักสูตร หมายถึง ธรรมชาติหรือลักษณะของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ซึ่งอาจ
หมายรวมถึงข้อตกลงหรือข้อยอมรับเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของหลักสูตร คุณสมบัติของหลักสูตร มีดังนี้  
(ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร, 2548 : 7) 
 1.  หลักสูตรมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) และเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการและความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ ซึ่งประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้แก่ผู้เรียนจะไม่
ซ้ าเหมือนเดิม แต่จะเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
ตามความจ าเป็น เนื้อหาสาระกิจกรรมใดยังสนองเป้าหมายและจ าเป็นต่อผู้เรียนและสังคมก็คงไว้    
ในบางครั้งอาจคงเนื้อหาไว้อย่างเดิม แต่การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ จะต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ให้เหมาะสม เพราะกิจกรรมและประสบการณ์ที่จัดให้แก่ผู้เรียนซึ่งเคย
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เหมาะสมเพียงพอในระยะเวลาหนึ่ง และสถานการณ์หนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอในอีก
ระยะเวลาหนึ่งและอีกสถานการณ์หนึ่ง 
 2.  การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง คุณสมบัติข้อนี้มีลักษณะใกล้เคียงและเสริม
ข้อแรกคือ หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันไปตามความต้องการของสั งคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา เพราะฉะนั้นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเป็นวัฏจักรใน
กระบวนการต่อเนื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมอยู่ด้วย หลักสูตรเป็นสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ 
เพราะหลักสูตรที่ดีควรตอบสนองต่อสังคม และเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรจึง
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามด้วย 

 3.  หลักสูตรไม่สามารถแสดงกิจกรรมหรือกระท ากิจกรรมต่าง ๆ  ด้วยตัวของมันเองได้  จึงจ าเป็น  
ต้องใช้กิจกรรมหรือการกระท าอย่างอ่ืนมาช่วย เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดท าหลักสูตร  การ
ปรับปรุงหลักสูตร การสร้างหลักสูตร เพราะฉะนั้นหลักสูตรจึงท าหน้าที่เป็นผู้ถูกกระท าอยู่ตลอดเวลา 

 

ความส าคัญของหลักสูตร 
 

หลักสูตรนับว่าเป็นหัวใจของการศึกษา เพราะการจัดการศึกษารูปแบบใด ๆ ก็ตามถ้าขาด
หลักสูตรแล้ว การจัดการศึกษาก็ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้ มีนักการศึกษา
กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้ดังนี้   

สันต์ ธรรมบ ารุง(2527 : 8) กล่าวว่า ความส าคัญของหลักสูตร สรุปได้ดังนี้ 
1. หลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้ทางปฏิบัติงานของครู เพราะหลักสูตรจะก าหนด 

จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลไว้เป็นแนวทาง 
2. หลักสูตรเป็นข้อก าหนดแผนการเรียนการสอน อันเป็นส่วนร่วมของประเทศ เพ่ือน าไปสู่ 

ความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาของชาติ 
3. หลักสูตรเป็นเอกสารของทางราชการ เป็นบัญญัติของรัฐบาลเพ่ือให้บุคคลที่ท าการเกี่ยวข้อง 

กับการศึกษาปฏิบัติตาม 

4. หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพ่ือควบคุมการเรียนการสอนใสถาบันการศึกษาระดับต่าง  ๆ 
และยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ 
ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐแก่สถานศึกษาด้วย 

5. หลักสูตรเป็นแผนด าเนินงานของผู้บริหารการศึกษา ที่จะอ านวยความสะดวกและควบคุม  
ดูแลติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐด้วย 

6. ลักสูตรจะก าหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตาม 

จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
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7. หลักสูตรจะก าหนดลักษณะและรูปร่างของสังคมในอนาคตได้ว่า จะเป็นไปในรูปใด 

8. หลักสูตรจะก าหนดแนวทางความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติที่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม อันเป็นการพัฒนาก าลัง ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 

9. หลักสูตรเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน  
ประเทศใดจัดการศึกษาโดยมหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์และการ
เปลี่ยนแปลง ย่อมได้ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพสูง 

 

 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 10-13)  กล่าวว่า หลักสูตรมี 2 ลักษณะ ดังนี้  
  1.  ความส าคัญของหลักสูตรต่อการศึกษา ในการจัดการศึกษาให้แก่พลเมืองในประเทศ
จะต้องมีหลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทางและเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาส าหรับควบคุมการเรียนการสอน
ในแต่ละระดับการศึกษา หลักสูตรจะเป็นเครื่องชี้น าทางในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนให้มุ่งไปสู่
จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

  2.  ความส าคัญของหลักสูตรต่อการสอน หลักสูตรเป็นแผนแม่บทส าคัญต่อการจัด
การศึกษาทุกระดับ หลักสูตรจะระบุสิ่งที่สอนในโรงเรียน ระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรจะรู้ ดังนั้น  ครูผู้สอน
จะต้องอาศัยหลักสูตรเพ่ือช่วยในการสอน โดยศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ แล้วน าไปแปลงเป็นภาคปฏิบัติ
หรือการสอนเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ หลักสูตรและการสอนจึงมีความสัมพันธ์
กันเพราะถ้าปราศจากหลักสูตรแล้วการสอนก็ไม่อาจด าเนินการไปอย่างเป็นระบบระเบียบ และมีทิศทาง 
และถา้มีเพียงหลักสูตรแต่ไม่มีการสอน การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลตามที่มุ่งหวังคงไม่บังเกิดข้ึน 

 

พงษ์ศักดิ์  ภูกาบขาว (2540 : 18-19) กล่าวเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้   
1.  หลักสูตรย่อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครู 
2.  หลักสูตรย่อมเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็ก 

ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
3. หลักสูตรย่อมเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่าเด็กควรได้รับสิ่งใดบ้างที่เป็นประโยชน์ 

แก่เด็กโดยตรงและแก่สังคม 

4. หลักสูตรย่อมก าหนดว่า เนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่จะช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่าง 
ราบรื่น เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 

5. หลักสูตรย่อมก าหนดวิธีการด าเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและผาสุก 

6. หลักสูตรย่อมก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะและเจตคติ 
ในอันที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม  และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ 
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จากความส าคัญของหลักสูตรข้างต้น สรุปได้ว่า หลักสูตรมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา
ทุกระดับ ประเทศที่มีหลักสูตรจะสามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้ และ
ครูผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรเป็นอย่างดี ก็จะสามารถน าหลักสูตรไปแปลงเป็นการสอน 
เพ่ือจัดเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะและเจตคติที่ดี 
สามารถด าเนินชีวิตไปด้วยความราบรื่นผาสุก 

 

องค์ประกอบของหลักสูตร 
 

 องค์ประกอบของหลักสูตร หมายถึง ส่วนที่อยู่ภายในและประกอบกันเข้าเป็นหลักสูตร    
เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ความหมายของหลักสูตรสมบูรณ์  เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน   
การประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

             ธ ารง  บัวศรี (2531 : 7 – 8) ให้ความเห็นว่า หลักสูตรจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ
ขาดไม่ได้ 6 องค์ประกอบ ดังนี้    

1.  จุดหมายของหลักสูตร    
2.  จุดประสงค์ของการเรียนการสอน   
3.  เนื้อหาสาระและประสบการณ์    
4.  ยุทธศาสตร์การสอนการเรียน    
5.  วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน   
6.  การประเมินผลหลักสูตรและประเมินผลการเรียนการสอน 

บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 11) กล่าวว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบพื้นฐาน 4 องค์ประกอบ 
คือ 

1.  จุดประสงค์ 
2.  สาระความรู้ประสบการณ์ 
3.  กระบวนการเรียนการสอน 

4.  การประเมินผล 

           จากแนวความคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า หลักสูตรที่สมบูรณ์นั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 
4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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 1.  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Curriculum  Aims) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง 
ความตั้งใจหรือความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้ที่จะผ่านหลักสูตร ถือว่าเป็นส่วนส าคัญอันดับแรก
ของหลักสูตร เพราะจุดมุ่งหมายนั้นคือการตอบค าถามว่าจะจัดการศึกษาระดับนั้นเพ่ืออะไร หรือ
ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอย่างไร ต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมด้านใดบ้าง จึงถือว่าเป็นคนที่มี
คุณค่าแก่สังคม   
 จุดมุ่งหมายนั้นมีอยู่หลายระดับ ได้แก่ จุดมุ่งหมายระดับหลักสูตรซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่
บอกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้เป้าหมายของหลักสูตรนั้น ๆ จุดมุ่งหมายของกลุ่มวิชา วิชาแต่ละกลุ่มจะสร้าง
คุณลักษณะที่แตกต่างให้กับผู้เรียน ดังนั้น แต่ละกลุ่มวิชาจึงมีการก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ต่างกัน 
จุดมุ่งหมายรายวิชาเป็นจุดมุ่งหมายที่ละเอียดจ าเพาะเจาะจงกว่าจุดมุ่งหมายกลุ่มวิชา ผู้สอนรายวิชา
จะก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนเนื้อหาแต่ละบทแต่ละตอนขึ้นในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 
แม้ว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษามีหลายระดับดังกล่าวแล้วจุดมุ่งหมายทุกระดับย่อมสอดคล้องกันและ
น าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน 

 2.  เนื้อหาสาระและประสบการณ์ (Content and Experience) เมื่อก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วกิจกรรมต่อไปก็คือ การเลือกสรรวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย ที่
คาดว่าจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยเป็นความรู้ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ
ระเบียบ ต้ังแต่การเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์ การเรียงล าดับเนื้อหาสาระ พร้อมทั้ง
ก าหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในแนวทางของจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 3.  กระบวนการเรียนการสอน (The teaching process) การสอนถือว่าเป็นหัวใจของการ
น าหลักสูตรไปใช้  ดังนั้นครูผู้สอนจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน หากครูผู้สอนได้ศึกษาหลักสูตรจนเข้าใจและสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
แล้ว ย่อมท าให้หลักสูตรเกิดสัมฤทธิผล   
 4.  การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลหลักสูตร คือ การหาค าตอบว่า หลักสูตร
สัมฤทธิผลที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายหรือไม่ ซึ่ง เป็นองค์ประกอบที่ชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่การก าหนด
จุดมุ่งหมาย การเลือกเนื้อหาวิชาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ข้อมูลจากการ
ประเมินผลนี้จะเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 

 

 

 

 



92 
 

ระดับของหลักสูตร 
 

 หลักสูตรมีหลายระดับ เช่น หลักสูตรระดับชาติ  หลักสูตรระดับท้องถิ่น หลักสูตรระดับสถานศึกษา 
และหลักสูตรระดับห้องเรียน ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 19)  
 หลักสูตรระดับชาติ หรือหลักสูตรแม่บท เป็นหลักสูตรแกนที่เขียนไว้กว้าง และบรรจุสาระที่จ าเป็น
ที่ทุกคนในประเทศต้องเรียนรู้เหมือนกัน 

 หลักสูตรระดับท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนนั้น  
สาระการเรียนจะสอดคล้องสัมพันธ์กับท้องถิ่น  มุ่งการเรียนรู้ที่จะน าไปใช้ได้จริงในชีวิต 

 หลักสูตรระดับสถานศึกษา เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือน าไปใช้จริง โดยน า
หลักสูตรแม่บทมาปรับใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาขึ้นเอง  
เช่น หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
 หลักสูตรระดับห้องเรียน เป็นหลักสูตรที่ส าคัญที่สุด ผู้ที่เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา
หลักสูตรระดับนี้ ได้แก่ ครู ซึ่งจะน าหลักสูตรระดับชาติ ระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษามา
พิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
 

ลักษณะของหลักสูตรที่ด ี

 

 หลักสูตรที่ดีย่อมส่งผลดีต่อการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน กล่าวคือ  
หลักสูตรที่ดีจะเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารโรงเรียนน าไปปฏิบัติได้ดีมีประสิทธิภาพ ทางด้านครูสามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน  หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ (สุนีย์  ภู่พันธ์, 
2546 : 19-20) 

1. ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
2. ตรงตามลักษณะของพัฒนาการของเด็กในวัยต่าง ๆ 

3. ตรงตามลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ 
4. มีเนื้อหาสาระของเรื่องที่สอนบริบูรณ์เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น   

และมีพัฒนาการในทุกด้าน 

5. สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน คือ จัดวิชาทักษะ และวิชาเนื้อหาให้เหมาะสมกัน 

ในอันที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเจริญงอกงามทุกด้าน 

6. หลักสูตรที่ดี ควรส าเร็จขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเพ่ือจะให้ได้ผลดีควรจัดท า 

เป็นรูปคณะกรรมการ 
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7. หลักสูตรที่บูรณาการกับวิขาต่าง ๆ และบูรณาการกับชีวิตจริงได้ เพ่ือน าไปสู่การ 
เตรียมอนาคต 

8. หลักสูตรที่มีแนวความคิดจากความต้องการหรือสิ่งที่เป็นปัญหาที่สอนให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหาของผู้เรียน และชุมชนอย่างแท้จริง 

9. หลักสูตรที่ดี จะต้องยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ 

9.1 ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

9.2 ความเป็นอยู่ การด ารงชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ 
9.3 ความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอันแสดงลักษณะของสังคม 

9.4 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
9.5 ความเปลี่ยนแปลงทางปรัชญาการศึกษา 
9.6 ความเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทางจิตวิทยา 
9.7 ความเปลี่ยนแปลงในจุดประสงค์ของการศึกษา ซ่ึงมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมี 

สัจจะแห่งตน มีมนุษยสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดี 
9.8 วิวัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรม และภาวะความเป็นอยู่ของสังคมที่เปลี่ยนไป   

ระบบการปกครองประเทศท่ีเปลี่ยนแปลง 
9.9 ความเปลี่ยนแปลงทางด้านอื่น ๆ ได้แก่ การบริหารการศึกษา อุปกรณ์โสต 

ทัศนศึกษา วิธีสอน และการประเมินผลการศึกษา 
10. หลักสูตรที่ดีจะต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้ต่อเนื่องกันไป และจะต้องเรียงล าดับความ 

ยากง่ายไม่ให้ขาดตอนจากกัน 

11. หลักสูตรที่ดีจะต้องมีประสบการณ์ที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน เพ่ือให้ 
ผู้เรียนมีโอกาสแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต เพ่ือให้มีความเป็นอยู่อย่างผาสุก 

12. หลักสูตรที่ดีจะต้องเพ่ิมพูน และส่งเสริมทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็นของผู้เรียน 

13. หลักสูตรที่ดีย่อมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิดริเริ่ม  
มีความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินชีวิต 

14. หลักสูตรที่ดีจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานเป็นอิสระ และท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ   
เพ่ือพัฒนาให้รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย 

15. หลักสูตรที่ดีย่อมบอกแนวทาง  วิธีสอน  และอุปกรณ์สื่อการสอนปรกอบเนื้อหา 

สาระที่จะสอนไว้อย่างเหมาะสม 

16. หลักสูตรที่ดีย่อมมีการประเมินผลอยู่ตลอดเวลาเพื่อทราบข้อบกพร่องในอันที่จะ 

ปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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17. หลักสูตรที่ดีจะต้องจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาส 

แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ 
18. หลักสูตรที่ดีต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา 
19. หลักสูตรที่ดีจะต้องจัดประสบการณ์ที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้เรียน 

20. หลักสูตรที่ดี จะต้องจัดประสบการณ์และกิจกรรมหลาย ๆ ย่าง  เพื่อเปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนได้เลือกอย่างเหมาะสมตามความสนใจ  ความต้องการ  และความสามารถของแต่ละบุคคล 

21. หลักสูตรที่ดีจะต้องวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างเหมาะสมแก่การน าไปปฏิบัติและสะดวกแก่ 
การวัดและประเมินผล 

 

สรุปท้ายบท 

 

 หลักสูตรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน
การสอนในระดับใด ประเภทใด ย่อมต้องใช้หลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา พร้อมทั้ง
เป็นเข็มทิศส าหรับครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนด  
หากประเทศใดไม่มีหลักสูตรแล้ว การจัดการศึกษาก็จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดได้ 
เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของหลักสูตร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ให้ชัดเจนและถูกต้อง จึงจะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตร คือ จุดมุ่งหมาย เนื้อหา การน าไปใช้ และการประเมินผล     

เมื่อรวมองค์ประกอบทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันนั่นก็หมายถึงหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรนั้นได้มีวิวัฒนาการตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียนมากที่สุด และจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน ได้พัฒนาจนมาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยหวังว่า
หลักสูตรดังกล่าวจะสามารถพัฒนาบุคลากรในชาติและส่งเสริมให้ประเทศชาติของเราเป็นประเทศที่มี
คุณภาพต่อไปในอนาคต 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
1. จงอธิบายความหมายของค าว่า “หลักสูตร” ตามความคิดของนักศึกษา 

2. องค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรมีอะไรบ้าง จงอธิบาย 

3. จากรูปแบบของหลักสูตร นักศึกษาคิดว่ารูปแบบใดที่เหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด 

4. หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาจ าแนกระดับของหลักสูตรได้ก่ีระดับ จงอธิบาย 

5. หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  5 

ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติความรู้ 
2.  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา 

3.  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา 
4.  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

5.  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ 

6.  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเมืองการปกครอง 
7.  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8.  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ 
9.  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรเดิม 

10.  ข้อมูลพื้นฐานจากบุคคลภายนอกและนักวิชาการต่าง ๆ  
11.  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียน ชุมชนหรือสังคมท่ีโรงเรียนตั้งอยู่ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานก่อนพัฒนาหลักสูตรได้ 
 2.  อธิบายข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้านต่าง ๆ ได้ 
 3.  วิเคราะห์เกี่ยวกับการน าข้อมูลพื้นฐานไปใช้การพัฒนาหลักสูตรได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 5-6 คน 

2.  ครูผู้สอนก าหนดหัวข้อธรรมชาติความรู้ ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ หลักสูตรเดิม บุคคลภายนอก
และนักวิชาการ และโรงเรียนหรือชุมชน รวมทั้งหมด 11 หัวข้อ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย   

3.  นักศึกษาสรุปสาระเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
ตามที่สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 

4.  แต่ละกลุ่มน าเสนอเนื้อหาสาระของตนเองหน้าชั้น 

5.  ครผูู้สอนน าข้อสรุปของแต่ละกลุ่มมาใช้ในการสรุปบทเรียนและวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกัน 

6.  ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากแบบทดสอบย่อย 
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนบทที่ 5 เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

 2.  หัวข้ออภิปราย ดังนี้ 
    2.1  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติความรู้ 
    2.2  ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา 

    2.3  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา 
    2.4  ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

    2.5  ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ 

    2.6  ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านการเมืองการปกครอง 
    2.7  ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2.8  ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านประวัติศาสตร์ 
    2.9  ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรเดิม 

    2.10  ข้อมูลพื้นฐานจากบุคคลภายนอกและนักวิชาการต่าง ๆ  
    2.11  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียน ชุมชนหรือสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

 3.  แบบทดสอบย่อย 

     แหล่งเรียนรู้ 
 1.  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2.  ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
 3.  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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การวัดผลและประเมินผล 

 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

1. อธิบายถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นใน
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานก่อน
พัฒนาหลักสูตรได้ 
2. อธิบายข้อมูลพ้ืนฐานใน
การพัฒนาหลักสูตรด้านต่าง ๆ  ได้ 
3.  วิเคราะห์เกี่ยวกับการน า
ข้อมูลพ้ืนฐานไปใช้การ
พัฒนาหลักสูตรได้ 
 

    

 

 

   สังเกต 

   การตอบค าถาม 

   การอภิปราย 

   และพฤติกรรม 

   การท างานกลุ่ม 

 

 

    

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
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บทท่ี  5 

 

ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

 

ความน า 

  

การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ ส ารวจ วิจัย สภาพพ้ืนฐานต่าง ๆ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้สนับสนุนในการตัดสินใจด าเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ดี ที่สามารถ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่จะน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางมาก การที่จะจัดท าหลักสูตรให้มีคุณภาพนั้น ผู้พัฒนา
หลักสูตรต้องศึกษาข้อมูลหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสังคม  หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่สมจริงที่สุด เพ่ือช่วยให้มองเห็นภาพรวม
ว่า ในการจัดท าหลักสูตรนั้นจ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งใดบ้าง และสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นมีอิทธิพลต่อหลักสูตร
อย่างไร สามารถก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม เช่น การก าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร และการก าหนดเนื้อหาวิชา ฯลฯ สามารถก าหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพและช่วยเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
อันจะส่งผลให้การด าเนินการในอนาคตประสบผลดียิ่งขึ้น 

 ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาหลักสูตรด้านต่าง ๆ ล้วนมีความส าคัญต้องศึกษารวบรวม
ข้อมูลอย่างถูกวิธี ให้ได้ข้อมูลเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ การพัฒนาหลักสูตรต้องพิจารณาความส าคัญของ
ข้อมูลต่าง ๆ นักพัฒนาหลักสูตรต้องพิจารณาข้อมูลของผู้เรียน ซึ่งเป็นการเสนอจากเบื้องล่างขึ้นสู่เบื้องบน 
พิจารณาความสอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้ตามหลักการ จุดหมาย จุดประสงค์ต่าง ๆ ของหลักสูตร
จากความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนมีโอกาสได้เลือกเรียนบางรายวิชา 
 ข้อมูลด้านต่าง ๆ นักพัฒนาหลักสูตรน าไปใช้พิจารณา ตัดสินใจ ก าหนดเป็นรูปแบบของหลักสูตร 
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่เก่ียวข้องให้พร้อม เพ่ือใช้ในช่วงก่อนด าเนินการและ
ขณะด าเนินการ 
 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติความรู้ 
  

การพัฒนาหลักสูตรจะต้องเกี่ยวกับความรู้ไม่ว่าจะเป็นการน าความรู้มาบรรจุไว้ในหลักสูตร
หรือการจัดหมวดหมู่ความรู้ให้เหมาะสม ฉะนั้นนักพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง



102 

 

ของความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของความรู้ โครงสร้างความรู้หรือโครงสร้างของสมองกับพัฒนาการทางด้าน
ความรู้ และแบบฉบับของการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพราะข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร
เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหลักสูตร หรือการจัดท าหลักสูตรก็ตาม (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 
2553 : 41-43) 

1.  แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ 
     1.1.  ความรู้คือวิชาหรือสาขาที่เกิดจากการประมวลข้อเท็จจริงและมโนทัศน์เข้ามา

เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ ตามแนวคิดนี้เชื่อว่า ความรู้ต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ค้นพบได้เรียนรู้ หรือ
ได้รวบรวมขึ้นใหม่ คือสิ่งที่ได้ถูกประมวลเข้าไว้ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่า เป็นวิชา และเป็นสาขาวิชา  
ถ้าหากเอาวิชามารวมกันเข้าให้อยู่ภายใต้ความมุ่งหมายที่กว้างขึ้นตามแนวคิดนี้รูปแบบของหลักสูตร
นั้นจะมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายวิชาซึ่งมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาวิชาส าคัญ 

     1.2  ความรู้คือผลที่เกิดจากประสบการณ์ ตามแนวคิดนี้เชื่อว่า ความรู้ไม่ใช่วิชา เพราะวิชาถ้า
อยู่เฉย ๆ โดยล าพังจะไม่เกิดอะไรขึ้น แต่ความรู้เป็นผลจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับ คือผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้ เรียนขึ้น  
นักพัฒนาหลักสูตรที่ยึดตามแนวคิดนี้ไม่เห็นด้วยกับการใช้วิชาเป็นพื้นฐานในการจัดท าหลักสูตร แต่จะ
จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

     1.3  ความรู้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานกันระหว่างวิชา หรือสาขาวิชาต่างๆ  กับ
ประสบการณ์ ตามแนวคิดนี้เป็นการรวมสองแนวคิดข้างต้นเข้าด้วยกันเพราะเห็นว่าทั้งเนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ล้วนมีความส าคัญต่อการออกแบบหลักสูตรซึ่งแนวคิดนี้ช่วยในการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรมาก โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาหลักสูตรให้ยืดหยุ่น 

2.  โครงสร้างความรู้  
     ในอดีตการเลือกความรู้บรรจุลงในหลักสูตรจะพิจารณาในแง่การเลือกเนื้อหาให้

เหมาะสมเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ต่อมาเริ่มสนใจเจาะลึกเบื้องหลังของความรู้ เมื่อเบนจามิน 
เอส บลูม (Benjamin S. Bloom) ได้จัดระบบการจ าแนกจุดประสงค์การเรียนแสดงถึงพิสัยต่าง ๆ ของ
ความรู้ได้แก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และต่อมาบรุนเนอร์ (Jerome S. Bruner) ได้
วิเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 ส่วน  คือส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง 
(Facts)  ส่วนที่เป็นหลักสูตร (Principles) และส่วนที่เป็นมโนทัศน์ (Concepts) เพราะฉะนั้นในการจัดท า
หลักสูตรเกี่ยวกับความรู้โครงสร้างของความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นที่นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ เพ่ือจะได้บรรจุข้อมูลความรู้ลงในหลักสูตรให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิต
พิสัย และทักษะพิสัย อีกทั้งสามารถเลือกความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงหลักเกณฑ์ หรือมโนทัศน์ให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในระดับต่างๆ ได้ 
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3.  โครงสร้างของสมองกับการพัฒนาทางความรู้  
     ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางสมองกับพัฒนาการความรู้มีผลต่อการออกแบบ

หลักสูตร เพราะสมองเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนมีคุณสมบัติเฉพาะตัว สมองส่วนข้างซ้าย
ควบคุมการกระท าบางส่วน เช่น การอ่าน การเขียน การคิดเลขและการล าดับ ความคิดเป็นขั้นตอน 
รวมทั้งการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ส่วนสมองข้างขวาจะควบคุมการท างานในด้านศิลปะ การสร้างมโน
ทัศน์ในสิ่งที่มองเห็น ความคิดค านึง จินตนาการและความเพ้อฝัน เพราะฉะนั้นในการพัฒนาหลักสูตร
จะต้องค านึงถึงความส าคัญของการจัดวิชาที่มีส่วนเสริมสมองทั้ง 2 ข้างให้สมดุลกัน พัฒนาสมองทั้ง 2 
ด้านไปพร้อมๆ กัน 

4.  แบบฉบับของการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
     แบบฉบับของความรู้ความเข้าใจ หมายถึงวิธีการที่แต่ละคนยึดถือเป็นหลักการในการ

ประมวลข้อมูล และแสวงหาความหมายของข้อมูลนั้น การที่ทราบว่าผู้ใดมีแบบฉบับในการสร้างองค์
ความรู้ความเข้าใจอย่างไร จะช่วยสามารถก าหนดเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
ท าให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงขึ้น เพราะแบบฉบับของความรู้ความเข้าใจเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง
ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

5.  ประเภทของความรู้ความเข้าใจ 

     ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจนั้น  ศาสตราจารย์โจเซฟ  อี  ฮิล (Joseph  E.  Hill) อธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยชุมชนโอคแลนด์ รัฐมิชิแกนด์สหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาวิจัยและจ าแนกไว้เป็น 4 
ประเภท ดังนี้ (ธ ารง  บัวศรี ,2532: 113-114)  
      1.  ประเภทที่แสดงสัญลักษณ์ (Symbolic Orientation  Set ) 

      2.  ประเภทที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมในการตัดสินใจ (Cultural Determinant) 

      3.  ประเภทที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผล (Modalities of Inference ) 

      4.  ประเภทที่เก่ียวกับความจ า (Memory Set) 

      ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของความรู้ดังกล่าว มีความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน นับตั้งแต่การเลือกตั้งที่ต้องเรียนรู้ การสร้างความสมดุลทางความรู้ การจัด
หลักสูตรที่สร้างความเข้าใจในตนเอง และความสามารถในการแก้ปัญหาสามารถสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และการสร้างศักยภาพในการแสวงหาความรู้ความเข้าใจที่ผู้เรียนถนัด เพราะฉะนั้น
นักพัฒนาหลักสูตรจึงควรให้ความสนใจข้อมูลดังกล่าวข้างต้นด้วย 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านปรัชญาการศึกษา 
 

ปรัชญากับการศึกษามีความสัมพันธ์กันคือ ปรัชญามุ่งศึกษาของชีวิตและจักรวาลเพ่ือหา
ความจริงอันเป็นที่สุด ส่วนการศึกษามุ่งศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์และวิธีการที่พัฒนามนุษย์ให้มี
ความเจริญงอกงาม สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ  
ทั้งปรัชญาและการศึกษามีจุดสนใจร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือ การจัดการศึกษาต้องอาศัยปรัชญาในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหาค าตอบทางการศึกษา 

           ปรัชญาการศึกษา คือ แนวความคิด หลักการ และกฎเกณฑ์ ในการก าหนดแนวทางในการ
จัดการศึกษา ซึ่งนักการศึกษาได้ยึดเป็นหลักในการด าเนินการทางการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังพยายามท าการวิเคราะห์และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา ท าให้
สามารถมองเห็นปัญหาของการศึกษาได้อย่างชัดเจน ปรัชญาการศึกษาจึงเปรียบเหมือนเข็มทิศน าทาง
ให้นักการศึกษาด าเนินการทางศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และสมเหตุสมผล พ้ืนฐานด้านปรัชญา
การศึกษาจึงมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระดับใดก็ตาม 
ปรัชญาการศึกษามีส่วนส าคัญในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การเลือกเนื้อหาและกิจกรรม 
การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องศึกษาปรัชญา
การศึกษาอย่างลึกซึ้งและสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรได้   

บุญมี  เณรยอด (2538 : 22-29) ได้กล่าวถึงปรัชญาการศึกษาส าคัญ ๆ ที่น ามาใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 5 ลัทธิ คือ สารัตถนิยม นิรันดรนิยม พิพัฒนนิยม ปฏิรูปนิยม  และอัตถิภาวะนิยม 
ลักษณะส าคัญของปรัชญาการศึกษาแต่ละลัทธิ สรุปได้ดังนี้  
 1.  ปรัชญาการศึกษาสาขาสารัตถนิยม (Essentialism) ปรัชญาการศึกษาสาขานี้ยึดเนื้อหาวิชา
เป็นหลักส าคัญของการศึกษาและเนื้อหาที่ส าคัญนั้นก็ต้องเน้นเนื้อหาที่ได้มาจากมรดกทางวัฒนธรรม
จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาคือ การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยมไว้ เนื้อหาวิชาที่
ก าหนดให้เรียนเป็นเนื้อหาที่เน้นเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐาน เช่น ภาษา ประวัติศาสตร์  ค านวณ ศิลปะ 
ค่านิยม และวัฒนธรรมของสังคมที่ควรรักษาไว้ ตลอดจนความรู้ พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
การจัดการเรียนการสอนมีครูเป็นบุคคลส าคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ก าหนดตัดสินและด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนทั้งหมด นักเรียนถือว่ามีความส าคัญที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ       
แต่ความสนใจและการให้การศึกษาจะเป็นไปตามแนวทางที่ผู้ใหญ่หรือสังคมหรือครูได้ก าหนดไว้  
วิธีการจัดการเรียนการสอนจะเน้นการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก นักเรียนเป็นผู้รับผู้ฟังและท าความ
เข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ที่ครูก าหนดไว้ให้ 
 2.  ปรัชญาการศึกษาสาขานิรันดรนิยม (Perennialism) ปรัชญาการศึกษานี้เชื่อว่า การศึกษา
ควรจะได้สอนสิ่งซึ่งเป็นนิรันดรไม่เปลี่ยนแปลง มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด ซึ่งได้แก่คุณค่าของ
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เหตุผล คุณค่าทางศาสนา หน้าที่ของการศึกษา คือ การแสวงหาและการน ามาซึ่ง ความเป็นจริงอันเป็น
นิรันดร จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษาคือการสร้างคนที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะความมีเหตุผลและ
สติปัญญา เนื้อหาวิชา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ศิลปะภาษา ประกอบด้วย ไวยากรณ์ 
วาทศิลป์ ตรรกศาสตร์ และกลุ่มสอง ศิลปะทางค านวณ ประกอบ ด้วย เลขคณิต เรขาคณิต ดาราศาสตร์ 
และดนตรี ส่วนการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นเหตุผลและสติปัญญาเป็นหลักส าคัญ วิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นหลัก คือ การอภิปราย การถกเถียง การใช้เหตุผลและสติปัญญา โต้แย้งกัน ครูมีบทบาท
เป็นผู้น าทางสติปัญญา มีความรู้กว้างขวาง นักเรียนมีโอกาสพัฒนาความคิดและสติปัญญา  
 3.  ปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนนิยม (Progressivism) ปรัชญาการศึกษานี้มีแนวคิดว่า  
การศึกษาจะต้องเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวผู้เรียน เพ่ือให้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเอง  
การศึกษาคือชีวิตไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพ่ือชีวิต ดังนั้นการเรียนควรจะเรียนในสิ่งที่มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับความสนใจของผู้เรียน วิธีสอนแบบเน้นการแก้ปัญหามากกว่าวิธีท่องจ าเนื้อหา โดยครูจะท า
หน้าที่ในการให้ค าแนะน าและค าปรึกษา จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และอาชีพควบคู่กันไป ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความสนใจ ความถนัด และ
ลักษณะพิเศษของผู้เรียนด้วย เนื้อหาวิชาควรจะเป็นประโยชน์สัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
และสภาพสังคมของผู้เรียน ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตนเองและ
สังคม เพ่ือจะสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข เนื้อหาวิชาที่ควรจัดก็คือ สังคมศึกษา    
การใช้ภาษา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเนื้อหาที่เกี่ยวกับสภาพและปัญหาต่าง ๆ ของสังคม การจัด  
การเรียนการสอน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (child centered approach) และเป็นการเรียนโดยการ
ปฏิบัติ (learning  by  doing) หรือวิธีแก้ปัญหา (problem  solving) และถือว่าการเรียนรู้ของคนไม่ได้
หยุดแต่ในโรงเรียน เท่านั้น แต่จะด าเนินไปตลอดชีวิตของผู้เรียน ครูมีหน้าที่ในการเตรียม  การแนะน า  
การให้ค าแนะน า ปรึกษา และเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจและเห็นจริงด้วยตนเอง 
นักเรียนจะมีอิสระในการเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เลือกเนื้อหากิจกรรมที่ตนเองสนใจ รายวิชาเลือกต่าง ๆ จะต้องมีเพ่ือสนองตอบผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

 4.  ปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ปรัชญาการศึกษานี้พัฒนา 
มาจากปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนนิยม แต่เน้นการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การสร้างสังคมใหม่ เป็นสังคมที่มี
ความเสมอภาคยุติธรรมกว่าสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจเรียกว่าเป็นการปฏิรูปสังคมก็ได้
หลักการส าคัญ คือ การศึกษาจะต้องรับภาระที่จะสร้างสรรค์ระบบสังคมใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็นสังคมแบบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยมีประชาชนของสังคมเป็นผู้ควบคุมสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนทรัพยากร
ทั้งหลาย จุดมุ่งหมายของการศึกษามุ่งแก้ปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสังคมโดยตรง
การศึกษามุ่งสร้างระเบียบใหม่ของสังคมจากพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู่ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของ
ประชาธิปไตย เนื้อหาวิชาจะเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของสังคมเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งจะเน้นอยู่ในหมวด
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สังคมศึกษา นอกจากนั้นก็จะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การศึกษา มนุษยสัมพันธ์ และ
วิชาที่เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ  ส่วนการจัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ลงมือท าเอง มองเห็นปัญหา และเข้าใจเรื่องราวด้วยตนเอง ใช้วิธีการแก้ปัญหาและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ นอกจากนี้ยังอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางปรัชญา  มา
ประกอบด้วยโดยมีเป้าหมายปลายทางจะต้องเป็นไปเพ่ือสังคมเป็นหลัก บทบาทของครูตามปรัชญานี้
จะต้องเป็นนักบุกเบิก นักแก้ปัญหา และมีความรู้รอบเรื่องของสังคมและปัญหาสังคม  
 5.  ปรัชญาการศึกษาสาขาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) ปรัชญาการศึกษาสาขานี้ เชื่อว่า
ธรรมชาติของคนและสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว แต่ละคนสามารถก าหนดชีวิตของ
ตนเองได้เพราะมีอิสระในการเลือก ทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยู่คงที่แต่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักการส าคัญ
คือ การจัดการศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีเสรีภาพมากที่สุด การเรียนจะเกิดจากความต้องการและความ
สนใจของผู้เรียนโดยปราศจากการบังคับ เน้นการพัฒนาตนเองและความรับผิดชอบ  การเรียนรู้เป็นไปเพ่ือ
ด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น จุดมุ่งหมายหลักของการศึกษามุ่งเน้นการให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนที่จะเลือก
ตัดสินใจและเรียนรู้จากการเลือกของตนเอง โดยที่การให้เสรีภาพจะควบคู่ไปกับความรับผิดชอบตาม
ธรรมชาติ เพราะการเลือกแต่ละครั้งจะให้บทเรียนเพ่ือการเรียนรู้ที่จะเป็นข้อมูลตัดสินใจด้วยตนเอง 
ส่วนเนื้อหาวิชาอาจกล่าวได้ว่าปรัชญาการศึกษาลัทธินี้ยังไม่มีเนื้อหาส าหรับให้ผู้เรียนได้ศึกษาที่ชัดเจน
ตายตัวมีเพียงขอบข่ายกว้าง ๆ เท่านั้น เช่น อาจก าหนดช่วงเวลา 09.00 – 10.00 น. เป็นช่วงเรียน
ภาษาไทย ภายในห้องเรียนจะมีวัสดุอุปกรณ์ แบบเรียนเตรียมไว้ ผู้เรียนจะเป็นคนเลือกเองว่าจะไปมุม
อ่านในใจ อ่านนิทาน หรือไปฝึกคัดไทยตามแบบฝึกหัดที่มีอยู่ การจัดการเรียนการสอนมุ่งให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองภายใต้การเลือกและตัดสินใจของตนเอง ครูจะไม่บังคับว่านักเรียนจะเรียนอะไร   
ท ากิจกรรมอะไร แต่ครูจะมีหน้าที่คอยท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียน 

 จากการศึกษาปรัชญาการศึกษาในแต่ละลัทธิที่กล่าวมา มีส่วนช่วยให้นักพัฒนาหลักสูตรคิดและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรได้แตกฉานยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปรัชญาการศึกษาจะช่วยในการก าหนด
จุดมุ่งหมาย  หลักการ โครงสร้าง และแนวปฏิบัติของหลักสูตรให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในการ
พัฒนาหลักสูตรในปัจจุบันมักไม่ได้ยึดตามแนวทางของปรัชญาใดปรัชญาหนึ่งเท่านั้น แต่มักจะเป็นการ
ผสมผสานแนวคิดของปรัชญาหลาย ๆ สาขาเข้าด้วยกันเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพของ
สังคมแต่ละแห่งเป็นหลัก การผสมผสานแนวคิดทางปรัชญานี้เรียกว่า Eclecticism ซึ่งเป็นรูปแบบ
ของปรัชญาการศึกษาท่ีประเทศไทยใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านจิตวิทยา 
   

 จิตวิทยามีส่วนส าคัญต่อการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรและการสอน โดยเฉพาะจิตวิทยา
พัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้  ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญในแต่ละด้านตามล าดับ ดังนี้ 
 1.  จิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ที่น ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตร มีดังนี ้(รุจิร์  ภู่สาระ, 2546 : 37-38) 
      1.1  ทฤษฎีพัฒนาการของฟรอยด์ (Freud) กล่าวถึงพัฒนาการและบุคลิกภาพของบุคคล 
มี 5 ขั้นตอน คือ 

             1.1.1  ระยะปาก (Oral Stage) เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ขวบ เป็นช่วงที่เด็กจะมีความสุข
จากการใช้ปากสัมผัสสิ่งต่าง ๆ หรือท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับปาก เช่น การดูดนม ดูดนิ้ว อมของเล่น ฯลฯ 

            1.1.2  ระยะขับถ่าย (Anal Stage) ตั้งแต่ 2-3 ขวบ เด็กจะมีความสุขกับทวาร เด็ก
จะสามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้พอควร แต่บางครั้งอาจไม่สม่ าเสมอ จนท าให้เกิดความขัดแย้งกับ
ผู้ใหญ่ 
            1.1.3  ระยะอวัยเพศ (Phallic Stage) ตั้งแต่ 3-5 ขวบ เด็กมีความพึงพอใจเมื่อได้
ลูบคล าอวัยวะเพศ หรือมีอะไรมากระตุ้น กระทบเสียดสีอวัยวะเพศ ในระยะแรกความรู้สึกทางเพศมัก
เกี่ยวข้องกับตนเอง แล้วจึงมุ่งไปยังพ่อแม่ และมักจะพบว่าเด็กหญิงพอใจพ่อมากกว่าแม่  เด็กชาย
พอใจแม่มากกว่าพ่อ หรือเรียกว่า ปมโอดิปุส (Odepus Complex) 

            1.1.4  ระยะแฝง (Latency period) มักเริ่มจากเด็กอายุ 6-13 ปี เด็กจะค่อยๆ แยกตัว
จากพ่อแม่ ไม่สนใจโลกภายนอก เป็นระยะเงียบทางด้านความต้องการทาเพศ ซึ่งเด็กสามารถเก็บไว้ได้ 
มาแสดงออกมาให้ใครเห็น 

            1.1.5  ระยะพอใจเพศตรงข้าม (Genital Stage) เริ่มตั้งแต่วัยเด็กตอนปลายเป็น
ต้นไป ระยะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ ทางร่างกายที่เห็นชัดคือ เด็กชายจะเริ่ม
หลั่งน้ าอสุจิ เด็กหญิงมีประจ าเดือน เด็กวัยนี้สนใจการแต่งตัวให้เป็นที่สนใจต่อเพศตรงข้าม 

      1.2   ทฤษฎีพัฒนาการของแฮวิกเฮอร์สท์ (Robert  J.  Havighurst) ให้นิยามของงานพัฒนาการ
และแบ่งงานพัฒนาการออกตามวัยต่าง ๆ โดยกล่าวว่า งานพัฒนาการ แต่ละวัยนั้น ถ้าหากประสบ
ความส าเร็จ  ในการพัฒนาในงานใด ก็จะท าให้มีความสุขและส่งผลต่อความส าเร็จในงานต่าง ๆ มาก  
แต่ถ้าหากเกิดความล้มเหลวก็จะท าให้เป็นทุกข์ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมและส่งผลให้เกิดความยุ่งยาก
ต่อการพัฒนาขั้นต่อ ๆ มา งานพัฒนาการในวัยต่าง ๆ มีดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 25-46)     

            1.2.1  งานพัฒนาการวัยทารกและวัยเด็กตอนต้น (ตั้งแต่เกิดถึง 6 ปี) ได้แก่ การเรียน
เดิน การเรียนกินอาหาร การเรียนพูด เป็นต้น 



108 

 

       1.2.2  งานพัฒนาการวัยเด็กตอนกลาง (6-12 ปี) ได้แก่ การฝึกทักษะทางกายที่จ าเป็น
ต่อการเล่นเกมง่าย ๆ การสร้างเจตคติที่ดีต่อตนเองในฐานะอินทรีย์ที่ก าลังพัฒนา เรียนรู้การเข้ากับคนอ่ืน
ในระดับอายุเดียวกันได้ เป็นต้น 

       1.2.3  งานพัฒนาการวัยรุ่น (12-18 ปี) ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีระดับ
อายุเดียวกันทั้งสองเพศ เป็นความสัมพันธ์ในรูปใหม่ที่มีวุฒิภาวะสูงขึ้น การสร้างความสามารถในการ
ด าเนินบทบาททางสังคมของเพศชายหรือหญิง เป็นต้น 

       1.2.4  งานพัฒนาการวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ได้แก่ การเลือกคู่ครอง การเรียนรู้การด ารงชีวิต
กับคู่สมรสการเริ่มชีวิตครอบครัว การเลี้ยงดูเด็ก เป็นต้น 

       1.2.5  งานพัฒนาการวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง ได้แก่ ความสามารถในการเป็นประชากรผู้ใหญ่
ที่มีความรับผิดชอบทางสังคม การสร้างและรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

 1.3  ทฤษฎีพัฒนาการของอิริคสัน อิริคสัน (Erik H. Erikson) มีความเชื่อเกี่ยวกับพัฒนาการ
ด้านสังคมมากกว่าพัฒนาการส่วนตัวอย่างเดียว โดยแบ่งมนุษย์ออกเป็น 8 ระยะ แต่ละระยะจะมี
คุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการการสนับสนุนส่งเสริม หากการพัฒนาการในระยะใดได้รับการส่งเสริม   
ก็จะเกิดความพึงพอใจและมั่นใจ สามารถพัฒนาการในขั้นต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าหาก ในระยะ
ใดไม่ได้รับการส่งเสริม ก็จะเกิดความคับข้องใจ เกิดความไม่พึงพอใจและเป็นผลเสียต่อบุคลิกภาพของ
บุคคลนั้น ระยะของการพัฒนาการตามทฤษฎีของอิริคสัน มีดังนี้ (รุจิร์  ภู่สาระ, 2546 : 38-39) 

       1.3.1  ระยะความไว้วางใจเชื่อถือ/ระแวง ไม่ไว้ใจใคร เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี เด็กที่ได้
ดูดนมเต็มที่ ได้ถูกกอด ถูกสัมผัสอย่างอ่อนโยน จะเกิดความไว้วางใจต่อสิ่งแวดล้อมที่มากระทบ ในทาง
ตรงกันข้ามเด็กที่ถูกละเลย ทอดทิ้ง จะเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจสิ่งที่อยู่รอบข้าง ท าให้ขาดความมั่นใจ 
ไม่รักตนเอง ไม่รักผู้อ่ืน 

       1.3.2  ระยะฝึกบังคับตนเอง/อับอาย เริ่มเมื่ออายุ 2-3 ขวบ เด็กเกิดความมั่นใจขึ้น  ถ้าสามารถ
ฝึกการขับถ่ายด้วยตนเองได้ ถ้าถูกท าโทษหรือเข้มงวดในการขับถ่ายมากไป เด็กจะรู้สึกละอาย สงสัย 
ขาดความม่ันใจ ตัดสินใจเองไม่ได้ หรือเป็นคนจู้จี้ พิถีพิถันมากเกินไปก็ได้ 
       1.3.3  ระยะมีความคิดริเริ่ม/รู้สึกละอายต่อความคิดของตน อยู่ในช่วงอายุประมาณ 4-5 ปี 
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการเล่น มีจินตนาการเฉพาะเป็นของตนเอง ถ้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ 
เด็กจะมีความม่ันใจในตนเอง ตัดสินใจเองได้ 
       1.3.4  ระยะขยัน/มีปมด้อย อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 6-11 ปี ช่วงนี้อยู่ระดับประถมศึกษา ส่วนใหญ่
มีความผูกพันกับเพ่ือนมากกว่าครอบครัว มีความอดทนอดกลั้น เริ่มมีเหตุผล เกิดการเรียนรู้จากการ  
มีประสบการณ์กับเพ่ือน ครู และบุคคลอ่ืน ภายนอกครอบครัว เป็นการแสวงหาความรักจากผู้อ่ืนด้วยตนเอง 
โดยคาดหวังว่าคนอ่ืน ๆ จะรักตนเองเหมือนพ่อแม่ เด็กที่ขาดความรักจากคนอ่ืน ๆ จะมีความรู้สึก 
เป็นปมด้อย 
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       1.3.5  ระยะวิเคราะห์ตนเองเพื่อหาเอกลักษณ์/ระยะสับสนไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง 
อยู่ในช่วงวัยรุ่นที่เด็กพยายามจัดเอกลักษณ์ของตนเอง ถ้าลักษณะของพ่อแม่ไม่ใช่ลักษณะที่เขา
ต้องการจะเลียนแบบ เขาจะเลือกเลียนแบบบุคคลอ่ืนที่ตนพอใจ ศรัทธา ในขณะเดียวกันก็พยายาม
ค้นหาบทบาทที่แท้จริงของตนเองในทุก ๆ ด้านเป็นต้นว่า ทางเพศ กีฬา การเรียน การท างานกลุ่ม ฯลฯ 
พยายามก าหนดเจตคติ ค่านิยมเฉพาะตน บางครั้งท าให้เกิดความสับสนในตนเอง จนต้องเลือก
ตัดสินใจกระท าบางอย่าง ระยะนี้จึงต้องการความเอาใจใส่ ก าลังใจ ค าแนะน าจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
ที่ปฏิบัติตนเหมือนเพ่ือนที่เข้าใจปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหา 

       1.3.6  ระยะใกล้ชิด/โดดเดี่ยว เป็นระยะวัยผู้ใหญ่ เริ่มตั้งแต่ครอบครัว สนุกกับการท างาน 
แต่บางครั้งก็ไม่มั่นในใจการท างาน รักการท างาน เข้ากับทุกคนและคนในครอบครัวได้  แต่ถ้าผ่าน
วัยรุ่นมาอย่างไม่มั่นใจ เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่มั่นใจในการท างาน สนิทกับใครได้ไม่จริง มีความว้าเหว่ 
อ้างว้าง 
        1.3.7  ระยะที่รู้สึกม่ันคง สนใจตัวเอง/เฉื่อยชา  เป็นช่วงผู้ใหญ่วัยกลางคน ครอบครัวบางคน
มีสมาชิกเพ่ิม บางคนมีความส าเร็จในหน้าที่การงาน มีต าแหน่งหน้าที่มั่นคง สงบสุข แต่ถ้าบุคคลพลาด
หวังในครอบครัว ผิดหวังในหน้าที่การงาน จะมีความรู้สึกเฉ่ือยชา ปล่อยวางทุกอย่าง ไม่อยากท าอะไร 

       1.3.8  ระยะความม่ันคงสมบูรณ์/ทอดอาลัยในชีวิต เป็นช่วงวัยชรา ส่วนใหญ่สุขภาพ
อ่อนแอลง เป็นช่วงประเมินผลว่า ตนส าเร็จหรือล้มเหลวในหน้าที่การงาน ถ้าประสบความส าเร็จก็จะ
ใช้ชีวิตต่อไปอย่างสงบสุข สามารถช่วยเหลือและท าตนให้เป็นประโยชน์กับคนอ่ืนอย่างมั่นใจ ส่วนคน
ที่ไม่ประสบความส าเร็จก็จะขาดความม่ันใจ รู้สึกท้อแท้ หมดหวัง รอวันตาย  

 1.4  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Joan Piaget) เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระท่ังถึงวัยที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ เด็กจะ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยกระบวนการท างานที่ส าคัญของโครงสร้างสติปัญญา คือ กระบวนการปรับ
เข้าสู่โครงสร้าง (assimilation) และกระบวนการขยายโครงสร้าง (accommodation) ผลการท างานของ
กระบวนการดังกล่าวจะเกิดเป็นโครงสร้าง (schema) ขึ้นในสมอง โครงสร้างต่าง ๆ จะพัฒนาขึ้นตาม
ระดับอายุ และเป็นไปตามล าดับขั้นจะข้ามขั้นไม่ได้ แต่อัตราของพัฒนาการอาจแตกต่างกันในเด็ก  
แต่ละคน ทั้งนี้เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันเป็นส าคัญ แต่ละขั้นจะเป็นรากฐานของขั้นต่อไป 
เพียเจท์ได้แบ่งขั้นต่าง ๆ ของพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์ออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้ (รุจิร์  ภู่สาระ, 

2546 : 39-40) 

        1.4.1  ขั้นพัฒนาการด้านประสาทสัมผัส (Sensori-motor Operation) อยู่ในช่วง แรกเกิด
ถึง 2 ปี โดยเชื่อว่าเด็กเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยการสัมผัส และพยายามท าความเข้าใจกับโลกรอบตัว อาจ
ท าโดยลองผิดลองถูก แล้ววางเงื่อนไข จนเกิดการเรียนรู้ตามวัย 
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        1.4.2  ขั้นเตรียมความคิดอย่างมีเหตุผล (Preoperational Period) อยู่ในช่วงอายุ 
2-6 ปี เป็นระยะที่เด็กจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย สัญลักษณ์ ใช้ภาษาบอกทิศทาง
หรือสิ่งที่พบมาด้วยดี แต่ยังยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง การแก้ปัญหายังคงยึดความพอใจของตนเอง
มากกว่าเหตุผลแท้จริง 
        1.4.3  ขั้นคิดอย่างมีเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Operation) อยู่ในช่วงอายุ 7-11 ปี  
ในระดับประถมศึกษา เริ่มใช้สมองคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักแก้ปัญหา แต่ยังต้องการสิ่งที่เป็นรูปธรรม ยังใช้
เหตุผลแท้จริงได้ไม่มากนัก 

        1.4.4  ขั้นการคิดอย่างมีเหตุผล (Formal Operation) ช่วงนี้อายุประมาณ 12 ปีขึ้นไป 
เป็นระยะเริ่มวัยรุ่นตอนต้น เริ่มเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้น เข้าใจกฎระเบียบของสังคม รู้จัก
แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลดีขึ้น ความคิดกระจัดกระจายกว้างขึ้น สามารถก าหนดความคิดรวบยอดได้ดีขึ้น 
สามารถอธิบายได้สมเหตุสมผลกว่าเดิม 

 1.5  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) 
ได้แบ่งประเภทเหตุผลเชิงจริยธรรมออกเป็น 6 ประเภท แล้วเรียงเหตุผลเหล่านี้ตามอายุของผู้ใช้
เหตุผลนั้น ๆ โดยเรียงเหตุผลประเภทที่ผู้ตอบอายุ 10 ปี ใช้ตอบมากที่สุดไปจนถึงประเภทที่ 6 ซึ่ ง
ผู้ตอบอายุ 16 ปี ใช้ตอบมากกว่าผู้ตอบอายุต่ ากว่าทั้งหมด ขั้นการพัฒนาจริยธรรมทั้ง 6 ขั้นของโคลเบอร์ก
ได้ถูกจัดเป็น 3 ระดับ ดังปรากฏในตาราง 5.1 (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 25-46)   
 

ตาราง 5.1 เหตุผลเชิงจริยธรรมในทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 

 

ขั้นการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม 

ขั้นที่ 1  ขั้นหลบหนีการถูกลงโทษ (2-7 ปี) 
ขั้นที่ 2  ขั้นแสวงหารางวัล (7-10 ปี) 

     1.  ระดับก่อนกฎเกณฑ์ 
(2-10 ปี) 

ขั้นที่ 3  ขั้นท าตามท่ีผู้อ่ืนเห็นชอบ (10-13 ปี) 
ขั้นที่ 4  ขั้นท าตามหน้าที่ทางสังคม (13-16 ปี) 

     2.  ระดับตามกฎเกณฑ์ 
(10-16 ปี) 

ขั้นที่ 5  ขั้นท าตามค ามั่นสัญญา (16 ปีขึ้นไป) 
ขั้นที่ 6  ขั้นยึดอุดมคติสากล (ผู้ใหญ่) 

     3.  ระดับเหนือกฎเกณฑ์ 
(16 ปีขึ้นไป) 

 

ที่มา :  (เพ็ญแข  ประจนปัจจนึก และดวงเดือน  พันธุมนาวิน, 2520  อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,2546 : 33) 
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 จากตาราง 5.1 อธิบายเกี่ยวกับระดับของจริยธรรม ดังนี้ 
 1)  ระดับ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ หมายถึง การตัดสินใจเลือกกระท าในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์
แก่ตนเอง โดยไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้อ่ืน   
 2)  ระดับ 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ หมายถึง การท าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อย ๆ ของตนหรือท า
ตามกฎหมายและศาสนา   
 3)  ระดับ 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ หมายถึง การตัดสินข้อขัดแย้งต่างๆ ด้วย การน ามาคิดตรึก
ตรองชั่งใจโดยตนเอง แล้วตัดสินไปตามแต่ว่าจะเห็นความส าคัญของสิ่งใดมากกว่ากัน   
 

 2.  จิตวิทยาการเรียนรู้ 
      ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ที่น ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้  (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2546 : 25-46) 
      2.1  ทฤษฎีที่เน้นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง (S-R Conditioning) ทฤษฎีในกลุ่มนี้
เรียกย่อ ๆ ว่ากลุ่ม S-R (มาจาก Stimulus-Response) ได้แก่ ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement) และ
ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning) นักจิตวิทยาคนส าคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ พาฟลอฟ (Ivan Pavlov) 
ธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike) และสกินเนอร์ (B.F. Skinner) โครงสร้างที่ส าคัญสองประการ
ของทฤษฎี  S-R  ก็คือ การเรียนรู้เป็นรางวัลของการตอบสนอง และการสอนควรจะเน้นส่วนต่างๆ 
ของภารกิจการเรียน (learning task) หน่วยพ้ืนฐานของทฤษฎี S-R  ก็คือ รางวัลของการตอบสนอง  
ถ้าต้องการให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นก็ต้องให้รางวัลต่อการตอบสนอง  ส าหรับปัญหาที่ว่ารางวัลฯ ควรจะ
เป็นอะไรนั้นจะแตกต่างกันไปตามกรณีและบุคคลที่ต่างกัน รางวัลฯ  มักจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียน
บางประเภท อาทิ เช่น ผู้เรียนช้า ผู้ที่เรียนแบบค่อยเรียนไปทีละขั้น ๆ เป็นต้น ตัวอย่างนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่ยึดทฤษฎี S-R ได้แก่ บทเรียนแบบโปรแกรม  (Programmed Instruction) ระบบการสอน
ส่วนบุคคล (Personalized System of Instruction) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted 

Instruction)  
      2.2  ทฤษฎีสนาม (The Field Theory) แนวความคิดที่ส าคัญของทฤษฎีเหล่านี้ก็คือ ส่วนรวม
ทั้งหมด (wholeness) เป็นสิ่งที่ส าคัญมากจะต้องมาก่อนส่วนย่อย (parts) ในการเรียนจะต้องเริ่มด้วย
ส่วนรวมทั้งหมดก่อน แล้วจึงเรียนสิ่งที่เป็นส่วนย่อยจากส่วนรวมทั้งหมดนั้น และส่วนรวมทั้งหมดจะมี
ความหมายมากกว่าผลรวมของส่วนย่อยเสมอ เสมือนฟังเพลงจากดนตรีครบชิ้นดีกว่าแยกฟังทีละชิ้น 
หรือดูภาพยนตร์ดีกว่าดูภาพจ านวนพันภาพที่ประกอบกันเป็นภาพยนตร์นั้น ทฤษฎีที่จัดในกลุ่มนี้  
แยกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive) กับมนุษยนิยม (Humanistic)  
            2.2.1  ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive) นักจิตวิทยาคนส าคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ เพียเจท์ (Jean 

Piaget) บรุนเนอร์ (Jerome S. Bruner) ซุคแมน (J. Richard Suchman) และออสซูเบล (David P. 
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Ausubel) ข้อตกลงเบื้องต้นของทฤษฎีนี้คือ พฤติกรรมของบุคคลจะขึ้นอยู่กับการรู้-การคิด (cognition) 
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่พฤติกรรมบังเกิดขึ้น ทฤษฎีกลุ่มนี้จะเน้นความหมายที่มีต่อตนเองของบุคคล การ
อ้างสรุปหลักการ Advance Organizer และการเรียนด้วยการค้นพบเอง 
       2.2.2  ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic) นักจิตวิทยาคนส าคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ มาสโลว์ 
(Abraham Maslow) โรเจอร์ส (Carl Rogers) ฟรอม (Erich Fromm) และโคมส์ (Arther W. Combs) 
นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้ถือว่าความรู้สึก และสิ่งที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนมีความส าคัญเท่า ๆ กันกับการจัดระบบ
และการเสนอเนื้อหาการเรียนหรือสื่อการเรียน  หน่วยพ้ืนฐานของการเรียนรู้ในทฤษฎีกลุ่มนี้ก็คือ มโนทัศน์
เกี่ยวกับตนเอง (self  concept) และความหมายต่อตนเองโดยมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองเป็นหัวใจส าคัญ 
พฤติกรรมและการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับการรับรู้สิ่งที่มีผลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุดก็คือความหมายที่มีต่อ
ผู้เรียน อันเป็นผลมาจากการรับรู้ของเขาเอง บุคคลจะเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมของตนเอง และมีอิสระ 
ที่จะเลือกเกี่ยวกับคุณภาพของการอยู่อาศัยของตนเอง การที่จะเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียน ควร
พิจารณาว่าการที่เขาปฏิบัติเช่นนั้นเพราะเขารับรู้สถานการณ์นั้น ๆ อย่างไร นั่นคือควรมองจากทัศนะ
ของเจ้าของพฤติกรรมมากกว่าที่จะมองจากทัศนะของผู้สังเกตพฤติกรรม 

 2.3  ทฤษฎีผสมผสาน (Intergrated  Theory)  แนวความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้ ก็คือ ในการศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนรู้นั้น จะใช้ทฤษฎีที่เน้นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง (S-R Conditioning) 
หรือทฤษฎีสนาม (The Field Theory) อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เพราะการใช้ทฤษฎีเดียวจะไม่สามารถ
อธิบายการเรียนรู้ได้ทุกแง่ทุกมุม  ต้องใช้ผสมผสานระหว่างสองทฤษฎีดังกล่าว  บุคคลส าคัญในกลุ่มนี้ 
ได้แก่ กาเย่ (Robert M. Gagne) และบริกส์ (Leslie J.Briggs) ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงประเภทของการ
เรียนรู้และปัจจัยการเรียนรู้ดังนี้ 
       2.3.1  ประเภทของการเรียนรู้  กาเย่  จ าแนกการเรียนรู้ออกเป็น 8 ประเภท ลักษณะ
เป็นล าดับขั้น (hierarchy) จากการเรียนรู้ระดับต่ าสุดคือ การเรียนรู้จากสัญญาณ (signal learning) 
ไปจนกระทั่งถึงระดับสูงสุด คือ การเรียนรู้การแก้ปัญหา (problem solving)  การเรียนรู้ในระดับสูง
จะต้องอาศัยการเรียนรู้ในระดับต่ ากว่า ประเภทของการเรียนรู้ทั้ง 8 แสดงไว้ในภาพประกอบ 5.1 
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ภาพประกอบ 5.1 แผนผังล าดับขั้นของการเรียนรู้ของกาเย่ 
ที่มา : บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 41) 
 

       2.3.2  ปัจจัยการเรียนรู้ กาเย่และบริกส์ จ าแนกประเภทปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
ออกเป็น 2 ประเภทคือ ปัจจัยภายนอก (external factors) และปัจจัยภายใน (internal factors) 
ดังนี้ คือ ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เน้นกันมาแต่เดิม  ได้แก่ หลักของความต่อเนื่อง (continuity) 
หลักของการกระท าซ้ า (repetition) และหลักของการเสริมแรง (reinforcement)  ซึ่งเป็นหลักยึดในการ
เสนอเนื้อหา กิจกรรมหรือประสบการณ์แก่ผู้เรียน ส่วนปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องมีเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้จ าเป็นต้องเน้นเช่นเดียวกับปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน ได้แก่ ข้อเท็จจริง (factual information) 
อาจเรียนขณะนั้นหรือระลึกจากที่เคยเรียนมาแล้ว ทักษะทางปัญญา (intellectual skills) หมายถึง
ความสามารถในการใช้สมองในการเรียนรู้ โดยระลึกจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์ 
(strategies) หมายถึง สมรรถภาพที่ควบคุมการเรียนรู้ ความตั้งใจ การจ า และพฤติกรรมการคิดของ
มนุษย์ เป็นกระบวนการท างานภายในสมองของมนุษย์ ผู้เรียนอาจได้รับแนวทางในขณะเรียนหรือ
กระตุ้นตนเองจากที่เคยฝึกมาก่อน 

 

8.  การเรียนรู้การแก้ปัญหา 

7.  การเรียนรู้กฎหรือหลักการ 

6.  การเรียนรู้มโนทัศน์ 

5.  การเรียนรู้การจ าแนก 

4  4. การเรียนรู้จากความ  
        สัมพันธ์ทางภาษา 

3.  การเรียนรู้จากปฏิกิริยา  
     ตอบสนองหลายช่วง 

2.  การเรียนรู้จากความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ากับการตอบสนอง 

1.  การเรียนรู้จากสัญญาณ 
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 2.4  ทฤษฎีการเรียนรู้ในโรงเรียนของบลูม (Benjamin S. Bloom) เสนอทฤษฎีการเรียนรู้
ในโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ.1976 เป็นทฤษฎีที่มีข้อตกลงเบื้องต้น 2 ประการ ประการแรกพ้ืนฐานของ
ผู้เรียน (history) เป็นหัวใจของการเรียนในโรงเรียน ผู้เรียนแต่ละคนจะเข้ามาเรียนวิชาในชั้นเรียน  
ในโรงเรียนหรือในโครงการของโรงเรียน ด้วยพ้ืนฐานที่จะช่วยให้เรียนได้ส าเร็จแตกต่างไปจากคนอ่ืน 
ถ้าแต่ละคนเข้าเรียนในชั้นเรียนด้วยพ้ืนฐานที่คล้ายกันมาแล้ว ก็จะมีผลสัมฤทธิ์ที่ไม่แตกต่างกันมาก 
ประการที่สองคุณลักษณะของแต่ละคน และคุณภาพของการสอน  เป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ เพ่ือให้
แต่ละคนและทั้งกลุ่มมีระดับการเรียนที่สูงขึ้น 

 

3.  จิตวิทยากับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยามีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายการศึกษาให้ใกล้ความเป็นจริง
และปฏิบัติได้มากขึ้นและมีวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความ
คงทนในการเรียนรู้  ซึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตะต้องอาศัยหลัก
จิตวิทยาเข้ามาช่วย เพราะจิตวิทยาเป็นรากฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการวางหลักสูตร รากฐานทาง
จิตวิทยาดังกล่าว คือ พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร นักพัฒนา
หลักสูตรจึงควรน าแนวปฏิบัติตามหลักจิตวิทยาไปใช้ ดังนี้ (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2556 : 41) 
 3.1  ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ของผู้เรียน รวมทั้ง
ความแตกต่างของระดับพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ภายในตัวของผู้เรียนแต่ละคน ต้องก าหนดหลักสูตร
ให้ยืดหยุ่น เพ่ือให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียน
วิชาต่างๆ ตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของตน 

 3.2  ต้องก าหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาให้กว้างขวางในระยะต้น เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นส่วนรวม
และได้มีประสบการณ์ขั้นพ้ืนฐานเพียงพอ เมื่อเรียนชั้นสูงจึงมีการจัดวิชาเฉพาะ ส าหรับเลือกหรือหา
ความช านาญ ซึ่งสอดคล้องกับกฎที่ว่าพัฒนาการเริ่มต้นจากการตอบสนองทั่วๆ ไป ก่อนก่อน
ตอบสนองเฉพาะ 

 3.3  ต้องก าหนดวิชาต่างๆ ไว้อย่างมีระเบียบ โดยการจัดตามล าดับความยากง่าย และสอดคล้อง
กับล าดับขั้นของพัฒนาการผู้เรียน โดยค านึงถึงวุฒิภาวะของผู้เรียนแต่ละวัย ตลอดจนความพร้อมของ
ผู้เรียน 

 3.4  ต้องค านึงถึงผลที่ผู้เรียนได้รับ โดยตั้งความมุ่งหมายไว้ให้ผู้เรียนเจริญเติบโตได้ส่วนสัมพันธ์
กันทุกด้าน ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไปจนลืมด้านอ่ืน ทังนี้เพราะการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน 

 3.5  ต้องค านึงถึงความต่อเนื่องของประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนทุกระยะ เพราะพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระยะใดก็ตามย่อมอาศัยพัฒนาการเดิมเป็นรากฐาน การจัดประสบการณ์ให้ต่อเนื่องกัน
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จึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมความต่อเนื่องของพัฒนาการไปในตัว เช่น จัดล าดับกิจกรรมและเนื้อหาวิชา
ให้ต่อเนื่องกับสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนมาก่อนแล้ว 

 3.6  ต้องค านึงถึงอัตราความเร็วถึงความเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยต่างๆ โดยถือว่าในวัย
ของผู้เรียนเป็นวัยที่การเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนจึง
ควรมีความหลากหลายและแปรเปลี่ยนอยู่เสมอ 

 3.7  ต้องค านึงถึงความแตกต่างทางเพศของผู้เรียน โดยก าหนดวิชาและประสบการณ์ให้
เหมาะสมกับเพศ เช่น วิชาคหกรรมศาสตร์ส าหรับผู้เรียนผู้หญิง วิชาช่างส าหรับผู้เรียนผู้ชาย วิชา
บางอย่างเหมาะส าหรับทั้งสองเพศ เช่น ศิลปะ ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งควร
ก าหนดให้เหมือนกัน 

 3.8  ต้องค านึงถึงการปรุงแต่งบุคลิกภาพของผู้เรียน โดยพิจารณาจากพ้ืนฐานของผู้เรียนและ
วัฒนธรรมของสังคมท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น 

 3.9  ต้องมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ของผู้เรียน โดยการจัดวิชาให้เหมาะสมกับผู้เรียน
ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เ พ่ือให้ผู้ เรียนได้รับความพึงพอใจจากผลส าเร็จในงานที่ตนกระท า 
ประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนควรเป็นประเภทที่ท้าทายหรือเชิญชวนให้ผู้เรียนอยากทดลองกระท าโดย
ไม่รูส้ึกเบื่อหน่ายหรือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ปราศจากความหมายแก่ตน 

 3.10  ควรเน้นในแง่ของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้กระท าสิ่งต่างๆ มากกว่าการท่องจ าเนื้อหาวิชา 
 3.11  ควรมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน มีความหมายมากกว่าเรื่องราว
อย่างอ่ืนที่ไกลตัวผู้เรียน 

 กล่าวโดยสรุป ความรู้ด้านจิตวิทยาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน นักพัฒนาหลักสูตรควรน าเอาแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการ
เรียนรู้ มาผสมผสานกันเพ่ือให้การออกแบบหลักสูตรมีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับ 
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพ่ือให้การจัดการศึกษาเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

  

การศึกษาท าหน้าที่ส าคัญ คือ อนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมไปสู่คนรุ่นหลังและ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ โดยหน้าที่ดังกล่าวการศึกษาจะช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้เป็นไปในทางพึง
ปรารถนาเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่จะน าไปสอนอนุชนเหล่านั้นจึงต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม
อย่างแยกไม่ออก และโดยธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
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ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบันเสมอ  
จึงท าให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการ
สังคมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการใหม่ ผลการวิเคราะห์ออกมาอย่างไร 
หลักสูตรก็จะเปลี่ยนจุดหมายไปในแนวนั้น สามารถจ าแนกข้อมูลให้เห็นชัดเจน ดังนี้ (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 
2553 : 25-29) 

1.  โครงสร้างของสังคม  โครงสร้างสังคมไทยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือลักษณะสังคมชนบท
หรือสังคมเกษตรกรรม และสังคมเมืองหรืออุตสาหกรรม ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีมาก สังคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตาม สังคมโดยส่วนใหญ่
ของประเทศก็ยังคงมีสภาพเป็นสังคมเกษตรกรรมอยู่ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องศึกษา
โครงสร้างของสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มโครงสร้างสังคมในอนาคตเพ่ือที่จะได้ข้อมูลมา
จัดหลักสูตรว่า จะจัดหลักสูตรอย่างไรเพ่ือยกระดับการพัฒนาสังคมเกษตรกรรมและเตรียมพ้ืนฐาน
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและเตรียมพ้ืนฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมตามความจ าเป็น 

2.  ค่านิยมในสังคม ค่านิยมหมายถึง สิ่งที่คนในสังคมเดียวกันมองเห็นว่ามีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ 
หรือเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปในสังคมนั้น ๆ เนื่องจากการศึกษาเป็นตัวการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ค่านิยมชนิดไหนควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือด ารงไว้หรือค่านิยมชนิดใดควรสร้างขึ้นใหม่
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันให้มากที่สุด เช่น ค่านิยมของสังคมไทยเกี่ยวกับ
ความเฉยชา การถือฐานานุรูปการถือความสัมพันธ์ส่วนตัว การถือประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง   
การถืออ านาจ ความใจเย็น ฯลฯ ซึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
หากยังยึดถือค่านิยมเหล่านี้ต่อไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าทางสังคม ส่วนค่านิยมใน
เรื่องความขยันขันแข็งความรักในประชาธิปไตย ค่านิยมในเรื่องการกินอยู่อย่างประหยัด ฯลฯ เป็นค่านิยม
ที่ควรสร้างให้เกิดข้ึนในสังคมไทย จึงเป็นหน้าที่ของนักพัฒนาหลักสูตรที่จะศึกษาและเลือกค่านิยมที่ดี
และสอดแทรกไว้ในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ดีในสังคมไทย 

3.  ธรรมชาติของคนไทยในสังคม ธรรมชาติของคนไทยในสังคมย่อมแตกต่างกันออกไป  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมและค่านิยมนั้น ๆ เช่นสภาพจากวัฒนธรรมและค่านิยมของ
สังคมไทย ท าให้คนส่วนใหญ่มีลักษณะบุคลิกภาพ ดังนี้ 
 1.  ยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการและเหตุผล 

 2.  ยกย่องบุคคลที่มีความรู้หรือได้รับการศึกษาสูง 
 3.  เคารพและคล้อยตามผู้มีวัยวุฒิสูง 
 4.  ยกย่องผู้มีเงินและมีอ านาจ 

 5.  รักความอิสระและชอบท างานตามล าพัง 
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 6.  เชื่อโชคลางทางไสยศาสตร์ 
 7.  นิยมการเล่นพรรคเล่นพวก 

 8.  มีลักษณะเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้น 

 ในการพัฒนาหลักสูตร ควรค านึงถึงลักษณะธรรมชาติ บุคลิกในสังคม โดยศึกษาพิจารณาว่า
ลักษณะใดควรจะคงไว้ ลักษณะใดควรจะเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ของสภาพสังคมปัจจุบัน 
เพ่ือที่จะจัดการศึกษาในอันที่จะสร้างบุคลิกลักษณะของคนในสังคมตามที่ต้องการ เพราะหลักสูตร
เป็นแนวทางในการสร้างสังคมอนาคต 

4.  การชี้น าสังคมในอนาคต การศึกษาควรมีบทบาทในการชี้น าสังคมในอนาคตด้วยเพราะ
ในอดีตที่ผ่านมาระบบการศึกษา และระบบการพัฒนาหลักสูตรของไทยเป็นลักษณะการตั้งรับมาโดยตลอด 
เช่น การตั้งรับตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น กระแสความเจริญของประเทศทางตะวันตก กระแส
วิชาการตะวันตก ความต้องการและปัญหาสังคม จึงท าให้การศึกษาเป็นตัวตาม เป็นเครื่องมือที่คอย
พัฒนาไปตามกระแสของความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แทนที่จะมีบทบาทชี้น าตัวอนาคตที่มีคุณค่าบ้าง 
ด้วยเหตุผลนี้ผลผลิตที่ได้จากหลักสูตรคือ ผู้เรียนเป็นผู้ที่วิ่งตามสังคมเป็นผู้เพียงแต่สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงได้เท่านั้น ฉะนั้น การจัดการศึกษาที่ดีควรใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ นักพัฒนาหลักสูตรจึงควรศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องชี้น าสังคมในอนาคต เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแนวโน้ม
ของโลกสังคมอนาคตที่ต้องการ การศึกษาของไทยจะได้มีบทบาทในการชี้น าทางสร้างสังคมอย่าง
แท้จริง มิใช่บทบาทเป็นผู้ตามและผู้แก้ปัญหาสังคมในอดีตและปัจจุบัน 

5.  ลักษณะสังคมตามความคาดหวัง การเตรียมพัฒนาทรัพยากรให้มีคุณภาพมีคุณลักษณะ
หรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นเรื่องไม่คงที่ เรื่องของประเทศชาติที่จะส่งผลกระทบถึงการศึกษา
มีมากมาย เช่น การเมอืง เศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจท าให้คุณลักษณะของสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
นักพัฒนาหลักสูตรควรจะได้ศึกษาข้อมูลหรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
เพ่ือที่จะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าสภาพสังคมในอนาคต 5-10 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร     
แม้จะเป็นการยากแก่การพยากรณ์แต่เป็นทางที่จะช่วยผลิตประชากรให้แก่สังคมได้อย่างสอดคล้อง
ตามนโยบายการศึกษาของชาติ และในการผลิตคนให้แก่สังคมในอนาคตท่ีท าได้แน่นอนคือ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพในการด ารงชีวิตจรรโลงสภาพสังคมในอนาคตให้ดีขึ้น ลักษณะประชากร
ที่มีคุณภาพดีมีดังนี้ 
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 1.  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
 2.  มีอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว ท าประโยชน์แก่ครอบครัว 

 3.  เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 4.  มีสติปัญญา หมั่นเสริมสร้างความรู้ความคิดอยู่เสมอ 

 5.  มีนิสัยรักการท างาน  ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ ภักดี 
 6.  มีมนุษยสัมพันธ์ และมีมนุษยธรรม 

 หน้าที่ของนักพัฒนาหลักสูตรก็คือ จะต้องพิจารณาว่าจะจัดหลักสูตรอย่างไร รูปแบบใดจึงจะ
ท าให้ประชากรมีคุณภาพดี 

6.  ศาสนาและวัฒนธรรมในสังคม ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม วัฒนธรรม
เป็นสัญลักษณ์อันส าคัญที่จะแสดงให้ทราบว่าเขาเหล่านั้นเป็นคนในสังคมเดียวกันหรือเป็นคนชาติเดียวกัน 
ดังนั้น ศาสนาและวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เพราะจุดประสงค์
ส าคัญของหลักสูตรก็คือ การท านุบ ารุงรักษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามไว้ การพัฒนาหลักสูตร  
จึงจ าเป็นต้องค านึงถือศาสนาและวัฒนธรรม ความรู้และศาสนาต่าง ๆ น ามาบรรจุไว้ในหลักสูตร   
ควรเป็นหลักธรรมในศาสนาต่าง ๆ และควรเปรียบเทียบหลักธรรมทางศาสนาเหล่านั้นเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้ทราบว่าทุกศาสนามีเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน  คือสอนคนในศาสนาให้เป็นคนดี เพ่ือความสงบสุข    
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม และขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักเรียนมีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีการทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ ส่วนด้านวัฒนธรรมนั้นปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะวิทยาการต่าง ๆ 
เจริญก้าวหน้ามาก ประกอบกับการคมนาคมติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วท าให้สังคมไทย
ซึ่งเป็นสังคมของประเทศเปิดได้รับผลกระทบจากความเจริญดังกล่าว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   
ทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วในการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องค านึงการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับ
กาลเวลาและสภาพของสังคมวัฒนธรรมต่างชาติแบบใดที่ควรสกัดกั้นหรือรับไว้ เป็นต้น เพราะการศึกษา
ควรท าหน้าที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม และไม่เสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

 ข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมมีความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างมาก 
เพราะหลักสูตรที่จะต้องตอบสนองสังคมและพัฒนาไปพร้อมกัน การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคม
และวัฒนธรรมอย่างรอบคอบจะท าให้เราสามารถน าไปพัฒนาหลักสูตรที่ดีตามลักษณะดังนี้ 
 1.  สนองความต้องการของสังคม 

 2.  สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม 

 3.  เน้นในเรื่องรักชาติรักประชาชน 

 4.  แก้ปัญหาให้กับสังคม มิใช่สร้างปัญหาให้กับสังคม 

 5.  ปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น 

 6.  สร้างความส านึกในเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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 7.  ชี้น าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงประเพณีค่านิยม 

 8.  ต้องถ่ายทอดวัฒนธรรมและจริยธรรม 

 9.  ปลูกฝังในเรื่องความซื่อสัตย์และความยุติธรรมในสังคม 

 10.  ให้ความส าคัญในเรื่องผลประโยชน์ในสังคม 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ 
  

สังคมจะมีระบบเศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง อันมีลักษณะเป็นเฉพาะของตนเอง
เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนเกื้อกูลให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก และมีความเป็นระเบียบ 
จึงควรน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานอย่างหนึ่งส าหรับการพัฒนาหลักสูตร เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุดในทุกระบบเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจจะ
เจริญก้าวหน้าได้เพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในสังคม ดังนั้นควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
กับพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อสามารถลดหรือก าจัด   
ความยากจน ภาวะการว่างงานและการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้ ากันให้หมดสิ้นไป อันมีผลให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้นใน 3 ด้าน ดังนี้ (วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์, 2542 : 65-66 ) 
 1.  มีสิ่งสนองความต้องการส าหรับการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ  ได้แก่ อาหาร ที่อยู่  
เครื่องนุ่งห่ม และบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 2.  มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่น การมีการศึกษา มีงานท าและมีสถานภาพ 
ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 

 3.  มีเสรีภาพในสังคมทุกด้าน เช่น การเลือกการอาชีพ การเลือกบริโภค เป็นต้น 

 นอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจยังต้องพ่ึงพากันในระดับโลกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นไปอย่างรวดเร็วอย่างไร้พรมแดน และกระทบกระเทือนไปทุกทั่วโลก 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นไปตามความต้องการการเปลี่ยนแปลง  
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศโดยผ่านระบบการศึกษาและหลักสูตรการเรียน
การสอนโดยท าให้วิถีชีวิตและอาชีพของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป เกิดเป็นอาชีพใหม่ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

 ส าหรับประเทศไทยมีแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา กลายเป็น
ประเทศมีความเจริญทางเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศรายได้ต่ ามาอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง 
มีการขยายบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานดีขึ้นท าให้คนไทยมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนจากเศรษฐกิจเกษตรกรรมไปสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน 
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 อาชีพของคนไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อาชีพทางอุตสาหกรรมจะมีส่วนน้อย ส่วน
ทางด้านการพาณิชยกรรม มีการขยายตัวท าให้สังคมเกษตรกรรมเริ่มมีแนวโน้มลดลง สภาพเศรษฐกิจ
ของสังคมทุกวันนี้มีค่าครองชีพเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องค านึงถึง
ปัญหาทางเศรษฐกิจ  เช่น ต้องมีจุดหมายพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะนิสัยในการเก็บออม และประหยัด 
รู้จักเลือกบริโภคอย่างเหมาะสม และต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาชีพต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ตลอดจนต้องมีหลักสูตรที่เน้นการพ่ึงพากันในระดับโลก เคารพความคิดค่านิยมของ
ผู้อื่น ร่วมมือกันเพ่ือแก้ปัญหาความม่ันคง สุขภาพสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน 

 นอกจากนี้ข้อมูลทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับรายได้ของประชากรและงบประมาณของชาติได้น ามาใช้
ในการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนค่าเล่าเรียน ส าหรับในส่วนที่ผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบได้ และใช้
ก าหนดรูปแบบของการจัดการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณของประเทศ โดยสรุปว่าข้อมูล
พ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจมีความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียนที่จะพัฒนาให้
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของระบบเศรษฐกิจของสังคม 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเมืองการปกครอง 
  

การเมืองการปกครองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคมหมู่มาก
จ าเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนหรือกติกาต่าง ๆ ส าหรับสมาชิกในสังคมยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อกัน
เพ่ือความสงบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดังนั้น การเมืองการปกครองจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่ สิทธิ และความรับผิดชอบที่ทุกคนพึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ 
 การเมืองการปกครองมีความสัมพันธ์กับการศึกษา  ในฐานะที่การศึกษามีหน้าที่ผลิตสมาชิก 
ที่ดีให้แก่สังคมให้อยู่ในระบบการปกครองของประเทศชาติ ช่วยให้ผู้เรียนทราบว่าตนมีสิทธิหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร และควรแสดงแนวคิดและการปฏิบัติตนอย่างไร  หลักสูตรของ
ประเทศต่าง ๆ จึงควรบรรจุเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ที่จะปลูกฝังให้ประชากรอยู่ร่วมกันในสังคม
ได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสันติสุข  
 ข้อมลูที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ที่ควรจะน ามาเป็นพ้ืนฐานประกอบการพิจารณาในการพัฒนา
หลักสูตรก็คือ ระบบการเมือง และระบบการปกครอง นโยบายของรัฐและรากฐานของประชาธิปไตย
มีรายละเอียดดังนี้ (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 32-34) 

1.  ระบบการเมืองการปกครอง เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมืออันหนึ่งของสังคม ดังนั้น  
การศึกษากับระบบการเมืองการปกครองจึงแยกกันไม่ออก หลักสูตรของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาพ้ืนฐานมักจะบรรจุเนื้อหาสาระของระบบการเมือง  
การปกครองไว้ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
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ในบางประเทศที่ต้องการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองให้แก่ประชาชน เพราะฉะนั้นในการพัฒนา
หลักสูตรควรเลือกเนื้อหาวิชาประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ระบบการเมืองการปกครองที่ต้องการปลูกฝัง 

2.  นโยบายของรัฐ เนื่องจากการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีความจ าเป็นต้องสอดคล้อง
กับระบบอ่ืน ๆ ในสังคม การที่จะท าให้ระบบต่าง ๆ สามารถเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันจึงจ าเป็น
จะต้องมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องมีนโยบายแห่งรัฐเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานระบบต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกัน 

3.  รากฐานของประชาธิปไตย จากการที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 นั้น ความรู้ความเข้าใจตลอดจนความรู้สึก
นึกคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับประชาธิปไตยในสังคมไทยยังไม่เพียงพอ หลักฐานในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือส าหรับ
พัฒนาควรที่จะได้วางรากฐานที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้แก่สังคม เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้อง
ซึ่งจะสร้างสรรค์ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนก็ควรมุ่งเน้นพฤติกรรมประชาธิปไตยด้วย  ส าหรับประเทศไทย
ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมานานแล้ว แต่ในทางปฏิบัติเราต้องยอมรับว่าไม่สมบูรณ์ ดังจะเห็น
ได้จากราษฎรส่วนใหญ่ยังไม่รู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนต่อรัฐ  ไม่รู้ว่าตนเองมีความส าคัญมีส่วนมีเสียงในการ
ปกครองไม่รู้ว่าการเมืองมีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของตน ไม่เห็นความจ าเป็นในการเลือกตั้ง เป็นต้น 
การศึกษาจึงควรมีบทบาทส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข การจัดการเรียนการสอนควรเน้นในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อบ้านเมือง ให้ประชาชนรู้หน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย ให้ส านึกว่าการเมือง
และการปกครองเป็นเรื่องของทุกคนในสังคม ทั้งที่ศึกษาอยู่ในระบบและนอกระบบ และ/หรือจบการศึกษาแล้ว
ได้ศึกษา นั่นคือกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อเป็นเช่นนี้การจัดหลักสูตรให้ประชาชนให้เข้าใจ 
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองจึงกระท าได้หลายรูปแบบเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้  มีจิตส านึกใน
ความร่วมมือ เข้าใจบทบาทของตนในด้านการเมืองการปกครองอย่างแท้จริง 
 เพ่ือเป็นการวางรากฐานทางด้านประชาธิปไตย การจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับระบบ
การเมืองการปกครองประชาธิปไตย ควรจัดตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การจัดการศึกษาให้เท่าเทียมทั่วถึง 
 2.  ให้อ านาจการจัดการศึกษากระจายไปในท้องถิ่น 

 3.  ให้เสรีภาพและเสถียรภาพแก่บุคคล ให้โอกาสแสดงความคิดเห็น 

 4.  การเรียนการสอนควรส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ให้โอกาสผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
 5.  ส่งเสริมการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
 6.  จัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่นง่าย 

 7.  เน้นวิชามนุษยสัมพันธ์และจริยธรรมเป็นพิเศษ 
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 นอกจากนั้นการปลูกฝังอบรมสั่งสอนนักเรียน ก็มีส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ประชาธิปไตยของไทย
มีความเป็นประชาธิปไตยยิ่งข้ึนด้วยวิธีการ ดังนี้ 
 1.  ชี้ให้เห็นประโยชน์ของประชาธิปไตยโดยการให้ค าแนะน าและฝึกปฏิบัติ 
 2.  สร้างนิสัยให้มีความกระตือรือร้น สนใจเหตุการณ์บ้านเมือง 
 3.  ปลูกฝังการมีวินัยและการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 

 4.  ฝึกการเคารพกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างเข้มงวด 

 5.  กระตุ้นและปลูกฝังให้มีความตั้งใจเรียน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ 
 6.  ฝึกให้สนใจและร่วมกันพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ของสังคมและหาทางแก้ไข 

 7.  หาโอกาสให้ความร่วมมือประกอบกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

 8  ช่วยแก้ไขค่านิยมที่ไม่เหมาะสมในสังคมและสร้างค่านิยมที่ดีและเหมาะสม 

 9.  ปลูกฝังทัศนคติที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องการให้ความร่วมมือ การเสียสละ และการช่วยชาติ
เพ่ือบุคคลรุ่นใหม่จะได้เป็นนักการเมืองที่ดี 
 10.  ให้ความรู้และกระตุ้นให้สนใจการเมืองโดยค านึงถึงหลักการ วิธีการ สิทธิหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองของประเทศ 

 11.  ปลูกฝังให้มีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองทั้งในระดับโรงเรียน
ท้องถิ่น และประเทศชาติ 
 12.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีแนวคิดว่าทุกคนควรมีบทบาททางการเมือง และการเมืองเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 13.  เน้นให้เห็นความส าคัญของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 

ข้อมูลพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  

สุนีย์  ภู่พันธ์ (2546 : 41-42) ได้สรุปเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไว้ดังนี้ 

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปผู้เรียน
เกิดความจ าเป็นต้องเพ่ิมความรู้ใหม่ ทักษะใหม่ และต้องเปลี่ยนแปลงเจคติใหม่ ท าให้เกิดความจ าเป็น 
ต้องสร้างคุณธรรมและความคิดใหม่เพ่ือให้คนในสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมได้ โดยใช้การศึกษาท าหน้าที่สร้างประชาชนที่มีคุณภาพและมีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรที่น ามาใช้จ าเป็นต้องมี
ความสอดคล้องกับความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันประเทศไทยได้น าเอาความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในสังคมอย่างกว้างขวางในทุก ๆ ด้าน ท าให้เกิดผลกระทบ
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ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงควรให้ประชาชนตระหนัก
ถึงสภาพข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เป็นผลกระทบจากความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้ง
ให้เขาได้รับข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถเลือกตัดสินใจใช้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังนั้น 
นักพัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและแนวโน้ม
ความเจริญในอนาคต เพ่ือที่จะได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคนให้สามารถด ารงตนอยู่ได้อย่างเหมาะสม
ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 นอกจากจะพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแล้ว ความเจริญทางด้านนี้ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรและการ
เรียนการสอน เช่น อุปกรณ์การสอนใหม่ ๆ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์ วิทยุโทรทัศน์ 
เครื่องบันทึกเสียง วีดิทัศน์ โทรทัศน์การศึกษา การศึกษาทางไกล การสอนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เป็นต้น 

 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการสอนใหม่ที่อาศัยความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถช่วยให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงกว่าการสอนในอดีต 
ผู้พัฒนาหลักสูตรจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าวแล้วน ามาพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมด้วย  
 

ข้อมูลพื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ 
  

ในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร จะมีอิทธิพลจากประวัติศาสตร์  เข้ามามีส่วนร่วมเป็นพื้นฐาน
ที่ส าคัญอยู่ด้วย อิทธิพลจากประวัติศาสตร์ที่มีต่อการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร อาจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
ลักษณะแรกคือ ในหลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้นจะมีความรู้ ผลการค้นพบ และแนวปฏิบัติที่เคยมีในอดีต 
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ลักษณะที่สองคือความส าเร็จ และความล้มเหลวจากการจัดการศึกษาในอดีต 
เป็นบทเรียนในการจัดสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ ดังจะยกตัวอย่างของผลจากประวัติศาสตร์ที่
ยังคงน ามาใช้ในหลักสูตรใหม่ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 22-23) 

1.  อิทธิพลของภาษาเขียนต่อหลักสูตร นับตั้งแต่มนุษย์ได้คิดค้นภาษาเขียนส าหรับบันทึก
ความคิด เหตุการณ์ ความรู้ต่าง ๆ ภาษาเขียนก็ได้มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาท าให้ ต าราเรียน
กลายเป็นสื่อที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นหลักยึดที่ส าคัญในการสอนรวมทั้งสื่ออ่ืน ๆ ที่ใช้
ภาษาเขียนด้วย 

2.  หลักธรรมหรือค าสั่งสอนของศาสนาและลัทธิต่าง ๆ ยังคงน ามาเป็นส่วนส าคัญของหลักสูตร 
โดยจะมุ่งพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective) เช่น หลักธรรมของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม 
ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า เป็นต้น ล้วนเป็นรากฐานของหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
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3.  มีประเพณี วัฒนธรรม ของแต่ละชุมชน แต่ละประเทศ ที่จ าเป็นต้องธ ารงถ่ายทอดจาก
รุ่นหนึ่ง ๆ สู่รุ่นต่อ ๆ มา 

4.  การจัดการศึกษาในระยะแรกมุ่งผลิตคนรับราชการ เนื่องจากความจ าเป็นในสมัยนั้น  
แม้ว่าในปัจจุบันต าแหน่งต่าง ๆ ในทางราชการจะไม่ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ความต้องการบุคคลเข้าท างานเป็นข้าราชการในต าแหน่งใหม่ไม่มากนัก แต่ผู้เรียนจ านวนมากก็ยังมุ่ง
เรียนเพ่ือเข้ารับราชการ และหลักสูตรก็ยังคงเอ้ือต่อการเข้ารับราชการ 

5.  การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เดิมเน้นการเตรียมเพ่ือเรียนต่อในมหาวิทยาลัย แม้ในปัจจุบัน
จะมุ่งให้สามารถจบในตัวเองมากขึ้น แต่ผลในทางปฏิบัติก็ยังคงเป็นการเตรียมเพ่ือเรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย 

6.  การควบคุมกิจกรรมของนักเรียน ครูยังใช้การควบคุมด้วยอ านาจมากกว่าควบคุมด้วยหลัก
ของประชาธิปไตย 

 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลกัสูตรเดิม 

  

การพัฒนาหลักสูตร ควรมีการวิเคราะห์หลักสูตรต้นฉบับที่ก าลังใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือต้องการตรวจสอบหาข้อบกพร่องล้าสมัย ไม่สนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งตรวจสอบหาข้อดีที่สามารถใช้ได้ต่อไป ผลของการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูล
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ สิ่งที่วิเคราะห์ ได้แก่ ตัวหลักสูตร วัสดุหลักสูตร กระบวนการใช้
หลักสูตร ผลการใช้หลักสูตร และโครงการประเมินหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรทั้งระบบเป็นการ
ตรวจสอบจุดอ่อน จุดเด่น ข้อดี ข้อเสียขององค์ประกอบต่าง ๆ โดยมุ่งพิจารณาในแง่ประสิทธิผล ในการ
น าไปใช้  
 วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542 : 52-55) ได้กล่าวถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเดิมที่ใช้
ก่อนการพัฒนาหลักสูตร ว่ามีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 

1.  ข้อมูลที่ควรวิเคราะห์   
     1.1  การวิเคราะห์ตัวหลักสูตร  เป็นการพิจารณาการก าหนดจุดมุ่งหมายของการคัดเลือก

เนื้อหาวิชา เช่น ความชัดเจนของจุดหมาย ความสมเหตุสมผลในเชิงปฏิบัติของจุดหมาย มีการวิเคราะห์
ความต้องการและสภาพข้อมูลพ้ืนฐาน พิจารณาความเหมาะสม การจัดล าดับ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์
ต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ ฯลฯ การค้นหาค าตอบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ใช้
เทคนิคต่าง ๆ ทางการวิจัยเข้ามาช่วย ให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับตัวหลักสูตร 

      1.2  การวิเคราะห์วัสดุหลักสูตร  เป็นการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสิ่งของ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ให้ประสบความส าเร็จ เช่น คู่มือการใช้หลักสูตร 
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คู่มือการประเมินผล คู่มือครูรายวิชาต่าง ๆ แนวการสอนรายวิชาต่าง ๆ หนังสือแบบเรียน ฯลฯ เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่อง ส าหรับปรับปรุงแก้ไขหาข้อดีในการจัดท าวัสดุหลักสูตรต่อไป 

      1.3  การวิเคราะห์กระบวนการน าหลักสูตรไปใช้  เป็นการส ารวจและสังเกตประเด็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการน าหลักสูตรไปใช้เกิดขึ้นที่โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้จะออกมาในรูปเกณฑ์การ
ประเมินผลโรงเรียนด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ความพร้อมทางด้านสื่อการเรียนการสอน การจัดบริการแนะแนว  บริการด้านอนามัย และ
สุขาภิบาล การจัดอาคารสถานที่ ฯลฯ ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพและความพร้อมของโรงเรียน และ
น าไปใช้ประกอบพิจารณาประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ 

      1.4  การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นการใช้เทคนิค และเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วย 
เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ตู้รับความคิดเห็น แบบบันทึกต่าง ๆ แบบสังเกต เป็นต้น นอกจากนี้
ยังครอบคลุมไปถึงการติดตามผลิตผลของหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ และทัศนคติต่าง ๆ 
รวมทั้งการได้มาซึ่งข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ครูที่สอนในระดับที่
สูงขึ้น ผลที่ได้รับจะแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของผู้เรียน 

      1.5  การวิเคราะห์โครงการประเมิน เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่ก าลังใช้อยู่
ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ การประเมินผลต่าง ๆ จึงควรวางโครงการประเมินผลก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ 
ไม่ละเลยที่จะวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโครงการประเมินผลประกอบไปด้วย ทั้งนี้เพราะผลที่ได้
อาจจะเกิดจากความบกพร่องที่การประเมินก็ได้ สัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรจึงไม่เที่ยงตรงเท่าที่ควร 

2.  วิธีการสรุปข้อมูล 

       การวิเคราะห์และประเมินผลต่าง ๆ ที่มาเป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลหลักสูตร  
ข้อมูลที่ได้รับจะต้องน าผลมาสรุปรวม  ให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับหลักสูตรฉบับนั้นกระท าได้ 2 ลักษณะ  คือ 

      2.1  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ จะใช้เครื่องมือทางสถิติส าหรับการจัดท ากับข้อมูล และ
การหาผลจะมีการค านวณทางสถิติ 

      2.2  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะกระท าในลักษณะเชิงบรรยายหรือพรรณนาโดยไม่จ าเป็น 
ต้องใช้ตัวเลขและสูตรทางสถิติ 

3.  การน าผลการประเมินไปใช้  
       ผลที่ได้จากการประเมินจะน าไปใช้ใน 3 ลักษณะ  ดังนี้ 

      3.1  การเลือกองค์ประกอบของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรมักจะมีค าถามเกิดขึ้น  
เช่น ควรมีจุดหมายและเนื้อหาวิชาอะไรบรรจุไว้ในหลักสูตร ควรจะมีแนวทางในการด าเนินการสอน
อย่างไร ดังนั้นถ้ามีผลสรุปจากวิเคราะห์และประเมินผล ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ดี ส าหรับการตัดสินเลือก
องค์ประกอบต่าง ๆ  
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      3.2  การปรับปรุงองค์ประกอบของหลักสูตร ถ้าหลักสูตรฉบับที่ร่าง หรือพัฒนาขึ้นใหม่
ได้น าไปทดลองใช้ รวมทั้งการประกาศให้น าไปใช้จริงในระยะต่อมา จะมีการประเมินหลักสูตร ผลสรุป
ที่ได้ถ้าพบว่ามีข้อบกพร่องเฉพาะบางส่วน ต้องมีการปรับปรุงองค์ประกอบบางส่วนของหลักสูตรนั้น 

      3.3  การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของหลักสูตร ถ้าหลักสูตรฉบับที่ร่าง หรือพัฒนาขึ้นใหม่
มีผลการประเมินสรุปว่า มีข้อบกพร่องมากมายก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของหลักสูตร 
โดยการพัฒนาของหลักสูตร 

        จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรเดิมดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือตรวจสอบว่า หลักสูตรเดิมหรือสูตรที่ก าลังใช้อยู่ในปัจจุบันมีจุดอ่อน 
จุดเด่น ขององค์ประกอบของหลักสูตร ที่จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิผล
ในการน าไปใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และผู้เรียนตลอดจนสอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษา 
 

ข้อมูลพื้นฐานจากบุคคลภายนอกและนักวิชาการสาขาต่าง ๆ  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานจากบุคคลภายนอก เป็นข้อมูลที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตรสามารถครอบคลุมความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างกว้างขวาง ข้อมูลดังกล่าว 
ได้แก่ ข้อมูลจากนักวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ นักการศึกษา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลผลิต
ของการจัดการศึกษา คือสถานประกอบการที่ผู้จบการศึกษาจะเข้าไปสู่สถานประกอบการนั้น หรืออาจจะ
เรียกข้อมูลสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน  ดังนี้ (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 38-39) 

1.  ข้อมูลจากนักวิชาการ นักวิชาการแต่ละสาขาวิชาความรู้ ความสามารถความช านาญเฉพาะทาง 
ย่อมรู้ทฤษฎีหลักธรรมชาติโครงสร้าง และระดับความยากง่ายของความรู้ในแต่ละศาสตร์ของตนเป็นอย่างดี 
คณะพัฒนาหลักสูตรจะต้องปรึกษาและร่วมมือกับนักวิชาการเหล่านี้เกี่ยวกับการก าหนดจุดมุ่งหมาย
การเรียนรู้ในแต่ละวิชา ในการก าหนดเนื้อหาวิชา ความกว้าง ความลึก และความต่อเนื่อง ความสัมพันธ์
ของเนื้อหาในการปฏิบัติ การพัฒนาหลักสูตรของไทยยังขาดข้อมูลทางด้านนี้มาก  ท าให้เกิดการสูญเปล่า
ทางการศึกษานักวิชาการสาขาต่าง ๆ จึงน่าจะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรโดยร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรในแต่ละสาขา เพ่ือสร้างหลักสูตรที่สมเหตุสมผลและสมจริงทางวิชาการ 

2.  ข้อมูลจากสถานประกอบการ สถานประกอบการเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญแหล่งหนึ่งที่พัฒนา
หลักสูตร ซึ่งไม่สมควรมองข้าม เพราะหลักสูตรจะต้องผลิตคนสู่สถานประกอบการต่าง ๆ ในสังคม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรในระดับอาชีวศึกษา ความต้องการของสถานประกอบการ  
เป็นข้อมูลส าคัญที่นักพัฒนาหลักสูตรควรน าไปพัฒนา เพ่ือจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ผู้จบ
หลักสูตรสามารถเข้าไปสู่สถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียน ชุมชนหรือสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
  

ข้อมูลที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรศึกษาวิเคราะห์ คือข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงเรียน 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนครูในโรงเรียน จ านวนอาคารสถานที่และห้องเรียน จ านวนอุปกรณ์และสื่อ
ต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ ความต้องการของครู ปัญหาที่เกิดจากการใช้หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยพิจารณาว่าโรงเรียนมีความพร้อมหรือไม่ ระดับไหน
อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินว่าจะมีแนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตร
อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับศักยภาพของโรงเรียนมากที่สุด นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและสภาพ
สังคมแล้ว สถานที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ก็เป็นข้อมูลที่ผู้จัดท าหลักสูตรหรือผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องศึกษา 
เช่น สภาพแวดล้อมสภาพภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง หรือสังคมโดยทั่วไปของผู้ใช้หลักสูตรหรือโรงเรียนนั้นเป็น
อย่างไร การสนับสนุนหรือความร่วมมือของชุมชนสังคมที่มีต่อโรงเรียนเป็นอย่างไร ข้อมูลดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ในการจัดท าหลักสูตร เช่น การก าหนดวิชาเรียนต่าง ๆ เพราะบางรายวิชาสภาพชุมชน
และสังคมไม่สามารถเอ้ืออ านวยหรือส่งเสริมเท่าที่ควร การศึกษาไม่บรรลุผล เพราะฉะนั้นการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน หรือชุมชน และสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ผู้จัดท าหลักสูตรต้อง
ศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาจัดท าหลักสูตรที่โรงเรียนต่าง ๆ สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้สามารถค้นคว้าและหาข้อมูลได้จากเอกสารรายงานต่าง ๆ 
การส ารวจ สอบถาม และการสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น คนในชุมชน 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งการศึกษาข้อมูลดังกล่าวจ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่โรงเรียนสามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหลักสูตรระดับท้องถิ่นข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่ง ผู้พัฒนาหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นจะต้องให้ความส าคัญเพ่ือที่จะเสริมสร้างได้หลักสูตรที่เหมาะสมและตอบสนองต่อ
ท้องถิ่นนั้น ๆ ได้อย่างเต็มที ่(บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553 : 39-40) 

 

สรุปท้ายบท 

 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าข้อมูลหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรมี
มากมาย เพราะการพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง และแบ่งออกเป็นหลายระยะ       
อย่างต่อเนื่อง  จึงจ าเป็นต้องอาศัยนักพัฒนาหลักสูตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมมือกันอย่าง
จริงจัง จึงจะท าให้ได้หลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
ดังนั้นในการจัดท าหลักสูตรต้องท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธรรมชาติ
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ความรู้  ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ หลักสูตรเดิม บุคคลภายนอกและนักวิชาการต่าง ๆ และ
โรงเรียน ชุมชนหรือสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่  เมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องท า
การวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นของปัญหาตามล าดับก่อนหลัง แล้วจึง
ด าเนินการสร้างและออกแบบหลักสูตรตามปัจจัยที่ก าหนด เพ่ือให้การน าหลักสูตรไปใช้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ เรียนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง นอกจากนั้น ข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก็มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะสามารถสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลึกซึ้ง ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรโดย
ศึกษาข้อมูลหลากหลายอย่างครอบคลุมจะสามารถพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพได้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
 1.  จงอธิบายถึงความจ าเป็นในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ก่อนการพัฒนาหลักสูตร มา
พอเข้าใจ 

 2.  ข้อมูลพื้นฐานแต่ละด้านมีความส าคัญอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 

 3.  ข้อมูลพื้นฐานด้านจิตวิทยาสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างไร จงอธิบาย 

 4.  ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรมีอะไรบ้าง จงอธิบาย  
 5.  นักศึกษาเห็นว่าควรศึกษาข้อมูลด้านใดเพ่ิมเติมก่อนท าการพัฒนาหลักสูตร นอกเหนือจากที่
เสนอข้อมูลในบทนี้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  6 

รูปแบบของหลักสูตร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.  แนวความคิดในการจัดรูปแบบหลักสูตร 

2.  รูปแบบของหลักสูตร 

  2.1  หลักสูตรรายวิชา 
  2.2  หลักสูตรสหสัมพันธ์ 
  2.3  หลักสูตรหมวดวิชา 

  2.4  หลักสูตรแกน 

  2.5  หลักสูตรประสบการณ์ 
  2.6  หลักสูตรที่ยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  2.7  หลักสูตรแบบบูรณาการ 

  2.8  หลักสูตรแบบผสมผสาน 

      2.9  หลักสูตรที่เน้นสมรรถฐาน 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดรูปแบบหลักสูตรได้ 
 2.  เขียนสรุปรูปแบบหลักสูตรแต่ละประเภทได้ 
 3.  วิเคราะห์และวิจารณ์ถึงความแตกต่างของรูปแบบหลักสูตรแต่ละประเภทได้ 
  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คน 

 2.  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษาตามหัวข้อที่ครูก าหนดให้ คือ หลักสูตรรายวิชา หลักสูตร
สหสัมพันธ์ หลักสูตรหมวดวิชา หลักสูตรแกน หลักสูตรประสบการณ์ หลักสูตรที่ยึดเอาผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรแบบผสมผสาน และหลักสูตรที่เน้นสมรรถฐาน 

3.  หลังจากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายร่วมกันหน้าชั้นเรียน 

4.  ครูและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 

5.  ครูทดสอบเนื้อหาอีกครั้งโดยการตั้งค าถามเก็บคะแนนเป็นกลุ่มเพ่ือให้รางวัล กลุ่มที่ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะและได้ของรางวัล 

 6.  มอบหมายงานให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนบทที่ 6 เรื่อง รูปแบบของหลักสูตร 

 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft Power point 

 3.  หัวข้อที่ให้ผู้เรียนศึกษา ดังนี้ 
      3.1  หลักสูตรรายวิชา 
  3.2  หลักสูตรสหสัมพันธ์ 
  3.3  หลักสูตรหมวดวิชา 

  3.4  หลักสูตรแกน 

  3.5  หลักสูตรประสบการณ์ 
  3.6  หลักสูตรที่ยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  3.7  หลักสูตรแบบบูรณาการ 

  3.8  หลักสูตรแบบผสมผสาน 

      3.9  หลักสูตรที่เน้นสมรรถฐาน 

 4.  แบบฝึกหัดท้ายบท 

     แหล่งเรียนรู้ 
1.  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 2.  ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
 3.  ศูนย์คอมพิวเตอร์  
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การวัดผลและประเมินผล 

  

 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

1. อธิบายเกี่ยวกบัแนวคิด
ในการจัดรูปแบบหลักสูตร
ได้ 
 

 

 

2. เขียนสรุปรูปแบบ
หลักสูตรแต่ละประเภทได้ 
 

 

 

 

 

 

3. วิเคราะห์และวิจารณ์ถึง
ความแตกต่างของรูปแบบ
หลักสูตรแต่ละประเภทได้ 
 

    สังเกต 

    การตอบค าถาม  
   และการอภิปราย 

 

 

 

ตรวจชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

   สังเกต 

   การตอบค าถาม 

   การอภิปราย 

   และพฤติกรรม 

   การท างานกลุ่ม 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

แบบประเมินชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

ชิ้นงานที่ท าสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 
ครอบคลุมเนื้อหา  
เสนอความคิดเห็น
ชัดเจน  
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
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บทท่ี 6 

 

รูปแบบของหลักสูตร 
 

ความน า 
 

 หลักสูตรนั้นได้มีการจ าแนกประเภทหรือรูปแบบไว้หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่ง รูปแบบของ
หลักสูตรแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  มีแนวคิด และโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไป
เป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตรประเภทนั้น ๆ รูปแบบของหลักสูตรได้มาจากแนวคิด 
ปรัชญา และทฤษฎีการศึกษา ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ละรูปแบบต่างมีชื่อที่แสดงลักษณะเฉพาะของ
หลักสูตรนั้น ๆ อย่างชัดเจน หลักสูตรแต่ละรูปแบบต่างก็มีข้อดีและข้อจ ากัดคละเคล้ากันไป บางครั้ง
นักการศึกษาหลายท่านจึงได้หันมาเลือกเฉพาะข้อดีของแต่ละรูปแบบแล้วน ามาผสมผสานกันเพ่ือให้
เกิดรูปแบบหลักสูตรใหม่และพยายามให้เกิดข้อบกพร่องน้อยที่สุด  
 

แนวความคิดในการจัดรูปแบบหลักสูตร 
 

 หลักสูตรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีชื่อเฉพาะและแสดงความเป็น
เอกลักษณ์ของหลักสูตรนั้น ๆ เช่น หลักสูตรแบบรายวิชา หลักสูตรแบบบูรณาการ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
แนวความคิดในการจัดท าหลักสูตร ปรัชญา และทฤษฎีการศึกษาที่ยึดถือในการจัดท าหลักสูตร
แตกต่างกัน แนวความคิดในการจัดท าหลักสูตรนั้น นักการศึกษาได้เสนอไว้ ดังนี้ (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 
2553 : 130-131) 

1.  แนวความคิดที่ยึดวิชาหรือสาขาเป็นหลัก (Designs Focused on Disciplines and Subjects)  

 ผู้ที่ยึดแนวความคิดนี้มีความเห็นว่า สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนคือ ความรู้ที่มีอยู่ในวิชาต่าง ๆ 
ดังนั้น รูปแบบของหลักสูตรจะต้องสะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่ถูกต้อง จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ ในกรอบของ
แต่ละวิชา โดยเรียงล าดับตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เช่น เรียงล าดับตามความยากง่าย หรือตามขั้น
ของการพัฒนาการ และความเจริญเติบโต วิธีการตามแนวคิดนี้ท าให้เกิดหลักสูตรแบบที่เราเรียกว่า หลักสูตร
รายวิชา (The Subject Curriculum) ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดหลักสูตรอีกหลายรูปแบบ 
คือ หลักสูตรสหสัมพันธ์ (The Correlated Curriculum) หลักสูตรหมวดวิชา (The Board - Fields  

Curriculum)   
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2.  แนวความคิดที่ยึดกิจกรรมและปัญหาของสังคมเป็นหลัก (The Focused on Social Activities 

and Problems)  

 แนวความคิดนี้เน้นหน้าที่ของบุคคลในสังคม ปัญหาของสังคม และเสริมสร้างสังคม อันมีผลท าให้
เกิดหลักสูตรที่เรียกว่า หลักสูตรแกน (The Core Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทุกคนควรต้องเรียน 
เพราะถือว่าปัญหาสังคมเป็นปัญหาร่วมของทุกคน 

3.  แนวความคิดที่ยึดความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก (Designs Focused 

on Individual Needs and Interests)  

 ตามแนวความคิดนี้ ความสนใจของผู้เรียนในปัจจุบันมีความส าคัญกว่าสิ่งใด เป็นการยึดตัว
ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง ดังนั้น สิ่งต่าง ๆ ที่จะบรรจุในหลักสูตร จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน 
และปัญหาที่ผู้เรียนสนใจและต้องการแก้ไข หลักสูตรตามแนวคิดนี้มีชื่อว่า หลักสูตรประสบการณ์ 
(The Experience Curriculum) หรือหลักสูตรที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (The Child – Centered 

Curriculum) 

4.  แนวความคิดที่ยึดความสามารถเฉพาะของผู้เรียนเป็นหลัก (Designs Focused on 

Specific Competencies)  

ตามแนวความคิดนี้จะมีการก าหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผู้เรียนพึงกระท าขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นพวกทักษะในด้านต่าง ๆ จัดเรียงล าดับกันไป โดยแบ่งตามกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาตามความสะดวก 
ตามแนวความคิดนี้จะได้หลักสูตรที่เรียกว่า หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ 

5.  แนวความคิดที่ยึดทักษะในกระบวนการเรียนรู้เป็นหลัก (Designs Focused on Process 

Skills)  

แนวความคิดนี้มุ่งวิธีการมากกว่าเนื้อหาวิชา โดยถือว่าความรู้เป็นเพียงวิถีทางที่น าไปสู่
จุดประสงค์ของการเรียนการสอน ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง หลักสูตรที่เกิดจากแนวความคิดแบบนี้
เรียกว่า หลักสูตรที่มุ่งกระบวนการ (The Process Approach Curriculum) 

6.  แนวความคิดที่ยึดหลักการผสมผสานทั้งในด้านกระบวนการและความรู้  (Designs 

Focused on Integration of Knowledge and Process)  

แนวความคิดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตวิทยาเกสตัลต์ ซึ่งต้องการเห็นภาพรวมของเนื้อหาวิชา 
และกระบวนการในการเรียนการสอนท าให้มองไม่เห็นว่ามีการแยกวิชาออกจากกัน หลักสูตรตาม
แนวคิดนี้เรียกว่า หลักสูตรบูรณาการ (The Integrated Curriculum) ตัวอย่างของหลักสูตรแบบนี้ 
ได้แก่ หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม (The Social Process and Life Function Curriculum) 
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รูปแบบของหลักสูตร 
 

 รูปแบบของหลักสูตรนั้น  ในต าราภาษาอังกฤษมีผู้ใช้หลายค าในความหมายเดียวกัน  ได้แก่
ค าว่า  Design, Structure, Pattern และ Organization  หลักสูตรทั้งหลายจะมีรูปแบบแตกต่างกันไป  
ทั้งนีเ้นื่องจากมีอิทธิพลของความคิด ปรัชญา และทฤษฎีทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   
 รูปแบบของหลักสูตรในปัจจุบันมีผู้ก าหนดประเภทของหลักสูตรออกเป็นหลายประเภท
แล้วแต่แนวความคิดของแต่ละคน แต่ก็มีความหมายใกล้เคียงกัน และที่ส าคัญมีความหมายตรงกัน 
กล่าวคือเพ่ือให้ประสบการณ์กับผู้เรียนนั่นเอง แต่การที่ก าหนดรูปแบบของหลักสูตรว่าเป็นรูปแบบใดนั้น
จะขึ้นอยู่กับการตอบสนองผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอน และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
แต่ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่ารูปแบบนั้นดีกว่ารูปแบบนี้ได้ เพราะบางประเภทอาจสนองเจตนารมณ์ได้ใน
ลักษณะหนึ่งแต่อาจไม่สนองผลสัมฤทธิ์ในอีกลักษณะหนึ่งได้ ดังนั้นการเลือกใช้รูปแบบของหลักสูตร
ประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น และจุดหมายปลายทางของการจัดการศึกษาในแต่ละ
ประเภทและแต่ละระดับการศึกษาเป็นส าคัญ ได้มีนักพัฒนาหลักสูตรหลายท่านได้ให้แนวคิดในการ
ก าหนดรูปแบบของหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
 ธ ารง  บัวศรี (2542 : 173-175)  กล่าวว่า หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เนื่องจากมี
แนวคิดในการออกแบบหลักสูตรแตกต่างกันไปตามยุคตามสมัย แต่สามารถรวบรวมได้เป็น  6 แนวคิด 
ดังนี้ 
 1.  แนวความคิดท่ียึดวิชาหรือสาขาวิชาเป็นหลัก  
 2.  แนวความคิดท่ียึดกิจกรรมและปัญหาของสังคมเป็นหลัก  
 3.  แนวความคิดท่ียึดความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก    
 4.  แนวความคิดท่ียึดความสามารถเฉพาะของผู้เรียนเป็น 

 5.  แนวความคิดท่ียึดทักษะในกระบวนการเรียนรู้เป็นหลัก  
 6.   แนวความคิดท่ียึดหลักการผสมผสานทั้งในด้านกระบวนการและความรู้ 
 บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 49-61)  กล่าวว่า รูปแบบของหลักสูตรแบ่งออกได้เป็น 9 รูปแบบ 
ดังนี้ 
 1.   หลักสูตรรายวิชา 
 2.   หลักสูตรสหสัมพันธ์ 
 3.   หลักสูตรผสมผสาน 

 4.   หลักสูตรหมวดวิชา 
 5.   หลักสูตรวิชาแกน 

 6.   หลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการ 



138 
 

 7.   หลักสูตรที่เน้นสมรรถฐาน 

 8. หลักสูตรที่เน้นกิจกรรมและปัญหาทางสังคม 

 9.   หลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคลประกอบด้วย หลักสูตรมนุษย์นิยม 
และหลักสูตรประสบการณ์ 
 ชูศรี   สุวรรณโชติ (2544 : 77) กล่าวว่า รูปแบบของหลักสูตรหรือประเภทของหลักสูตรมีอยู่
มากมายที่สามารถน ามาใช้กับการสร้างหลักสูตร ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 8 รูปแบบ ดังนี้ 
 1.   หลักสูตรแยกรายวิชาหรือเนื้อหาวิชา 

 2.   หลักสูตรสหสัมพันธ์ 
 3.   หลักสูตรหลอมรวมวิชา 
 4.   หลักสูตรแกนวิชา 
 5.   หลักสูตรศูนย์กลางการเรียน 

 6.   หลักสูตรประสบการณ์ 
 7.   หลักสูตรบูรณาการ 

 8.   หลักสูตรกระบวนการทักษะวิชา 

 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการจ าแนกรูปแบบของหลักสูตรที่กล่าวมา ซึ่งสามารถสรุปได้ว่ามีการ
แบ่งรูปแบบของหลักสูตรไว้หลายรูปแบบตามแนวความคิดและความเชื่อของแต่ละบุคคล ดังนี้ 
 

 1. หลักสูตรรายวิชา (The Subject Curriculum)   
     เป็นหลักสูตรที่เก่าแก่ที่สุด และยังคงเป็นรูปแบบการจัดหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
หลักสูตรประเภทนี้ ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาสารนิยมและปรัชญาสัจวิทยานิยม เป็นหลักสูตรที่เน้น
เนื้อหาสาระเป็นหลัก การจัดหลักสูตรและการสอนตามรูปแบบนี้ จึงยึดเอาการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
ความรู้ของวิชาต่าง ๆ และความรู้ในแต่ละวิชาถูกจัดไว้เพื่อการถ่ายทอดอย่างมีระบบระเบียบ ลักษณะ
ของหลักสูตรมีดังนี้ (สุนีย์  ภู่พันธ์, 2546 : 133-135) 
       1.1  เป็นหลักสูตรที่จัดเนื้อหาสาระและความรู้ในลักษณะที่แยกเป็นแต่ละวิชา ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การเรียนการสอนแยกจากกนัเป็นเอกเทศ 

       1.2  หลักสูตรประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระส าคัญ ได้แก่ ความคิดรวบยอด ทักษะ กฎ  
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
       1.3  เป็นหลักสูตรเน้นเนื้อหาความรู้ ไม่ได้เน้นผู้เรียน ผู้สร้างหลักสูตรจึงสร้างโดยค านึงถึง
ความรู้และสาระส าคัญเป็นหลัก 



139 
 

       1.4  หลักสูตรจัดขึ้นตามความต้องการของผู้ใหญ่มากกว่าที่จะค านึงถึงความต้องการ  
และความสนใจของเด็ก คุณค่าของหลักสูตรที่มีต่อเด็กอยู่ที่การเรียนเนื้อหา ถ้าเด็กเรียนได้สอบผ่าน
ถือว่าใช้ได้ ถ้าเรียนไม่ดี เรียนซ้ าจนกว่าจะสอบผ่าน 

       1.5  หลักสูตรเน้นที่ผลการเรียน เด็กทุกคนต้องเรียนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือน ๆ กัน และ
ต้องมีความรู้สอบผ่านข้อสอบอย่างเดียวกัน จากเนื้อหาสาระอย่างเดียวกัน ไม่มีการจัดเนื้อหาสาระที่
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

       1.6  หลักสูตรจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเนื้อหาวิชาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากความต้องการหรือความผันแปรในสังคม 

       1.7  หลักสูตรประเภทนี้ไม่ถือจิตวิทยาในการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญ เนื้อหาวิชาเป็นเครื่อง
ก าหนดวิธีสอน การสอนจึงเน้นในด้านให้ครูบรรยาย นักเรียนท่องจ า เน้นเรื่องการสอบใหญ่สอบย่อย   
       1.8  การจัดเนื้อหาวิชาจัดเรียงตามล าดับอย่างมีระบบ เรียงตามเรื่องหรือล าดับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 

 หลักในการจัดหลักสูตรรายวิชา มีดังนี ้(ชูศรี  สุวรรณโชติ, 2542 : 45-46) 
     1.  การจัดเนื้อหาวิชา ใช้หลักการจัดตามล าดับขั้นในแต่ละรายวิชา คือ จัดตามล าดับความยากง่าย
ของเนื้อหาวิชา แต่ที่ใช้กันมากก็คือการจัดเนื้อหาวิชาที่ง่ายในชั้นต้น ๆ และจะยากขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อ
เรียนในระดับสูงขึ้น และจัดตามความจ าเป็นที่จะต้องเรียนก่อนหรือหลัง การจัดเนื้อหาวิชานี้ค านึงถึง
ความแตกต่างกันในด้านความยากง่ายและความแตกต่างในด้านคุณค่าของการเรียนของผู้เรียน 

     2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งข้ึน การจัดหลักสูตรประเภทรายวิชาจึงมีการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเฉพาะในรายวิชานั้น เป็นต้นว่าการจัดการทดลองวิทยาศาสตร์ในการสอน
รายวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี หรือการเรียนวิชาคหกรรมก็ให้มีการปฏิบัติด้านเสื้อผ้า การโภชนาการ 
ส่วนกิจกรรมที่จัดให้กับรายวิชาที่มีลักษณะเป็นการศึกษานอกสถานที่ก็เป็นการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ในรายวิชาประวัติศาสตร์ มีการน าผู้เรียนไปศึกษายังสถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือการน าผู้เรียนไปฟัง
ปาฐกถา โต้วาที เหล่านี้คือการจัดกิจกรรมด้านความรู้ทางวิชาการตามลักษณะหลักสูตรประเภทรายวิชา 
     3.  การจัดหลักสูตรนี้จะต้องมีครูหรือจัดครูที่มีความรู้เฉพาะและมีความช านาญใน
รายวิชานั้นเข้าท าการสอนโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้หลักสูตรการฝึกหัดครูตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันในวงการ
ฝึกหัดครูของไทย จึงเน้นการผลิตบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการฝึกฝนเฉพาะรายวิชามาท า
การสอน ครูจึงรู้แคบแต่ลึก 

     4.  การจัดให้มีห้องเรียนที่ใช้สอนเฉพาะรายวิชานั้น เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เฉพาะ
เนื้อหาวิชา ห้องเรียนภาษา และห้องเรียนอ่ืน ๆ ที่เป็นวิชาเฉพาะอย่าง การจัดห้องเช่นนี้โรงเรียนจึง
ต้องมีอาคารเรียนและห้องเรียนมาก 
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     5.  วิชาที่เปิดสอนต้องสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นประเด็นส าคัญ การสนองความ
ต้องการของผู้เรียนขึ้นอยู่กับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

     หลักสูตรรายวิชามีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เช่น จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแคบเกินไป    
การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรแยกออกเป็นรายวิชา ท าให้นักเรียนขาดความสามารถในการมองเห็น
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนในทุกวิชา การจัดการเรียนการสอนเน้นทางด้านวิชาการเพียง
ด้านเดียว และประการสุดท้ายผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้จากหลาย ๆ ด้านไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา 
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ข้อดี 
     1.  สามารถประเมินผลได้ง่าย 

     2.  การจัดหลักสูตรท าได้ง่าย และเข้าใจได้ไม่ยาก 

     3.  ผู้เรียนได้สะสมความรู้ได้อย่างต่อเนื่องกันตามล าดับของวิชานั้น ๆ  
     4.  เป็นรูปแบบหลักสูตรที่คุ้นเคยกันมากที่สุด ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา 
     5.  สถาบันครูมักผลิตครูตามหลักสูตรรายวิชา เช่น ผลิตครูในวิชาเอกภาษาไทย เคมี ชีววิทยา 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา เป็นต้น 

 ข้อจ ากัด 

     1.  การจัดเนื้อหาสาระแยกเป็นรายวิชาที่มีขอบเขตตายตัวเฉพาะของตนและจัดการเรียนการ
สอนไปตามรายวิชาเหล่านั้น ท าให้ขาดความสามารถในการเห็นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมของสิ่งที่
เรียนในแต่ละวิชา อันอาจท าให้ขาดความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้เพราะมีข้อเท็จจริง 
เรื่องราว และสิ่งต่าง ๆ จ านวนมากที่ต้องอาศัยความรู้จากหลายวิชามาพิจารณาประกอบกัน เช่น การ
ที่จะเข้าใจสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 จะต้องอาศัยความเข้าใจจากหลาย ๆ วิชา นอกเหนือจากวิชา
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

     2.  การเน้นการเรียนการสอนในรายวิชาตามหลักสูตรแบบนี้ ท าให้ไม่ได้ฝึกฝนความสามารถ
ในการผสมผสานหรือบูรณาการ (integration) ระหว่างวิชาต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นในการน าไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งต้องอาศัยการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลาย ๆ ด้าน นับว่าไม่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต
ในสังคมของผู้เรียน 

     3.  หลักสูตรรายวิชาละเลยการศึกษาปัญหาสังคม จึงไม่ได้ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาเจตคติ
และค่านิยมที่พึงประสงค ์

     4.  ผู้สอนจะยึดเนื้อหาเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าผู้เรียน จึงเป็นการยากที่จะเข้าใจนักเรียนที่ตนสอน 

     5.  ในหลักสูตรรายวิชาบางวิชา ผู้เรียนจะเรียนโดยการท่องจ า ฝึกฝนและท าความเข้าใจใน
เนื้อหาที่จัดเรียงตามล าดับไว้แล้ว จึงขาดการฝึกความคิดของตนเอง 
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 2.  หลักสูตรสหสัมพันธ์ (The Correlated Curriculum)  
     เป็นหลักสูตรที่พยายามปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตรรายวิชา หลักสูตรสหสัมพันธ์  
คือหลักสูตรรายวิชาอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เป็นหลักสูตรที่น าเอาเนื้อหาวิชาของวิชาต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
หรือส่งเสริมซึ่งกันและกันมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แล้วจัดสอนเป็นวิชาเดียวกัน วิธีการดังกล่าวอาศัย
หลักความคิดของนักการศึกษาที่ว่า การที่จะเรียนรู้สิ่งใดให้ได้ดีผู้เรียนจะต้องมีความสนใจเข้าใจ
ความหมายของสิ่งที่เรียนและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนกับสิ่งอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้น
หลักสูตรสหสัมพันธ์จะก าหนดเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหมวดใดหมวดหนึ่ง แล้วน าเนื้อหาสาระวิชา
ที่สัมพันธ์กันมารวมไว้ด้วยกัน ดังนี้ (สุนีย์  ภู่พันธ์, 2546 : 136-137) 
     2.1  การจัดให้มีการสัมพันธ์ระหว่างวิชาในระดับที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อนมากนัก เช่น ครูที่
สอนวรรณคดีก็อาจให้นักเรียนวาดภาพประกอบเป็นการแสดงออกซึ่งจินตนาการของนักเรี ยน  
นักเรียนอาจร่วมกันร้องเพลง เล่นละคร หรือแสดงบทบาทสมมุติ กระบวนการเรียนการสอนเช่นนี้  
คือ การสอนวิชาภาษาไทยให้สัมพันธ์กับวิชาศิลปศึกษา หรืออาจสัมพันธ์กับวิชาประวัติศาสตร์ 
     2.2  หมวดวิชาสังคมศึกษาและหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาบางอย่างซ้ าซ้อนหรือ
ใกล้เคียงกัน เช่น ในเรื่องของสุริยจักรวาล ครูทั้งสองหมวดช่วยกันคิดและวางแผนกิจกรรมการเรียน
การสอนร่วมกัน ก็จะท าให้สองวิชานี้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น ผู้เรียนจะรู้สึกสนุกสนาน และเรียน
เพียงครั้งเดียวก็จะครอบคลุมเนื้อหาทั้งสองวิชา 
 หลักในการจัดหลักสูตรสหสัมพันธ์ มีดังนี้ (ชูศรี  สุวรรณโชติ, 2542 : 46-47) 

     1.  จัดวิชาที่มีความสัมพันธ์กันเข้ามาเป็นเนื้อหาวิชาเดียวกัน และรวมเอาความรู้และ
กิจกรรมที่จัดเพ่ือการเรียนการสอนนั้นมาเข้าด้วยกัน 

     2.  ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาจะต้องจัดท าแผนการสอน แผนการเรียน ร่วมกัน 

     3.  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องจัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของวิชา 

 ข้อดี 
     1.  เอื้อให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ จากการที่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่าง ๆ  
     2.  ถ้านักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวชิาต่าง ๆ  ก็จะเป็นสิ่งจูงใจในการเรียนมากขึ้น ครูอาจ
ใช้ความสนใจในวิชาหนึ่งของนักเรียนกระตุ้นให้เกิดความสนใจในวิชาอ่ืน ๆ  
     3.  ผู้เรยีนจะได้รับความรู้เพ่ิมพูน และเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่าง
เนื้อหาวิชา 
 ข้อจ ากัด 

     การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้เกิดความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาท าได้ยาก เพราะตาม
สภาพความเป็นจริง ผู้สอนยังคงยึดการสอนแบบเน้นเนื้อหารายวิชามากกว่าการผสมผสานเนื้อหาวิชา
เข้าด้วยกัน 
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     การจัดหลักสูตรสหสัมพันธ์จะมีผลดีกับนักเรียนที่ ให้ความกระตือรือร้นในการเรียน และ
ครูผู้สอนก็ได้ด าเนินการสอนร่วมกันท าให้เกิดจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร จะมี
แนวทางเพ่ือให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างไร แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อบกพร่องหลายประการ  เป็น
ต้นว่า   เกิดความสับสนของผู้เรียนหากการเตรียมการสอนไม่ดีพอ หรือครูขาดความสัมพันธ์ซึ่ งกัน
และกัน ข้อบกพร่องอีกประการหนึ่งคือ การจัดโปรแกรมร่วมกันของครูนั้นอาจท าได้ยากในบางส่วน
บางตอนโดยเฉพาะในส่วนการสร้างให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างวิชากับวิชาที่ต้องมีความสัมพันธ์กัน 
ในขณะ เดียวกันหากครูไม่เข้าใจในลักษณะสัมพันธ์ระหว่างวิชาด้วยการน าวิชาที่ มีความสัมพันธ์กัน
น้อยเข้ามาสัมพันธ์ด้วยกัน อาจท าให้วิชานั้นมีเนื้อหามากเกินไปจนท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาไม่
เกิดผลดี เช่น การเอาวิชาคณิตศาสตร์มาสัมพันธ์กับวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น  
 

 3.  หลักสูตรหมวดวิชา (The Board - Fields  Curriculum)  
     หลักสูตรหมวดวิชาหรือหลักสูตรรวมวิชา เป็นการน าเอาเนื้อหาวิชาจากหลาย ๆ วิชามา
จัดเป็นวิชาทั่วไปกว้าง ๆ ความแตกต่างที่ส าคัญของหลักสูตรแบบนี้คือ แนวความคิดในการจัดท า
หลักสูตรจะมองไปไกลกว่าการรวมวิชา 2 วิชาเข้าด้วยกัน แต่พยายามจะท าให้เกิดความเข้าใจอย่าง
กว้าง ๆ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่าง ๆ  หลักสูตรแบบนี้ ได้แก่ มนุษย์กับสังคม ภาษาศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 หลักในการจัดหลักสูตรหมวดวิชา มีดังนี ้(ชูศรี  สุวรรณโชติ, 2542 : 48-49) 

     1.  จัดให้มีการรวมเนื้อหาวิชาอย่างกว้างซึ่งสามารถท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างกว้าง แต่ให้
เป็นไปตามลักษณะวิชาที่คล้อยตามกัน 

     2.  การจัดการเรียนการสอนเน้นด้านวิชาการเช่นเดียวกับการจัดหลักสูตรรายวิชาแต่จะต้อง
เน้นเนื้อหาที่กว้างกว่า และที่ส าคัญคือจะต้องท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ประสานสัมพันธ์เฉพาะหมวด
นั้น ๆ  
     3.  การก าหนดหลักสูตรชนิดนี้ควรนึกถึงความพร้อมของครูที่จะสอนในหมวดวิชานั้น ๆ ด้วย 
ที่จ าเป็นก็คือจะต้องมีครบเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ที่จัดรวมวิชากันไว้แล้ว 

 ข้อดี 
     1.  ผู้เรียนได้โยงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่าง ๆ และยังโยงความสัมพันธ์ไปยังมโนทัศน์ 
(concept) ที่อยู่ในเนื้อหาอีกด้วย 

     2.  หลักสูตรแบบนี้เน้นความเข้าใจ การวางนัยทั่วไปหรือการสรุปครอบคลุม (generalization) 
และหลักการ มากกว่าการจ าข้อเท็จจริงอย่างเดียว 

 ข้อจ ากัด 

     1.  เท่าที่ปฏิบัติกัน ไม่ค่อยได้บูรณาการเนื้อหาวิชาต่าง ๆ อย่างแท้จริง 



143 
 

     2.  ครูไม่ค่อยได้รับการฝึกฝนเพื่อช่วยนักเรียนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่าง ๆ จน
สามารถสร้างมโนทัศน์ที่กว้าง ๆ ได้ 
     3.  ผู้ที่ยึดมั่นในรายวิชา คัดค้านการบูรณาการวิชาของตนเข้ากับวิชาอ่ืน ๆ  
     การจัดหลักสูตรหมวดวิชาจะมีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นสูง ผู้เรียนได้มีโอกาส
เรียนพ้ืนฐานความรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมและตามความต้องการของผู้เรียน ส่วนข้อบกพร่องของหลักสูตร
ชนิดนี้จะอยู่ที่ไม่มีการส่งเสริมให้เด็กมีความเข้มข้นด้านวิชาการในแต่ละรายวิชา ซึ่งในบางครั้งก็มีความ
จ าเป็นต่อการเรียนของผู้เรียนที่มีความต้องการความเด่นชัดของวิชานั้น ๆ เพ่ือการเสริมสร้างงานวิชาการของ
ตนเองและเพ่ือการศึกษาที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า 
 

 4.  หลักสูตรแกน  (The Core Curriculum)  

     หลักสูตรแกนเป็นหลักสูตรที่ประสานสัมพันธ์เนื้อหาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันมุ่งที่จะสนอง
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning สิ่งที่เรียนจะมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์และชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถ
เชื่อมโยงชีวิตความเป็นอยู่มาสัมพันธ์กับการเรียนรู้ได้ เป็นหลักสูตรที่ยึดปรัชญาปฏิรูปนิยม สิ่งเหล่านี้มี
อยู่แล้วในรูปแบบหลักสูตรที่ผ่านมา จึงดูเหมือนว่าหลักสูตรแบบแกนจะเป็นหลักสูตรที่รวมเอา
ลักษณะเด่นของหลักสูตรอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน 

     หลักสูตรแบบนี้จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามทฤษฎีที่ยึดถือ ซึ่งมี 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายที่ 1 

มีความเชื่อว่าหลักสูตรควรตรงกับการด ารงชีวิตในสังคมจริง ในการสร้างหลักสูตรจึงยึดรากฐานของ
หน้าที่ทางสังคม หรือการด ารงชีวิตในสังคม หรือสถานการณ์ในชีวิตจริง ฝ่ายที่ 2 เชื่อว่าหลักสูตรควร
เป็นเรื่องเก่ียวกับปัญหา หรือเรื่องต่าง ๆ ของชีวิตในสังคมในชุมชน ซึ่งเป็นแนวคิดของโรงเรียนชุมชน 
ฝ่ายที่ 3 เชื่อว่าเป้าประสงค์ที่ส าคัญของหลักสูตรคือการปรับปรุงสังคมโดยใช้โรง เรียนเป็นที่อบรม
นักเรียนโดยตรง ลักษณะที่ตรงกันของทฤษฎี 3 ฝ่ายที่กล่าวมา ได้แก่ การเน้นกิจกรรมหรือปัญหา 
ทางสังคมมากกว่าเน้นวิชา หรืออย่างอ่ืน หลักสูตรวิชาแกนที่เน้นสังคมอย่างเด่นชัด จัดได้ว่าเป็น
รูปแบบหนึ่งของหลักสูตรแบบนี้   
 หลักในการจัดหลักสูตรแกน มีดังนี ้(ชูศรี  สุวรรณโชติ, 2542 : 51-52) 
     1.  จะต้องเน้นในด้านสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยไม่คิดเฉพาะความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับ เพราะการมีความรู้แต่เพียงอย่างเดียว   
ไม่ท าให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 
     2.  การจัดเนื้อหาวิชาจะเป็นการจัดเนื้อหาวิชาที่ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
ปัจจุบันและในสิ่งที่สังคมในอนาคตควรจะเป็น นั่นคือการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจต่อสิ่งที่เรียนรู้ 
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     3.  จะต้องให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของสังคม ปัญหาสังคม และแนวทางในการแก้ไขปัญหา เป็น
การสอนให้นักเรียนเป็นผู้รู้จักคิดริเริ่ม 

     4.  จะต้องจัดให้มีความคล่องตัว เนื้อหาสาระจะต้องยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ และจะต้อง
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 

     5.  ใช้เนื้อหาสาระในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็นทั้งบุคลากร
และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้สามารถเกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ต่าง ๆ  
 ข้อดี 
     เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
และสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น เนื่องจากได้เลือกเรียนและท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของตนเอง และผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่เก่ียวข้องกับปัญหาชีวิต ได้เรียนรู้
วิธีแก้ปัญหา 
 ข้อจ ากัด 

     1.  หลักสูตรแบบนี้จะจัดเรียงล าดับการเรียนรู้น้อย หรือไม่มีการจัดเรียงล าดับการเรียนรู้
เลย การสะสมความรู้ในบางเรื่องจึงเป็นไปอย่างไม่มีระบบ 

     2.  เน้นการสนทนามากเกินไป มีการทดสอบและการประเมินผลน้อย 

     3.  ในการใช้หลักสูตรวิชาแกนในชั้นเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่จะขาดอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวก (Facilities) ที่เอ้ือต่อหลักสูตรแบบนี้ 
     4.  ครูไม่ได้รับการฝึกให้สามารถสอนตามหลักสูตรวิชาแกนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่จะ
เรียนและฝึกฝนตามหลักสูตรที่เน้นรายวิชา เมื่อสอนในรูปแบบหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไปก็ปฏิบัติ
ได้ยาก 

     หลักสูตรแกนเป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนให้ความสนใจเพราะเป็นการเรียนที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนและเป็นไปตามความต้องการของสังคมที่ผู้เรียนมองเห็นโดยเฉพาะ ในระดับ
มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งวิทยาการที่มีอยู่ในสังคมตนเองและสังคมทั่วไป อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง 
คือ ความกว้างขวางของปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมีมาก จนไม่สามารถที่จะสนองความต้องการของ
ผู้เรียนได้ทุกสิ่งทุกประการ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่จะให้ก าหนดเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมใน
ทุกด้านย่อมเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้การที่จะให้ครูสามารถสอนให้สนองความต้องการทุกปัญหาย่อม
เป็นการยากล าบาก ดังนั้นการใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนจึงมีความจ าเป็น แต่การที่จะจัดหา
อุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก จึงต้องเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่จะต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองอีกส่วนหนึ่ง 
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 5.  หลักสูตรประสบการณ์ (The Experience Curriculum)  

     เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะแก้ไขการเรียนรู้แบบครูเป็นผู้สอนเพียงอย่าง
เดียว  ไม่ค านึงถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน หลักสูตรนี้จะยึดประสบการณ์และกิจกรรม
เป็นหลักมุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนโดยวิธีการแก้ปัญหา ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการลงมือกระท า 
ลงมือวางแผน เพ่ือหาประสบการณ์อันเกิดจากการแก้ปัญหานั้น ๆ ซึ่งเป็นการเรียนแบบการเรียนรู้
จากการกระท า (learning by doing) ลักษณะของหลักสูตร มีดังนี้ (สุนีย์  ภู่พันธ์, 2546 : 143-144) 

     5.1  จัดหลักสูตรโดยยึดกิจกรรมหรือประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นหลัก 

     5.2  กิจกรรมหรือประสบการณ์นั้นต้องสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความ
ถนัดของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
     5.3  เป็นหลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูต้องเป็นทั้งนักวางแผน นักจิตวิทยา นักแนะแนว  
และนักพัฒนาการ 
     5.4  การจัดการเรียนการสอนมุ่งส่งเสริมวิธีแก้ปัญหา โดยครูต้องสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา
ขึ้น แล้วให้ผู้เรียนเผชิญปัญหานั้นด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมเข้าช่วย วิธีนี้ผู้เรียนจะถูกกระตุ้นให้ใช้วิธี
แก้ปัญหา และสร้างงานของตนขึ้นมาเอง 
 หลักในการจัดหลักสูตรประสบการณ์ มีดังนี้ (ชูศรี  สุวรรณโชติ, 2542 : 52-53) 

     1.  จัดหลักสูตรให้อยู่ในรูปแบบการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและสังคม และให้ใช้
ประสบการณ์ที่ผู้เรียนและครูได้รับมาก าหนดเป็นหลักสูตร ทั้งนี้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนด้วย 

     2.  การจัดการเรียนการสอนครูจะต้องได้รับการฝึกเพ่ือช่วยนักเรียนในการแก้ปัญหาและสร้าง
เสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

     3.  การจัดการเรียนการสอนจะต้องค านึงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถและความสนใจของตนเอง ซึ่งจะท าให้เด็กได้เรียนด้วยการแสดงความสามารถและ
ความคิดของตนเอง โดยที่ครูไม่ต้องมีส่วนมาเกี่ยวข้องกับความคิดที่ผู้เรียนแสดงออกมา ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่า การจัดหลักสูตรนี้จะไม่สามารถก าหนดโปรแกรมการเรียนได้แน่นอนหรือก าหนดล่วงหน้า
เหมือนกับหลักสูตรอ่ืน 

 ข้อดี 
     สิ่งที่เรียนมีความหมายต่อผู้เรียน เพราะก าหนดจากความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน อีกทั้งผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน และผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ดี 
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 ข้อจ ากัด 

     1.  เมื่อหลักสูตรยึดความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะ
มีการศึกษาแบบให้รู้ดีรู้รอบ 

     2.  ไม่สามารถจัดล าดับการเรียนรู้ เพราะไม่สามารถจัดประสบการณ์ให้ต่อเนื่องกันได้ 
     3.  การน าเอาความต้องการและความสนใจของผู้เรียนมาเป็นรากฐานของการวางแผน
หลักสูตรท าได้ยาก โดยเฉพาะครูที่ได้รับการฝึกฝนตามหลักสูตรที่เน้นรายวิชา 

     การจัดหลักสูตรประสบการณ์เป็นการจัดขึ้นตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 
ด้วยการอาศัยประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้จึงท าให้ผู้เรียนพอใจในการเรียน
เพราะผู้เรียนได้เรียนตามท่ีตนต้องการ ทั้งยังท าให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการเรียนของตนเองอันเป็น
แนวทางท าให้รู้จักวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตามหลักสูตร
ชนิดนี้จัดว่าเป็นหลักสูตรที่ยากมาก เพราะเป็นการจัดที่ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้เรียน ซึ่งแต่ละ
คนก็มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ยิ่งถ้าเป็นผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยแล้ว ประสบการณ์จะยิ่ง
มากขึ้น ท าให้เนื้อหาวิชาและกิจกรรมที่จะจัดมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากยิ่งขึ้น ในขณะที่การวัดผล
การเรียนก็ท าได้ยากเพราะการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่แตกต่างกัน 

 

 6.  หลักสูตรที่ยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learners  Centred  Experience  Curriculum)  

     หลักสูตรชนิดนี้เป็นหลักสูตรที่ได้ยึดถือมาตั้งแต่สมัยก่อนและสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน 
แต่กย็ังถือว่ามีความทันสมัยอยู่เป็นอย่างมาก หลักการของหลักสูตรที่ยึดถือผู้เรียนเป็นหลักนั้น เป็นการ
จัดหลักสูตรเพ่ือสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน จึงต้องยึดถือเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และอาศัยประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นส่วนในการก าหนดหลักสูตร การอาศัยประสบการณ์ของผู้เรียน
ได้น ามาใช้กับการจัดหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกโรงเรียนอยู่ในปัจจุบัน  
 หลักในการจัดหลักสูตรยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีดังนี้ (ชูศรี  สุวรรณโชติ, 2544 : 51-52) 
     1.  ก าหนดเนื้อหาสาระอย่างกว้างเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกตามความต้องการและสนใจ 

     2.  ก าหนดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถได้กระท ากิจกรรมเพ่ือจัดการเรียน
ของตนเอง ตามศูนย์การเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ 
     3.  การวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง นั่นคือ วัดผลตามผลกระทบ (Impact  Evaluation) 

     หลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแม้ว่าจะเป็นการสอนงความต้องการของผู้เรียนได้ทุก
ด้านก็จริง แต่ก็ยังมีข้อบกพร่อง เช่น เป็นหลักสูตรที่จัดได้ยาก และจะต้องใช้เนื้อหามากมายเพ่ือให้
ครอบคลุมความต้องการและความสนใจของผู้เรียน แต่ถ้าสามารถจัดหลักสูตรนี้ได้ก็จะก่อประโยชน์
กับผู้เรียนและสังคมเป็นอย่างมาก 
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 7.  หลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum)  

     เป็นการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย โดยค านึงถึง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน
เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น จะใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 
เน้นการเรียนตามสภาพจริง มีทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 หลักในการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ มีดังนี้ (ชูศรี  สุวรรณโชติ, 2544 : 54-55) 

     1.  ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
     2.  ยึดเอาปัญหาสังคม ความต้องการของสังคม และการด ารงชีวิตในสังคมที่ใกล้ตัวและมี
ความส าคัญต่อผู้เรียนเป็นหลัก 

     3.  จัดเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้
เป็นตอน ๆ อาจจะต่อเนื่องกันหรือไม่ต่อเนื่องกัน แต่จะต้องสร้างผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตในสังคม 

     4.  การวัดผลการเรียนจะเป็นการวัดผลตามจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและ
เป็นการวัดผลที่เสร็จสิ้นกันไปเป็นตอน ๆ เนื้อหาวิชาที่สอนจะเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลแต่การวัดผล
จะให้ความส าคัญแก่การพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมในการเรียนที่สร้างสรรค์ 
 ข้อดี 
     ท าให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจน 

เป็นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 ข้อจ ากัด 

     การจัดหลักสูตรแบบนี้ท าได้ยากเพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เชียวชาญหลาย ๆ 
สาขา และต้องอาศัยผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน และอาจใช้ผู้สอนหลาย ๆ คน
ร่วมมือกันในการสอน ซึ่งท าให้การสอนเกิดความยุ่งยากมากขึ้น อีกทั้งการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ
อาจท าให้ผู้เรียนขาดความลึกซึ้งในเนื้อหาเนื่องจากความกว้างของหลักสูตร 

  

 8.  หลักสูตรแบบผสมผสาน (Fused Curriculum)  
     เป็นหลักสูตรที่พยายามปรับปรุงข้อบกพร่องของหลักสูตรรายวิชา เพราะฉะนั้นหลักสูตร
ผสมผสานคือหลักสูตรรายวิชาอีกรูปแบบหนึ่ง  โดยการรวมเอาวิชาย่อย ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมา
ผสมผสานกันในด้านเนื้อหาเข้าเป็นหมวดหมู่  เช่น วิชาภาษาไทย จะประกอบด้วยวิชาย่อย ๆ ได้แก่ 
คัดไทย เขียนไทย ย่อไทย เรียงความ เขียนจดหมาย สายวิชาอ่ืน ๆ ก็แยกเป็นภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
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หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ฯลฯ เนื่องจากรูปแบบหลักสูตรมีลักษณะดังกล่าว การประเมินผลการเรียนรู้
ของนักเรียน ก็คือการวัดความส าเร็จด้วยคะแนนความจดจ าเนื้อหาวิชาแต่ละวิชา ใครมีความสามารถ
จ าแล้วถ่ายทอดออกมาได้มากก็ถือว่ามีความสามารถมาก ถ้าใครจ าแล้วถ่ายทอดออกมาได้น้อยก็ถือว่า
ไม่มีความสามารถหรือไม่เก่ง   
  

 9.  หลักสูตรที่เน้นสมรรถฐาน (Competency or Performance – Base Curriculum)  
     ในช่วงปี 1970 กว่า ๆ  สหรัฐอเมริกามีแนวคิดที่ว่า โรงเรียนควรมีความรับผิดชอบ (Accountability) 
ต่อผู้เรียนอย่างจริงจัง กล่าวคือ ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถอย่างแท้จริง แนวความคิดดังกล่าวเป็น
แนวความคิดที่มีผู้เห็นด้วยอย่างกว้างขวาง และเป็นแรงผลักดันให้สร้างหลักสูตรที่เน้นความสามารถ
ในการปฏิบัติ เรียกว่า หลักสูตรที่เน้นสมรรถฐาน หรือสมรรถภาพ 

     ที่จริงแล้วหลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แต่หลักสูตรที่เน้นสมรรถฐานแตกต่างจากหลักสูตรแบบอ่ืนอยู่ตรงที่หลักสูตร
แบบนี้จะมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างจุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียน และความสามารถในการ
ปฏิบัติของผู้เรียน ในขณะที่หลักสูตรแบบอ่ืนเน้นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้งสามนี้น้อยกว่า
หลักสูตรแบบนี้มาก 

     ในการจัดหลักสูตร จะต้องก าหนดความสามารถในการปฏิบัติที่ต้องการไว้เป็นจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงค์ด้านความสามารถ จากนั้นก็วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุแต่ละจุดประสงค์ และมีการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ เรียนก่อนที่จะผ่านไปเรียนตาม
จุดประสงค์ถัดไป ดังตัวอย่างในการสอนพิมพ์ดีด ผู้เรียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีความรู้เกี่ยวกับ
แป้นพิมพ์อย่างดีด ก่อนที่จะให้เรียนการพิมพ์ในแบบใดแบบหนึ่ง รูปแบบหลักสูตรที่เน้นสมรรถฐาน
จะมีภารกิจการเรียน กิจกรรมหรือทักษะเฉพาะที่เป็นไปตามล าดับขั้น และสามารถแสดงให้เห็นว่า
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว ภารกิจการเรียน กิจกรรม หรือทักษะเหล่านั้น จะก าหนดขึ้นใน
รูปการปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนและปฏิบัติ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์มากส าหรับการสอน
ทักษะต่าง ๆ เหมาะส าหรับวิชาที่มีการฝึกเฉพาะ ซึ่งเน้นความสามารถในการปฏิบัติ เช่น กรีฑา การถ่ายภาพ 
ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง เช่น ไม่เหมาะส าหรับวิชาที่เน้นจุดมุ่งหมายทางด้านจิตพิสัย 
และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 56-57) 
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สรุปท้ายบท 

  

 รูปแบบของหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมา มีทั้งหมด 9 รูปแบบ คือ หลักสูตรรายวิชา 
หลักสูตรสหสัมพันธ์ หลักสูตรหมวดวิชา หลักสูตรแกน หลักสูตรประสบการณ์ หลักสูตรยึดเอาผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง หลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรแบบผสมผสาน และหลักสูตรเน้นสมรรถฐาน 
รูปแบบหลักสูตรนั้นมีวิวัฒนาการมาตามล าดับแนวคิด ลักษณะของหลักสูตรแต่ละประเภทได้รับ
อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ค่านิยม และทฤษฎีทางการศึกษา หรือปรัชญาการศึกษา 
หลักสูตรแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจ ากัดคละเคล้ากันไป ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากแนวความคิด ความเชื่อ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันตามยุคสมัย ท าให้เกิดค าถามว่าหลักสูตรประเภทไหนดีที่สุด 
ซึ่งไม่มีใครสามารถชี้ขาดลงไปได้ ดังนั้น ในการพิจารณาคัดเลือกแต่ละรูปแบบของหลักสูตรไปใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดโครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนั้น นักพัฒนาหลักสูตรและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพิจารณาถึง
จุดมุ่งหมายที่น าไปใช้ และสภาพบริบทของพ้ืนที่หรือแหล่งที่จะน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ แต่ปัจจัย
ส าคัญที่สุดซึ่งจะตัดสินว่าหลักสูตรประเภทใดดีที่สุดนั่นคือ จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา เช่น ถ้า
มุ่งให้ผู้เรียนได้รับวิชาความรู้ หลักสูตรประเภทเนื้อหาวิชาจะเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุด แต่ถ้ามุ่งให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติ หลักสูตรประเภทที่เน้นสมรรถฐานถือว่าเหมาะสมที่สุด เป็นต้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
1.  หลักสูตรที่เก่าแก่ที่สุดคือหลักสูตรประเภทใด จงอธิบาย 

2.  หลักสูตรที่มีแนวคิดในการยึดความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก มีหลักสูตร
ประเภทใดบ้าง 

3.  หลักสูตรที่มีแนวคิดในการยึดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก มีหลักสูตรประเภทใดบ้าง 
4.  หลักสูตรที่มีแนวคิดในการยึดกิจกรรมและปัญหาของสังคมเป็นหลักมีหลักสูตรประเภทใดบ้าง 
5.  จากรูปแบบของหลักสูตร นักศึกษาคิดว่ารูปแบบใดที่เหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  7 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจากแนวคิดต่างประเทศ 

    1.1  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 
    1.2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 

    1.3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ 
    1.4  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของจอห์นสัน 

    1.5  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา 

    1.6  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของมัลคอล์มสกิลเบ็ก 

    1.7  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวอล์กเกอร์ 
2.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทย 

    2.1  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย  วงษ์ใหญ่ 
    2.2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ 

    2.3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแต่ละรูปแบบได้ 
 2.  บอกลักษณะข้อเด่นข้อด้อยของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแต่ละรูปแบบได้ 
 3.  วิเคราะห์รูปแบบของหลักสูตรได้โดยเขียนเป็นแผนผังกราฟิค หรือแบบผังเวนน์ ไดอะแกรม 

 4.  เขียนอนุทินเพ่ือสะท้อนความรู้ได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ใช้การสอนแบบบรรยาย การอภิปราย การอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมระดมสมอง  
2.  กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง เปรียบเทียบลักษณะของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรประเภทต่าง ๆ 

โดยเขียนเป็นแผนผังกราฟิค (graphic organizers) แบบผังเวนน์ ไดอะแกรม (venn diagram)  

3.  กิจกรรมการถาม – ตอบ เพื่อแสดงความคิดเห็นและพัฒนาทักษะการคิด  
4.  เขียนอนุทิน (journal) เพ่ือสะท้อนความรู้ที่ได้รับในบทที่ 7 
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนบทที่ 7 เรื่อง รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft Power point หัวข้อ ดังนี้ 
    2.1  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรจากแนวคิดต่างประเทศ 

          2.1.1  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 
          2.1.2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 

          2.1.3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ 
          2.1.4  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของจอห์นสัน 

          2.1.5  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา 

          2.1.6  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของมัลคอล์มสกิลเบ็ก 

          2.1.7  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวอล์กเกอร์ 
    2.2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทย 

          2.2.1  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย  วงษ์ใหญ่ 
          2.2.2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ 

          2.2.3  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ 
 3.  ตัวอย่าง แผนผังกราฟิคแบบผังเวนน์ ไดอะแกรม 

4.  ตัวอย่าง การเขียนอนุทิน 

5.  ค าถามปลายเปิด 

     แหล่งเรียนรู ้
1.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและที่อ่ืน ๆ 

เว็บไซต์ http://library.udru.ac.th/ 
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การวัดผลและประเมินผล 

 
 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

1.  อธิบายรายละเอียดของ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
แต่ละรูปแบบได้ 
2.  บอกลักษณะข้อเด่น
ข้อด้อยของรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรแต่ละ
รูปแบบได้ 
 

3.  วิ เคราะห์รูปแบบของ
หลักสูตรได้ โดยเขียนเป็น
แผนผังกราฟิค หรือแบบผัง
เวนน์ ไดอะแกรม 

4.  เขียนอนุทินเพ่ือสะท้อน
ความรู้ได้ 

    

   สังเกต 

   การตอบค าถาม  
   และการอภิปราย 

   สังเกตพฤติกรรม 

   การท างานกลุ่ม 

 

 

 

 

  ตรวจชิ้นงาน 

 

 

       

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินชิ้นงาน 

 

 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

 

ชิ้นงานที่ท าสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 
ครอบคลุมเนื้อหา  
เสนอความคิดเห็น
ชัดเจน  
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 
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บทท่ี 7 

 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

 

ความน า 

 

 การพัฒนาหลักสูตรนั้นมีแนวคิดอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มี
หลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐานอยู่เลย และการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ซึ่งใน 2 ลักษณะดังกล่าว
จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายประการ เพราะการพัฒนาหลักสูตรจะเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ต่าง ๆ ได้แก่ การร่างหรือการสร้างหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร  รวมถึง
การเลือกใช้รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรด้วย นักการศึกษาหลายท่านได้พัฒนารูปแบบของหลักสูตร
ตามแนวคิดที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพที่ชัดเจนของการพัฒนาตามรูปแบบนั้น ๆ 
ดังนั้นการน ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไปใช้ควรจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
บริบท สภาพความเป็นจริงของชีวิต และสังคมของผู้ใช้ด้วยเช่นกัน 

 

รูปแบบการพฒันาหลักสูตรจากแนวคิดต่างประเทศ 

  

รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น เนื่องจากรูปแบบหลักสูตรเปรียบเสมือน
พิมพ์เขียว (Blue Print) ที่ใช้ในแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ถือได้ว่าเป็นการศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านหลักสูตร ซ่ึงที่ท าให้การพัฒนาหลักสูตรนั้นสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 1.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 

     ไทเลอร์ (Tyler) ซึ่งถือว่าเป็นบิดาแห่งการพัฒนาหลักสูตร เขาได้เสนอรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของไทเลอร์ (Ralph W .Tyler) โดยให้หลักเกณฑ์และเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตรและวาง
แผนการสอนนั้นจะต้องด าเนินการเพ่ือตอบค าถามพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ มีความมุ่งหมายของ
การศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรแสวงหา มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือ
ช่วยให้บรรลุความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ จัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และ
ทราบได้อย่างไรว่าความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้บรรลุผลแล้ว 
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หลักการและเหตุผล 4 ประการนี้จะต้องตอบค าถามเรียงกันตามล าดับ ดังนั้นความมุ่งหมาย
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะก าหนดรายละเอียดในข้ออ่ืน ๆ ตามมา รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์
มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ (ชวลิต  ชูก าแพง, 2550 : 23-24) 
 ขั้นที่ 1 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เริ่มจากการก าหนดจุดมุ่งหมายชั่วคราว โดย
อาศัยข้อมูลจากการศึกษาสังคม ผู้เรียน และความคิดเห็นของนักวิชาการ จากนั้นเลือกเป็นจุดมุ่งหมาย
ถาวร โดยผ่านการกลั่นกรองเพ่ือคัดเอาเฉพาะสิ่งที่ส าคัญด้วยการพิจารณาจากจิตวิทยา การเรียนรู้ 
ปรัชญาการศึกษา และปรัชญาสังคมเพ่ือเป็นจุดมุ่งหมายขั้นสุดท้ายหรือจุดมุ่งหมายถาวร ที่น าไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

 ขั้นที่ 2 การเลือกประสบการณ์ในการเรียนรู้  มีสิ่งที่ต้องพิจารณา ได้แก่ 
-  ผู้เรียนควรได้ฝึกกิจกรรมและเรียนรู้เนื้อหาตามที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย 

-  กิจกรรมและประสบการณ์ควรจะท าให้ผู้เรียนพอใจและปฏิบัติตามพฤติกรรม 

ที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย 

-  กิจกรรมและประสบการณ์อยู่ในขอบข่ายที่ปฏิบัติได้ 
         -  กิจกรรมและประสบการณ์หลายๆด้านอาจน าไปสู่จุดมุ่งหมายเพียงข้อเดียว หรือ  

กิจกรรมและประสบการณ์และการเรียนรู้เพียงหนึ่งอย่างอาจตอบสนองจุดมุ่งหมายหลายๆ ข้อได้ 
 ขั้นที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในการจัดประสบการณ์ให้เป็นหน่วย ต้องมีการ
ส ารวจความสัมพันธ์ทางด้านเวลาและเนื้อหา โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความ
ต่อเนื่อง (Continuity) การเรียงล าดับขั้นตอน (sequence) และการบูรณาการ (integration) 

 ขั้นที่ 4 การประเมินผล การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะท าให้ทราบว่าประสบการณ์
การเรียนรู้ที่จัดขึ้นนั้นบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร สมควรที่จะมีการ
ปรับแก้ในส่วนใดบ้าง  

ดังแสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ ในภาพประกอบ 7.1 
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ภาพประกอบ 7.1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 
ที่มา : ชวลิต ชูก าแพง (2550 : 24) 
 

 2.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
      แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบของทาบา (Hilden  Taba) เป็นรูปแบบที่เรียกว่า 
วิธีการจากล่างสู่บน (Grass-Roots Approach) เป็นการพัฒนาหลักสูตรจากระดับปฏิบัติ แล้วเสนอ
ขึ้นไปสู่ระดับผู้บริหาร ทาบา กล่าวว่า ครูเป็นผู้น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ จึงควรเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร มีวิธีการข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรคล้ายรูปแบบของไทเลอร์ ซึ่งประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน ดังนี้ (Taba, 1962 : 12 อ้างใน รุจิร์  ภู่สาระ, 2546 : 61-64) 

     ขั้นที่ 1 การวินิจฉัยความต้องการ (Diagnosis of Needs) เป็นการตรวจสอบสภาพปัญหา
ความต้องการและความจ าเป็นต่างๆ ของสังคมและผู้เรียน เนื่องจากหลักสูตรเป็นการออกแบบเพ่ือให้
เด็กเกิดการเรียนรู้ ดังนั้นเมื่อเด็กแต่ละคนมีภูมิหลังที่แตกต่างกันจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่นักพัฒนาหลักสูตร
จะต้องวินิจฉัยความแตกต่าง ข้อบกพร่องและความแตกต่างของภูมิหลังของเด็ก การวินิจฉัยดังกล่าว
จะท าให้สามารถก าหนดหลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็กที่จะเรียนจากหลักสูตรนั้น 

การศึกษาแนวคิด
ของนักวิชาการ 

แหล่งข้อมูล
เพื่อน ามา
ก าหนด

จุดมุ่งหมาย
ชั่วคราว 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 

ปรัชญาการศึกษา 

ปรัชญาสังคม 

กลั่นกรอง
เป็น

จุดมุ่งหมาย
จริง 

จุดมุ่งหมาย 

การเลือกและวัดประสบการณ์การเรียน 

การประเมินผล 

การศึกษาสังคม 

การศึกษาผู้เรียน 

ปรัชญาสังคม 

ปรัชญาการศึกษา 

จุดมุ่งหมาย
ชั่วคราว 
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     ขั้นที่ 2 การก าหนดจุดประสงค์ (Formulation of Objective) เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายให้
ชัดเจนหลังจากได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแล้ว ในขั้นนี้ทาบาอธิบายว่านอกเหนือจากการวินิจฉัยความ
ต้องการของเด็กเพ่ือน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค์ของหลักสูตรแล้ว สิ่งที่นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องศึกษา
ค้นคว้าอย่างละเอียดคือการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ สังคม วัฒนธรรม ทฤษฎีพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กและธรรมชาติความรู้ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะท าให้สามารถก าหนดเป้าหมายทั่วไป ซึ่ง
โรงเรียนควรจะได้น ามาพิจารณาจ าแนกแยกแยะอย่างเข้าใจแล้วก าหนดเป็นจุดประสงค์ของหลักสูตรที่
จะเป็นจริงและเหมาะสมได้ก็ต้องอาศัยข้อมูลตามระดับของความสามมารถเฉพาะของเด็กแต่ละกลุ่ม 
จุดเน้นที่จ าเป็นตามประสบการณ์ของเด็ก 

      ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหาสาระ (Selection of Content) เป็นขั้นตอนการก าหนดเลือกเนื้อหา
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญและเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของหลักสูตร ทาบากล่าวว่าจุดประสงค์ที่
ก าหนดอย่างชัดเจนและครอบคลุมจะเป็นตัวพิจารณาตัดสินใจและช่วยเหลือในการเลือกเนื้อหาสาระ 
ซึ่งนอกจากจะต้องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ วัยและความสามารถของผู้เรียนแล้วยังต้องมีความ
น่าเชื่อถือและมีความสัมพันธ์ต่อผู้เรียนด้วย 

      ขั้นที่ 4 การจัดเนื้อหาสาระ (Organization of Content) เป็นขั้นตอนการพิจารณาความต่อเนื่อง
และการจัดล าดับการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าเนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะต้องน ามาจัดล าดับ 
โดยค านึงถึงความต่อเนื่อง ความยากง่าย วุฒิภาวะ ความสามารถ ความสนใจ รวมถึงความหลากหลาย
ของความสามารถที่จะเรียนรู้ของเด็ก 

      ขั้นที่ 5 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection of Learning Experiences) เป็นการเลือก
ประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าการน าเอาหลักการเรียนรู้ไปใช้ ซึ่งทาบาอธิบายว่าครูผู้สอนหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและจุดประสงค์ของ
หลักสูตร 

      ขั้นที่ 6 การจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ (Organization of Learning Experiences) เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องแปลงเนื้อหา
ไปสู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความสามารถหรือแรงจูงใจในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน รวมถึงสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร 
      ขั้นที่ 7 การก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมิน (Determination of What to 

Evaluate and of the Ways and Means of Doing it) เป็นการตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร เพ่ือ
ตรวจสอบว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ และก าหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินอย่างไร ทาบาได้
ตั้งค าถามเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตร เช่น จะประเมินคุณภาพของการเรียนรู้ได้
อย่างไรว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้ประสบผลส าเร็จ จะแน่ใจได้อย่างไรว่าจุดหมายและ
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จุดประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกันและเด็กได้บรรลุตามจุดหมายและจุดประสงค์นั้นๆ  
เพ่ือให้การจัดหลักสูตรเป็นไปเพื่อให้โอกาสที่ดีที่สุดแก่เด็กทุกคนตามเป้าหมายของแต่ละคน 

     ดังแสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา ในภาพประกอบ 7.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7.2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 

ที่มา : รุจิร์  ภู่สาระ (2546 :64) 
 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและสังคม 

การก าหนดจุดประสงค์ 

การเลือกเนื้อหาสาระ 

การจัดเนื้อหาสาระ 

การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

การก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมิน การประเมินผลเพื่อตรวจสอบ 
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 3.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ 
    เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander) ได้เสนอแนวคิดว่า การพัฒนา

หลักสูตรจะไม่ด าเนินไปในลักษณะเส้นตรง แต่จะเริ่มที่ขั้นตอนหรือกระบวนการใดก็ได้ ดังนี้ (ชวลิต  
ชูก าแพง, 2550 : 26) 
     ขั้นที่ 1 การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และขอบเขต โดยก าหนดขอบเขตของ
เป้าหมายไว้  4 ประการ คือ ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาการของบุคคล ความสามารถ
ทางสังคม ทักษะการเรียนรู้และความช านาญเฉพาะด้าน 

     ขั้นที่ 2 การออกแบบหลักสูตร เป็นการตัดสินใจโดยใช้เป้าหมาย วัตถุประสงค์  และ
ขอบเขตพร้อมทั้งพิจารณาข้อมูลอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น ธรรมชาติของวิชา ความสนใจของผู้เรียน และสังคม 
เป็นต้น 

     ขั้นที่ 3 การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการน าเสนอวิธีสอนต่าง ๆ ที่
น าไปใช้ต้องเหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการสอน 

     ขั้นที่ 4 การประเมินหลักสูตร ผู้สอนจะต้องเลือกใช้วิธีประเมินผลแบบต่าง ๆ เพ่ือบอก
ความ ก้าวหน้าของผู้เรียน รวมทั้งประสิทธิภาพการสอน ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  

    ดังแสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ ในภาพประกอบ 7.3 
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                               การวางแผนหลักสูตร (curriculum plan) อาศัย 

         ปัจจัยภายในท่ีเกี่ยวขอ้งในการวางแผน โดยผูร้ับผดิชอบ 

         จากภายในขอบเขตของหลักสูตรเลือก จากแผน 

                               เป้าหมาย วัตถุประสงค ์และขอบเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 7.3 รูปแบบการรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ของเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ 
ที่มา : ชวลิต ชูก าแพง (2550 : 26) 

 

 4.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบของจอห์นสัน 

    จอห์นสัน (Mauritz Johnson) ได้กล่าวถึงหลักสูตร ว่าเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าอะไรจะน ามาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ส่วนการสอน (instruction) เป็นกระบวนการ ส่วนการพัฒนาหลักสูตรนั้นเป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง
เพ่ือเลือกและสร้างให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ต้องการผลิตคนในสังคมตามคุณลักษณะ ที่ต้องการ หลักสูตรจะ
ช่วยแนะถึงระบบการสอน ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาและยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นแก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เนื้อหาในที่นี้เป็นเนื้อหาส าหรับการสอนและเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้ รูปแบบของจอห์นสันนั้นเป็น
ลักษณะ process – product เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่หลากหลาย ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การพัฒนา
หลักสูตร การวางแผนการสอน และการพัฒนาแต่ละกระบวนการจะได้ผลผลิต ได้แก่ เป้าหมาย 
หลักสูตร แผนการสอน ผลการเรียนรู้ และ ผลลัพธ์ทางการศึกษา (ชวลิต  ชูก าแพง, 2550 : 27)                                                                         
     ดังแสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของจอห์นสัน ในภาพประกอบ 7.4 

ฐานข้อมูลที่เป็นตัวแปรภายนอก 

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขต 

การออกแบบหลักสูตร 
 (curriculum Design)

ตัดสินใจโดยกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบข้อมูลต่าง ๆ 

ของหน่วยงานทางสังคมและ
การเมือง 

การใช้หลักสตูร 
 (curriculum implementation) ตัดสินใจ
ในการด าเนินการ สอนโดยครู หลกัสูตรจะ

ประกอบด้วยข้อเสนอแนะเกีย่วกับทรัพยากร 
สื่อและหน่วยงาน ท าให้มีความยดืหยุ่นแก่ครู

และนักเรียน 

การประเมินผลหลักสตูร 
 (curriculum implementation)

การตัดสินใจในการประเมิน
ความก้าวหน้าของนักเรียนซึ่ง
ด าเนินการโดยครู ส่วนการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินจะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดท า

หลักสตูรต่อไป 

ข้อมูลย้อนกลับ 
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ภาพประกอบ 7.4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของจอห์นสัน 

ที่มา : ชวลิต ชูก าแพง (2550 : 27) 
 

 5.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโอลิวา (Oliva)  

    ปีเตอรฺ  โอลิวา (Peter Oliva) ได้เสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งมีสาระส าคัญ
ของการพัฒนาหลักสูตร 12 ขั้น รายละเอียด ดังนี้ (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 191) 

     1.  ก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา (Aims of Education) หลักการ ปรัชญา และจิตวิทยา
จากการวิเคราะห์ความต้องการความจ าเป็นของสังคมและของผู้เรียน 

     2.  วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของชุมชนที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ความต้องการจ าเป็น
ของผู้เรียนในชุมชน และเนื้อหาวิชาที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

     3.  เป้าหมายของหลักสูตร (Curriculum Goals) โดยอาศัยข้อมูลจากขั้นที่ 1 และ 2 

     4.  จุดประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Objectives) โดยอาศัยข้อมูลจากขั้นที่1,2,3 
แตกต่างจากขั้นที่ 3 คือมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเพ่ือน าไปสู่การประยุกต์ใช้หลักสูตร และการก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร 

     5.  รวบรวมและน าหลักสูตรไปใช้ (Organization and Implementation of the Curriculum) 

เป็นขั้นของการก าหนดโครงสร้างหลักสูตร 

     6.  ก าหนดเป้าหมายของการสอน (Instructional Goals) ของแต่ละระดับ 

 

แหล่งข้อมูล
ของหลักสูตร 
: เนื้อหาที่มี
อยู่และใช้
สอนได้ 

ด้าน   
หลักสูตร 

ด้าน        
การสอน 

การตั้งเป้าหมาย 

การพัฒนาหลักสูตร 

การวางแผนการสอน 

การเรียน-การสอน 

การพัฒนา 

เป้าหมายการศึกษา 

หลักสูตร 

แผนการสอน 

ผลการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์ทางการศึกษา 
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     7.  ก าหนดจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน ( Instructional Objectives) ในแต่
ละรายวิชา 
     8.  เลือกยุทธวิธีในการสอน (Selection of Strategies )เป็นขั้นที่ผู้เรียนเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสม
กับผู้เรียน 

     9.  เลือกเทคนิควิธีการประเมินผลก่อนน าไปสอนจริงคือ 9A (Preliminary selection of evaluation 

techniques) และก าหนดวิธีการประเมินผลหลังจากกิจกรรมการเรียนสอนสิ้นสุดคือ 9B (Find 

selection of evaluation techniques)  

     10.  น ายุทธวิธีไปใช้ปฏิบัติจริง (Implementation of Strategies) เป็นขั้นของการใช้วิธีการ
ที่ก าหนดในขั้นที่ 8  

     11.  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน (evaluation of Instruction) เป็นขั้นที่เมื่อด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น ก็มีการประเมินผลตามท่ีได้เลือกหรือก าหนดวิธีในขั้นที่ 9  

           12.  ประเมินหลักสูตร (evaluation of Curriculum) เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ท าให้วงจรครบถ้วน 
การประเมินผลที่มิใช่ประเมินผลผู้เรียนและผู้สอน แต่เป็นการประเมินหลักสูตรที่จัดท าขึ้น 
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ขั้นรวบรวม
และการน า

หลักสูตรไปใช้ 

น ายุทธวิธีไป
ใช้ปฏิบัติจริง 

ประเมินผลการ
จัดการเรียน
การสอนใช ้

ประเมิน
หลักสูตร 

                                                                                                                                                               แทนข้ันวางแผน 

 

                แทนขั้นด าเนินการปฏิบัติ 
 

 

 

 

     

(1)                                                                     (3)                  (4)                       (5)                       (6)               (7) 
 

         (2) 
 

 

 

 

(8)                                 (9)                             
(8)                                (9A)                             (10)                          (9B)                            (11)                (12) 

ภาพประกอบ 7.5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของโอลิวา  
ที่มา : บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 191) 

ก าหนดจุดหมายของ
การศึกษา 

ก าหนดความต้องการ
ของชุมชน 

ก าหนดความต้องการ
จ าเป็นของเนื้อหาสาระ 

ก าหนด
เป้าหมาย

ของ
หลักสตูร 

ก าหนด
เป้าหมาย

ของ
หลักสตูร 

ก าหนด
เป้าหมาย
ของการ

จัดการเรียน
การสอน 

ก าหนด
จุดประสงค์

ของการจัดการ
เรียนการสอน 

เลือกยุทธวิธีในการสอน 
เลือกเทคนิคการ

ประเมินผลก่อนสอน 

ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
เกี่ยวกับการประเมินผล

การสอน 

ก าหนดความ
ต้องการจ าเป็น
ของนักเรียน 

ก าหนดความ
ต้องการจ าเป็น

ของสังคม 

ก าหนดความ
ต้องการจ าเป็น
ของนักเรียน
เฉพาะกลุม่ 
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 6.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามความคิดของมัลคอล์มสกิลเบ็ก 

     สกิลเบ็ก ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตรในลักษณะที่เป็นพลวัต จุดเด่นคือ  
การวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ สกิลเบ็กเชื่อว่า
สถานการณ์เป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดความแตกต่างของหลักสูตร เพราะไม่สามารถ
คาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นภายหน้าได้ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ไว้ก่อนมีการส ารวจสถานการณ์จริง
จึงขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรโดยโรงเรียนเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรเอง (School based 

curriculum development หรือ SBCD) เป็นวิธีที่สามารถน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับความจริงได้ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นปรากฏการณ์ของสังคมแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ท าให้   
ไม่สามารถเจาะจงใช้รูปแบบหลักสูตรที่เป็นแบบเดียวกันได้  ดังนั้น รูปแบบหลักสูตรจึงเป็นพลวัต  
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของสกิลเบ็ก ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (สิทธิชัย  เทวธีรัตน์ , 
2543 : 43)   

    ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Analyze  the  situation) คือ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งส่งผลถึงโรงเรียนให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้น าไปปฏิบัติได้
จริงและบังเกิดผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย ปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน 

    ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 

    1.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความคาดหวังของผู้ปกครอง ความต้องการ
ของนายจ้าง ความต้องการของสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กและอุดมคติของสังคม 

    2.  การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการศึกษา 
ระบบการสอน อ านาจในการตัดสินใจของท้องถิ่น ผู้จบการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม  เป็นต้น 

    3.  การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย 

    4.  การเพิ่มศักยภาพของครูอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับยุคสมัย 

    5.  การน าทรัพยากรใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

    ปัจจัยภายใน  ได้แก่ 

    1.  เจตคติ ความสามารถและความต้องการทางการศึกษาของนักเรียน 

    2.  ค่านิยม เจตคติ ทักษะ ประสบการณ์ของครู ที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของการจัดการ
เรียนการสอน 

    3.  ความคาดหวังของโรงเรียน โครงสร้างการบริหารงาน การกระจายอ านาจ การบริหาร
การศึกษา วิธีการจัดประสบการณ์ให้นักเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียน บรรทัดฐานทางสังคม 
การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ 
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4.  วัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร งบประมาณ แผนงาน และศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 

5.  การยอมรับและการรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการน าหลักสูตรไปใช้ 
ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Define  Objectives) การวิเคราะห์สถานการณ์ในขั้นตอน

ที่ 1 เพ่ือน าไปก าหนดวัตถุประสงค์ ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์แปรเปลี่ยนไปตามสภาพปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายใน สะท้อนความเป็นจริงของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ สอดคล้องกับค่านิยม ทิศทางที่
ก าหนด รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการจัดการศึกษา การก าหนดวัตถุประสงค์ควรเขียนในลักษณะ
การเรียนรู้ที่คาดหวังจากนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์ประกอบด้วยวัตถุปกระสงค์ทั่วไปกับวัตถุประสงค์เฉพาะ ในการก าหนด
วัตถุประสงค์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
นักวิชาการ เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการจัดการเรียนการสอน (Design the teaching learning programme) 
เป็นการออกแบบการเรียนการสอนต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา โรงเรียน
ต้องตอบค าถามพ้ืนฐาน เช่น จะสอนอะไร และนักเรียนจะเรียนรู้อะไร ซึ่งต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาที่น ามาจัดการเรียนการสอน การก าหนดแผนการสอนและการเรียนรู้ เกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

1.  ข้อมูลพื้นฐานหรือทิศทางของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง เป็นวิชาบังคับ
หรือวิชาเลือกตามความสนใจ 

2.  การจัดกลุ่มและการบูรณาการของสาระวิชาต่าง ๆ  
3.  การจัดกลุ่มนักเรียน ซึ่งอาจจัดตามความสนใจของนักเรียน จัดให้เด็กเก่งและไม่เก่งเรียน

ด้วยกัน หรือจัดให้เด็กท่ีมีความสนใจต่างกันเรียนด้วยกัน 

4.  ความสัมพันธ์ของวิชาต่าง ๆ กับเป้าหมายของหลักสูตร 

5.  การเรียงล าดับของเนื้อหาการสอน 

6.  สถานที่  ทรัพยากร อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

7.  ออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน 

8.  แต่งตั้งคณะท างาน 

9.  จัดท าตารางและกิจกรรมในการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 4 การน าหลักสูตรไปใช้ (Interpret and implement the programme) การวางแผน
และการออกแบบหลักสูตรก็เพ่ือให้หลักสูตรนั้นน าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
ซึ่งดูจากผลการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายว่าการเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการหรือไม่ ไม่มี
แผนงานใดมีความพร้อมมากที่สุด และรับรองคุณภาพได้ ดังนั้น ครูต้องมีจิตส านึกในความเป็นมืออาชีพ
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ที่ต้องติดตามควบคุม ดูแล และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือพิจารณาว่าสิ่งที่ออกแบบและด าเนินการอยู่
มีประโยชน์คุ้มค่า การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าภาค 
อาจไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากการขาดการเอาใจใส่จากครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น การพัฒนา
หลักสูตรที่ท าให้เกิดการยอมรับ และน าไปใช้ได้จริง ๆ ต้องด าเนินการโดยผู้ที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งก็คือครู
นั่นเอง ครูเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความต้องการของนักเรียนเป็นอย่างดี 

ดังนั้น การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาหลักสูตรต้อวงเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของครู    
การน าไปใช้ขึ้นอยู่กับครู ครูต้องเป็นบุคลากรหลักในการออกแบบและน าไปใช้ นั่นคือ ครูต้องเป็น
ผู้พัฒนาหลักสูตรด้วยตัวเองดีกว่ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่บุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดให้ 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผลหลักสูตร (Assess and evaluate) 
การประเมินการเรียนรู้ (Assessment) เป็นการตัดสินคุณค่าศักยภาพในการเรียนรู้และการปฏิบัติ
ของผู้เรียน ส่วนการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การรวบรวมหลักฐานเพ่ือน ามาตัดสินคุณค่า
เกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การออกแบบ การน าไปใช้ รวมทั้งผลการปฏิบัติหรือ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นการก าหนดเกณฑ์ที่บรรลุ เช่น 
การก าหนดชิ้นงาน การสังเกต การบันทึกการท างานการสอน การรายงานผล การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนต้องมีแนวทางที่หลากหลายเพ่ือให้ครอบคลุม รวมทั้งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องทุกครั้ง  
ดังนั้น การประเมินจึงไม่ใช่กิจกรรมที่กระท ารวบยอดครั้งเดียว แต่เป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งผู้ออกแบบหลักสูตรด้วยการกระท าเช่นนี้เป็นวงจรที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
ผู้เรียนและหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

ดังแสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของสกิลเบ็ก ในภาพประกอบ 7.6
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ภาพประกอบ 7.6 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของสกิลเบ็ก 

ที่มา : บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 195) 

  

 7.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวอล์คเกอร์  
    เดคเกอร์วอล์คเกอร์ (Decker Walker) ปฏิเสธแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรด้วยการก าหนด 

สิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวกับหลักสูตรด้วยการอธิบายเชิงเหตุผลโดยปราศจากการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงมาก่อน 
วิธีการของวอล์คเกอร์เป็นวิธีการศึกษาแบบประจักษ์นิยม (Epiricalism) หรือเป็นวิธีการศึกษาแบบ
ธรรมชาติ (Naturalistic model) ซึ่งเป็นวิธีการที่แสวงหาข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์สังคม และผ่าน
กระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างเหมาะสมก่อนการตัดสินใจออกแบบหลักสูตร ส่วนผลการพิจารณา
จะออกมาเช่นไรก็ยอมรับตามสถานการณ์ซึ่งเป็นวิธีคล้ายกับการเติบโตของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ  

    รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวอล์คเกอร์ แบ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 197) 

(1) การวิเคราะหส์ถานการณ ์

          (Analyze the situation) 

(2) การก าหนดวัตถุประสงค ์

     (Define Objectives) 

(3) การออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

( Definethe teaching – learning programme ) 

(4) การน าหลักสตูรไปใช้ 

(Interpret and implement the programme) 

(5) การประเมินการเรียนรู้และการประเมินหลักสตูร 

           (Assess and evaluate) 



171 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งได้มาจากการศึกษาเชิงประจักษ์ที่ได้จากมุมมองต่าง ๆ 
ความเชื่อ ค่านิยม ทฤษฎี แนวคิด เป้าหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาสร้างหลักสูตร
ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ มีความจ าเป็นที่ต้องวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินการขั้นต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาไตร่ตรอง (Deliberates) ซึ่งเป็นการน าข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปที่ได้
จากการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เข้ามาสู่กระบวนการปรึกษาหารือ หรืออภิปราย การวิพากษ์วิจารณ์
เพ่ือพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ (Weight alternatives) ในทุก ๆ ด้านอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิงต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่ได้รับมา การพิจารณาทางเลือกนี้จะก่อให้เกิดความไม่แน่ใจว่าเป็นทางเลือก
ที่ดีที่สุด ดังนั้น จึงสามารถที่ยอมรับหรือปฏิเสธได้อย่างเต็มที่ก่อนก าหนดทิศทางที่ถูกต้องในการ
ออกแบบหลักสูตรต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบหลักสูตร (Curriculum  design) เป็นการวินิจฉัยเกี่ยวกับสาระส าคัญ
ของหลักสูตรก่อน โดยค านึงถึงองค์ประกอบอย่างรอบด้านของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งไม่ก าหนด
รูปแบบหลักสูตรไว้ล่วงหน้า แต่ใช้การแสวงหาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับความเป็นจริงทุกสถานการณ์ 
เป็นการเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว และมีความชัดเจนในองค์ประกอบต่าง ๆ โดยสามารถชี้เฉพาะ        
เจาะจงความต้องการของหลักสูตรของชุมชนได้อย่างชัดเจนกว่า รูปแบบของหลักสูตรเชิงวัตถุประสงค์
การออกแบบหลักสูตรเชิงพลวัตเป็นการพรรณนาความเชื่อมโยงจากข้อมูลพื้นฐาน โดยน าตัวแปรต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องมาสู่กระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ (Deliberates) ซึ่งเป็นการเลือกวิธีการ
ที่ดีที่สุดจากนั้นเริ่มต้นก้าวไปสู่จุดสุดท้าย คือ การออกแบบหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

ดังแสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวอล์คเกอร์ ในภาพประกอบ 7.7 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7.7 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวอล์คเกอร์ 
ที่มา : บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 197)

ความเชื่อ  
ค่านิยม  ทฤษฎี  

แนวคิด  
เป้าหมาย 

ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป 

( Platform ) 

การพิจารณาไตรตรอง 
( Deliberation ) 

การออกแบบหลักสูตร 

( Curriculum  design )   
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รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทย 

 

 1.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของวิชัย  วงษ์ใหญ่ 

วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2543 : 77) ได้เสนอรูปแบบและแนวคิดของขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
ดังนี้ 
     1.  การก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการโครงสร้างและการออกแบบหลักสูตร 

     2.  ยกร่างเนื้อหา สาระ แต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และวิชา 

     3.  น าหลักสูตรที่พัฒนาแล้วไปทดลองใช้ในโรงเรียนน าร่อง และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
     4.  อบรมครู ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจในหลักสูตรใหม่ 
     5.  น าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน และการประกาศใช้หลักสูตร โดยมี
กิจกรรมการใช้หลักสูตรใหม่ดังนี้   
        5.1  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน คือการจัดท าวัสดุหลักสูตร ได้แก่  เอกสาร
และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จ าเป็น 

        5.2  ผู้บริหารจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคลากร วัสดุหลักสูตร และบริการต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่
อบรมครูและบุคลากรฝ่ายบริหารหลักสูตร  ห้องสมุด  ห้องเรียน  รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ 

        5.3  การสอน เป็นหน้าที่ของครูปฏิบัติการทั่วไป 

        5.4  การประเมินผล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินผลการเรียนของนักเรียน  
และการประเมินหลักสูตรตั้งแต่ประเมินเอกสาร ผลการน าหลักสูตรไปใช้ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
ซึ่งจะต้องประเมินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

 2.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ 

          กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2539 : 2-35) ได้ก าหนดให้โรงเรียนสามารถพัฒนา
หลักสูตรเองได้ภายใต้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 4 
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับกิจกรรมการสอน 

2. การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับรายละเอียดของเนื้อหา 

3. การพัฒนาหลักสูตรโดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

4. การพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดท าวิชา / รายวิชาเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ 
การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับกิจกรรมการสอน 

      การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยศึกษาจากค าอธิบายหรือ
ค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ 
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 1.  กิจกรรม ได้แก่ ส่วนที่ระบุถึงแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องจัดให้ผู้เรียน สังเกตได้
จากค าว่า ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ส ารวจ ฝึก ปฏิบัติ วิเคราะห์ อภิปราย ฯลฯ 

 2.  เนื้อหา ได้แก่ ส่วนที่ระบุถึงหัวข้อหรือขอบข่ายของเนื้อหาที่จะน ามาให้ผู้เรียนหรือฝึก
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 3.  จุดประสงค์ ได้แก่ ส่วนที่ระบุพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน หลังจากที่ได้เรียนรู้
หรือฝึกทักษะตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1 และ 2 พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดนี้ประกอบด้วย ส่วนที่เป็น
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และกระบวนการ 

ผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ค าอธิบาย หรือค าอธิบายรายวิชานี้ ช่วยท าให้ผู้สอนมองเห็น
ภาพงานสอนของเนื้อหาหรือรายวิชาดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่าต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีใด 
มีขอบข่ายเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้หรือฝึกทักษะอะไรบ้าง  และประการสุดท้ายต้องการให้ผู้เรียนมีหรือ
เกิดพฤติกรรมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ รวมทั้งการจัดการอะไรบ้าง กิจกรรมต่าง ๆ ที่วิเคราะห์
ออกมานี้  หลักสูตรก าหนดไว้กว้าง ๆ เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่ต้องพิจารณาว่ากิจกรรมดังกล่าวควรจัด
โดยวิธีใด จัดอย่างไรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เนื้อหาและตัวผู้เรียน  เช่น 

 กิจกรรม “ศึกษา” สามารถจัดรูปแบบหรือวิธีการศึกษาได้หลายวิธี  เช่น 

  -ฟังค าอธิบายจากครู 
  -ค้นคว้าจากห้องสมุดของโรงเรียน 

  -ค้นคว้าจากแหล่งวิทยากรอ่ืน ๆ  
  -เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นมาบรรยาย 

  - ออกไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่น 

  -ออกไปส ารวจดูสภาพจริงในพ้ืนที่ 
  -สังเกตสิ่งแวดล้อม 

  -ออกไปทัศนศึกษา 

  -รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  
  -น าหรือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
  -วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เช่น ความสัมพันธ์ด้านความเหมือนและแตกต่างสิ่งที่เป็นเหตุและผล 

ฯลฯ 

 จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการศึกษานั้นโรงเรียนสามารถศึกษาตามที่ก าหนดได้ด้วยวิธีการต่างๆ 
หลายวิธี และแต่ละวิธีมีขั้นตอนของการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าโรงเรียนต้องตัดสินใจเลือก
หรือปรับกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลักษณะใดก็ตาม กิจกรรมที่จัดนั้นต้องเป็นกิจกรรมที่ท าให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและได้เรียนรู้จริงเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองได้มากที่สุด ต้องจัดให้สอดคล้องกับ
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แนวทางการพัฒนาที่ได้จากการวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ของโรงเรียน ที่ส าคัญต้องไม่ท าให้จุดประสงค์
การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป 

การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับรายละเอียดของเนื้อหา 

      การพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้  เป็นการด าเนินการต่อเนื่องที่โรงเรียนได้วิเคราะห์เนื้อหา 
/ ค าอธิบายรายวิชามาแล้ว  โรงเรียนต้องน าเอาผลการวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นเนื้อหามาวิเคราะห์ต่อไป
อีกว่าจากหัวข้อหรือขอบข่ายเนื้อหาที่หลักสูตรก าหนดไว้ในแต่ละหัวข้อนั้นควรมีการเพ่ิมเติมวิเคราะห์
รายละเอียดอะไรอีกบ้างว่าพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับรายละเอียดเนื้อหานี้  โรงเรียนสามารถ
พิจารณาก าหนดรายละเอียดเนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
อย่างเต็มที่  โดยต้องไม่ท าให้จุดประสงค์การเรียนรู้เปลี่ยนไปและต้องค านึงถึงความต้องการเหมาะสม
ของเวลาและผู้เรียนด้วย  การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะนี้โรงเรียนสามารถด าเนินการได้เอง 

การพัฒนาหลักสูตรโดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

      1.  ประเภทของสื่อการเรียนการสอน จ าแนกประเภทตามลักษณะของสื่อการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
         1.1  หนังสือเรียน เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ส าหรับการเรียนที่มี
สาระตรงที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างถูกต้อง อาจมีลักษณะเป็นเล่ม เป็นแผ่น หรือเป็นชุดก็ได้ 
         1.2  คู่มือครู แผนการสอน แนวการสอน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยครูในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 

         1.3  หนังสือประสบการณ์  เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงประโยชน์ในด้าน
การศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความซาบซึ้งในคุณค่าของภาษา การ
เสริมสร้างทักษะและนิสัยรักการอ่าน การเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ตามหลักสูตรให้กว้างขึ้น 
หนังสือประเภทนี้โรงเรียนควรจัดไว้บริการครูและนักเรียนในโรงเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์จ าแนก
ออกเป็น 4 ประเภท  คือ 

              1.3.1  หนังสืออ่านนอกเวลา เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ในการ
เรียนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนอกเหนือจากหนังสือเรียนส าหรับให้นักเรียนอ่านนอกเวลาเรียน 
โดยถือว่ากิจกรรมการการเรียนการสอนเกี่ยวกับหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร 

              1.3.2  หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เป็นหนังสือที่มีสาระอิงหลักสูตรส าหรับให้นักเรียน
อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอ่านของแต่ละ
บุคคล หนังสือประเภทนี้เคยเรียกว่าหนังสืออ่านประกอบ 

             1.3.3  หนังสืออุเทศ เป็นหนังสือใช้ส าหรับค้นคว้าอ้างเกี่ยวกับเรียน โดยมีการเรียบ
เรียงเชิงวิชาการ 



175 

 

 

           1.3.4  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  เป็นหนังสือที่จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เน้นไปทาง
ส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดทักษะในการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นอาจเป็นหนังสือวรรณคดี นว
นิยาย นิทาน ฯลฯ ที่มีลักษณะไม่ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม ให้ความรู้ มีคติและ
สารประโยชน์ 
      1.4  แบบฝึกหัด เป็นสื่อการเรียนการสอนส าหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เพ่ือช่วยเสริมให้เกิด
ทักษะและความแตกฉานในบทเรียน 

      1.5  สื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ เช่น สื่อประสม วีดิทัศน์ แถบบันทึก เสียง ภาพพลิก แผ่นภาพ 
เป็นต้น 

 สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนสามารถเลือกใช้ ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

 2.  การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภทตามที่
กล่าวมาข้างต้นแล้ว และสื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกัน
ออกไป อีกท้ังสื่อการเรียนการสอนที่ผลิตจากส่วนกลางก็มักจะให้เนื้อหาทั่ว ๆ ไป ซึ่งไม่เจาะจงเฉพาะ
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ฉะนั้นโรงเรียนจึงควรเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของ
ท้องถิ่นของตน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
      2.1  วิเคราะห์หลักสูตร โดยวิเคราะห์จุดประสงค์ ค าอธิบาย / ค าอธิบายรายวิชา และ
คาบเวลาเรียน ที่ปรากฏในหลักสูตรว่า วิชา / รายวิชานั้นมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เจตคติ ค่านิยม 
ทักษะและการปฏิบัติอย่างไร มีขอบข่ายเนื้อหาเพียงใด และมีคาบเวลาเรียนเท่าใด เพ่ือน ามาก าหนด
สื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

      2.2  ส ารวจ รวบรวมสื่อการเรียนการสอน  ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับ
จุดประสงค์และค าอธิบาย / ค าอธิบายรายวิชาจากแหล่งต่างๆ  เช่น ห้องสมุด สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 
ร้านจ าหน่ายหนังสือ ฯลฯ เพื่อน ามาศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความสอดคล้องกับหลักสูตร 

      2.3  วิเคราะห์สื่อการเรียนการสอน ที่ได้จากการส ารวจและรวบรวมไว้ตามข้อ 2.2 เพ่ือ
พิจารณาว่าสื่อกาสรเรียนการสอนดังกล่าวสามารถน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้
หรือไม่เพียงใด 

 3.  การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอาจปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนทั้งหนังสือเรียน 
คู่มือครู แผนการสอน แนวการสอน หนังสือเสริมประสบการณ์ ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ปรับรายละเอียด 
หรือให้เป็นปัจจุบันได้ 
 4.  การจัดท าสื่อการเรียนการสอน เมื่อโรงเรียนได้วิเคราะห์สื่อการเรียนการสอนเพ่ือเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นแล้วพบว่า มีความจ าเป็นที่โรงเรียนจะต้องจัดท าสื่อการสอนขึ้นใหม่เพ่ือ
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สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น หนังสือเรียน คู่มือครู 
แผนการสอน หนังสือเสริมประสบการณ์ แบบฝึกหัด สื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ เป็นต้น 

 การพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดท าวิชา / รายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ แนวการจัดท ารายวิชา / 
รายวิชาเพิ่มเติม 

      การพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้เป็นการจัดท าวิชา /รายวิชาขึ้นใหม่ หลังจากที่ ศึกษา
มาแล้วพบว่า สิ่งที่ควรพัฒนานั้นไม่มีปรากฏอยู่ในหลักสูตรของกลุ่มประสบการณ์หรือรายวิชา / กลุ่ม
วิชาใด ในหลักสูตรแกนกลาง การพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดท ารายวิชา /รายวิชาขึ้นใหม่นี้ ควร
ด าเนินการในรูปแบบของคณะท างานโดยมีขั้นตอนการจัดท า ดังนี้ 
      1.  ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  จุดประสงค์และโครงสร้าง เนื้อหาของกลุ่ม
ประสบการณ์/กลุ่มวิชา/รายวิชาต่าง ๆ จากหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการ
พิจารณาจัดท าและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการซ้ าซ้อนกับเนื้อหาที่มีอยู่ 
      2.  น าเอาผลการศึกษาผลการวิเคราะห์สภาพที่ควรเป็นของการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ที่ได้จากการวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์มาใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดจุดประสงค์และเนื้อหา 
      3.  ก าหนดจุดประสงค์ของวิชา /รายวิชาที่จะด าเนินการจัดท าขึ้นใหม่ 
         3.1  วิเคราะห์จากปัญหา/ความต้องการของท้องถิ่น ส าหรับก าหนดสภาพที่ต้องการ
ให้เกิดกับผู้เรียน โดยระบุปัญหา /ความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ สิ่งที่ต้องการให้รู้พฤติกรรมที่
ต้องการให้เกิดและเงื่อนไขต่าง ๆ (ถ้ามี) 
         3.2  ก าหนดจุดประสงค์ให้ครอบคลุมกับสภาพที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน (ความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และกระบวนการ) รวมทั้งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของกลุ่มวิชา / กลุ่มประสบการณ์
ด้วย ซึ่งลักษณะของจุดประสงค์ที่ดีต้องบอกสภาพที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อเรียนจบรายวิชานั้น 
ไม่ใช่การด าเนินงานหรือกิจกรรม 

      4.  ก าหนดเนื้อหา โดยการวิเคราะห์จากจุดประสงค์ ซึ่งระบุค าหลักของจุดประสงค์รายวิชา
นั้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นความรู้ (สิ่งที่ให้ผู้เรียน/ศึกษา) และส่วนที่เป็นทักษะ(สิ่งที่ต้องการฝึก)
เนื้อหาที่ก าหนดนี้ต้องพิจารณา ดังนี้ 
         4.1  สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา 
         4.2  ประกอบด้วยส่วนที่เป็นความรู้และทักษะ 

         4.3  เหมาะสมกับวัยและพ้ืนความรู้ของผู้เรียน 

         4.4  เหมาะสมกับคาบเวลา 

         4.5  ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ  ระบบการปกครองตามหลักประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
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 5.  ก าหนดคาบเวลาเรียนส าหรับค าอธิบายหรือรายวิชาที่จัดท าขึ้นใหม่ ในการก าหนดคาบเวลา
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข เช่น ระดับประถมศึกษา จ านวนคาบที่เรียนต้องไม่ท าให้คาบเวลาเรียนส าหรับ
กลุ่มประสบการณ์/หน่วยย่อยที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไป 

 6.  เขียนค าอธิบาย /ค าอธิบายรายวิชา ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแม่บทโดย
ระบุแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา ตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด 

 7.  จัดท าเอกสารชี้แจงรายละเอียดประกอบการจัดท าวิชาหรือรายวิชาที่จัดท าขึ้นใหม่  ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดเนื้อหา ประกอบด้วย 

      7.1  เหตุผลและความจ าเป็น 

      7.2  จุดประสงค์ ( ของวิชา/รายวิชาที่จัดท า ) 
      7.3  ขอบข่ายเนื้อหา 

      7.4  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

      7.5  สื่อการเรียนการสอนที่สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน 

      7.6  แนวการวัดประเมินผล 

 8.  ในการเสนอขออนุมัติ ให้ส่งเอกสารในข้อ6 และข้อ 7 ให้แก่หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณา
อนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติและกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ค าอธิบาย/ค าอธิบายรายวิชาดังกล่าวแล้ว  
จึงน าเอาค าอธิบายหรือรายวิชาดังกล่าวมาจัดท าการเรียนการสอนในโรงเรียน และต้องไม่ลืมว่า 
เนื้อหารายวิชาที่ท าขึ้นมาใหม่ต้องไม่เป็นเนื้อหาที่ซ้ าซ้อนกับเนื้อหาที่มีอยู่แล้วในแม่บท เนื้อหาในกลุ่ม
ประสบการณ์/รายวิชา/กลุ่มวิชาเดียวกันหรือต่างกลุ่มกันก็ตาม ดังนั้นต้องตรวจสอบรายละเอียดของ
เนื้อหาก่อนลงมือพัฒนา 
 

 ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติค าอธิบาย/ค าอธิบายรายวิชาที่จัดท าประกอบด้วย
เกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้คือ 

 1.  สนองและสอดคล้องกับหลักการ จุดหมาย และโครงสร้างหลักสูตร 

 2.  เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความรู้ในแต่ละกลุ่มประสบการณ์หรือกลุ่มวิชาตามที่โครงสร้าง
หลักสูตรทั้ง 3 ระดับก าหนดไว้ 
 3.  สอดคล้องและสนองต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 4.  มีความสมบูรณ์และความพร้อมพอเพียงในการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปัจจัย 
กระบวนการ  ผลผลิตและผลกระทบ 

 5.  เป็นผลผลิตจากการน าข้อมูลในระดับท้องถิ่นมาพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในด้านหลักสูตร 
สื่อการเรียนการสอน และเทคนิคการสอน 
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 6.  ไม่เป็นเนื้อหาวิชา/รายวิชาที่ซ้ าซ้อนกับเนื้อหาวิชาหรือรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรแกนกลาง 
 7.  ไม่มีเนื้อหาที่กล่าวมาโดยตรงกับพาดพิงในลักษณะที่ลบหลู่สถาบันชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
ไม่ขัดต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่ขัดกับหลักศีลธรรมอันดี และไม่กระทบกระเทือน
ต่อความมั่นคงของชาติ 
 8.  มีรูปแบบและวิธีการเขียนสอดคล้อง  และเป็นไปตามที่หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรด้วยการปรับกิจกรรม ปรับเนื้อหา ปรับปรุงสื่อ และเพ่ิมเติม
รายวิชาดังที่กล่าวมาแล้ว กรมวิชาการได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามความ
ต้องการของท้องถิ่น และปรับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรด้วยการเพ่ิมกิจกรรมการจัดท าสื่อใหม่
เพ่ิมเติมขึ้นมา ซึ่งข้ันตอนในการพัฒนาประกอบด้วยการเพ่ิมกิจกรรม การจัดท าสื่อใหม่เพ่ิมเติมขึ้นมา 
ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น มีดังนี้ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
,2543 : 4-6)  
 1.  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ เช่น   
  1.1  ด้านการศึกษา 

  1.2  ด้านเศรษฐกิจ 

  1.3  ด้านสังคมวัฒนธรรม 

  1.4  ด้านสิ่งแวดล้อม 

  1.5  ด้านการสื่อสาร / คมนาคม 

  1.6  ด้านประชากร 

 2.  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  2.1 หลักการ จุดหมาย  และโครงสร้าง 
  2.2  จุดประสงค์และค าอธิบายรายวิชา 

 3.  วางแผนและจัดท าหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ เช่น 

  3.1  การปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3.2  การปรับรายละเอียดเนื้อหา 

  3.3  ปรับปรุง และ /หรือเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน 

  3.4  จัดท าสื่อการเรียนใหม่ 
  3.5  จัดท าค าอธิบายและรายวิชาเพ่ิมเติม 

 4.  ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
 5.  จัดท าแผนการสอน 

 การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นในลักษณะที่ 3.1-3.4 สถานศึกษาไม่จ าเป็นต้อง
ขออนุมัติ/ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าค าอธิบาย หรือ
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เมื่อมคี าอธิบายรายวิชาขึ้นใหม่แล้ว สถานศึกษาจะต้องด าเนินการเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้
ได้รับการอนุมัติและกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้ได้แล้วจึงจะสามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาได้   
 ดังแสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ ในภาพประกอบ 7.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ปรับกิจกรรม 

               ปรับเนื้อหา 

               ปรับปรุงสื่อ 

               จัดท าสื่อ 

               เพ่ิมเติมรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7.8  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ  
ที่มา : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 6) 
 

 

ชุมชน สถานศึกษา 

วิเคราะหส์ภาพและความต้องการ 

ครู 

ชุมชน
วิเคราะหห์ลักสูตร 

(กิจกรรม/เนื้อหา/จุดประสงค์) 

ชุมชน

ก าหนดแนวทางพัฒนา
หลักสตูร 

ก าหนดแนวทางจัดการเรียนรู ้

จัดท าแผนการสอน 

ผู้เรียน 
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3.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ 
 นอกจากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการและกรมศึกษานอกโรงเรี ยนแล้ว       
ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 124-135) ยังไม่ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ในโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาใหม่ มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะท างาน การจัดตั้งคณะท างาน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในด้านเนื้อหาวิชาที่สอน ด้านสภาพของท้องถิ่น และด้านการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งได้แก่ 

  1. ครูหรือผู้สอน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน และมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
แกนกลางเป็นอย่างดี อันได้แก่ ครูวิชาการโรงเรียน ครูวิชาการกลุ่มประสบการณ์ และครูผู้สอน เป็นต้น 

  2.  ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ค าแนะน า และให้ความรู้ในด้านหลักสูตร
และการสอน 

  3.  ศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นผู้ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

  4.  วิทยากรท้องถิ่นหรือประชาชนที่มีความรู้ในด้านเนื้อหาวิชา ด้านสภาพปัญหาและ
ความต้องการของสังคมในท้องถิ่นนั้น ๆ  
  5.  นักวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์จากวิทยาลัยครู หรือมหาวิทยาลัย 

 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

  1.  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของชุมชน เพ่ือให้หลักสูตรที่จัดท าขึ้น
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของท้องถิ่น การศึกษาสภาพและความต้องการของ
ชุมชนอาจศึกษาในหลาย ๆ ด้าน เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี การประกอบ
อาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความคาดหวังของชุมชน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถกระท าได้โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เป็นทุติยภูมิ (Secondary Soiurces) 
ได้แก่ ข้อมูลที่มีผู้ส ารวจศึกษา รวบรวมไว้เป็นเอกสาร สามารถน ามาไว้ใช้ประโยชน์ได้เลย ได้แก่ ข้อมูล 
จปฐกชช 2 ค จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดเก็บและรวบรวมไว้แล้ว นอกจากนั้นยังศึกษาจากการส ารวจ
ชุมชนเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ ส ารวจด้วยตัวเอง เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยตรงจากชุมชน เป็นข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะแสดงถึงสภาพที่แท้จริงของชุมชน 

  2.  ส ารวจสภาพและความต้องการของชุมชน เพ่ือให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสอดคล้อง
กับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ รวมทั้งสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการ
ของผู้เรียนด้วย ข้อมูลเหล่านี้สามารถศึกษาได้จากผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ซึ่งอาจใช้วิธีการพูดคุยกับ
นักเรียนและผู้ปกครอง และสังเกตนักเรียน 

  3.  ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง คณะท างานต้องศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญา หลักการ จุดหมาย จุดประสงค์ และโครงสร้างเนื้อหาของกลุ่มประสบการณ์/กลุ่มวิชาและ
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หลักสูตรแม่บท การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลหลักสูตร 
และอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาว่ามีส่วนใดที่หลักสูตรเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

  4.  วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน เป็นการศึกษาสภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านบุคลากร การบริหาร วัสดุอุปกรณ์ ความร่วมมือระหว่างบุคคลภายในโรงเรียน ความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับท้องถิ่น ฯลฯ ผลจากการวิเคราะห์ท าให้ทราบว่าโรงเรียนมีจุดเด่นหรื อ
ความพร้อมในเรื่องใดมากที่สุด และมีจุดด้อยหรือความขาดแคลนในเรื่องใดบ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูล   
ในการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น เพราะหากโรงเรียนมีความพร้อมมาก
เพียงใด ก็ส่งผลให้การด าเนินการของโรงเรียนในการน าหลักสูตรไปปฏิบัติได้เพียงนั้น ข้อมูลเหล่านี้
สามารถรวบรวมได้จากการส ารวจภายในโรงเรียนศึกษาจากครู ผู้บริหาร และสถิติของโรงเรียน 

 ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรจุดประสงค์  หมายถึงสิ่งที่มุ่งหวังให้ผู้เรียน
ได้บรรลุผลหลังจากท่ีเรียนรายวิชานั้น ๆ แล้วในการก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรรายวิชาควรศึกษา
จากสภาพ ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น และผู้เรียน จุดประสงค์ในแต่ระดับกลุ่มวิชาหรือ
กลุ่มประสบการณ์วิชานั้น ๆ เพ่ือก าหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อเรียนจบรายวิชาแล้ว 
นอกจากนี้ในการก าหนดจุดประสงค์ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์ของกลุ่มวิชา / กลุ่มประสบการณ์
เขียนด้วยภาษาท่ีชัดเจนและกะทัดรัด และเป็นจุดประสงค์ท่ีสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 
 ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดเนื้อหา น าจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ แล้ว
ก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชาอย่างกว้าง ๆ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชาดังกล่าว และ
ครอบคลุมส่วนที่เป็นทั้งความรู้และทักษะด้วยซึ่งในส่วนนี้สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
สภาพท้องถิ่นในการก าหนดเนื้อหานั้นควรก าหนดให้เหมาะสมกับวัยพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียน    
มีความต่อเนื่องในรายวิชาชั้นต้น และรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มเดียวกัน มีความถูกต้องทันสมัยน่าสนใจ 
และความเหมาะสมกับคาบเวลา คือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถสอนได้ครบหรือ
สอนได้ทันตามท่ีระบุไว้ 
 ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดกิจกรรม ควรก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โดยพิจารณาจากจุดประสงค์แต่ละข้อ กิจกรรมที่ก าหนดไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป เน้นทักษะ
กระบวนการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้กระท าโดยครูผู้สอนเป็นผู้ประสานกิจกรรมชี้แนะ 

 ขั้นตอนที่ 6 การก าหนดคาบเวลาเรียน การก าหนดกิจกรรมคาบเวลาเรียนของรายวิชา มักถือเอา
โครงสร้างของหลักสูตรและปริมาณของเนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียนเป็นเครื่องก าหนด  ในระดับประถม
ศึกษาจ านวนคาบเวลาเรียนที่ก าหนดนั้น ต้องไม่ท าให้คาบเวลาเรียนส าหรับกลุ่มประสบการณ์/หน่วย
ย่อยท่ีมีอยู่เปลี่ยนแปลงไป 

 ขั้นตอนที่ 7 การก าหนดเกณฑ์และวัดผลประเมิน เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชาที่
จัดท าขึ้นใหม่ สิ่งที่ควรระบุคือ รายวิชานี้มีการวัดและประเมินผลแบบใด เช่น ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 



182 

 

 

และ/เมื่อจบหลักสูตรเครื่องมือที่ใช้วัดผลมีอะไรบ้าง เช่น การสังเกต การซักถาม การให้ตอบแบบสอบถาม 
หรือท าแบบทดสอบ เป็นต้น และมีเกณฑ์ในการประเมินอะไร รวมทั้งมีการตัดสินผลว่ามีผู้เรียนผ่าน
หรือไม่ผ่าน หรืออยู่ในระดับคุณภาพ/เกรดใด 

 ขั้นตอนที่ 8 การจัดท าเอกสารหลักสูตร การจัดท าเอกสารหลักสูตร เช่น แผนการสอน  คู่มือครู 
หนังสืออ่านเพ่ิมเติม และสื่อต่าง ๆ เพ่ือผู้ใช้หลักสูตรหรือครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการสอนแต่ละเรื่องควรประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ คือ (1) ชื่อแผนการสอน
และระยะเวลาเรียนในแผนการสอนนั้น  (2) จุดประสงค์การเรียนรู้  (3) เนื้อหาสาระที่ส าคัญ  (4) กิจกรรม
การเรียนการสอน (5) สื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ (6) การวัดและประเมินผล 

 ขั้นตอนที่ 9 การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช้หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรและวัสดุหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือน าผลมาปรับปรุงข้อบกพร่องก่อนน าไปใช้จริง ต้องก าหนดเป็น
แบบแผนอย่างมีขั้นตอนและระบบ มีการประชุมพิจารณาร่วมกันหรือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่า
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร เช่น จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน คาบเวลาเรียน 
วิธีการวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร วัสดุหลักสูตร เช่น แผนการสอน สื่อ
การเรียนการสอนต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร ภาษาท่ีใช้มีความแจ่มแจ้งชัดเจนเพียงใด 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนน าหลักสูตรไปใช้จริง 
 ขั้นตอนที่ 10 การเสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล าดับชั้น
เพ่ือขออนุมัติใช้หลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 11 การน าหลักสูตรไปใช้ มีการวางแผนการใช้หลักสูตร โดยอบรมครูเกี่ยวกับ
วิธีการใช้หลักสูตร เพราะถึงแม้ว่ามีคู่มือในการใช้หลักสูตร หรือเอกสารประกอบหลักสูตรอ่ืน ๆ แต่
อาจไม่เข้าใจ การจัดอบรมครูควรจัดในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ และควรค านึงถึงจ านวน    
ผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณที่ต้องใช้ วัสดุ หลักสูตร วิทยากร สถานที่ที่ใช้ฝึกอบรม เป็นต้น เมื่อ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิ้นสุดลงแล้ว ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องนิเทศติดตามผลการใช้
หลักสูตรของครูด้วย เพ่ือให้เป็นการสอนเป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 12 การประเมินผลหลักสูตร เมื่อครูได้น าหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนระยะหนึ่งแล้ว 
โรงเรียนควรพิจารณาให้คุณค่าของหลักสูตรว่าเป็นอย่าง ไร ให้ผลตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ มีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ขอ งการ
ประเมินผลหลักสูตร คือ เพ่ือดูว่าหลักสูตรเมื่อน าไปปฏิบัติจริงได้ผลเพียงใด บรรลุจุดประสงค์หรือไม่ 
เพ่ือหาทางปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ือช่วยการตัดสินใจว่าควรใช้หลักสูตรนี้ต่อไปอีกหรือไม่ 
 จาก 12 ขั้นตอน กล่าวได้ว่า ขั้นตอนที่ 1-2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 3-7 
เป็นการวางแผนและยกร่างหลักสูตร ขั้นตอนที่ 8-11 เป็นการน าหลักสูตรไปใช้และขั้นตอนที่ 12 เป็น
การประเมินผลหลักสูตร 
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ดังแสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ ในภาพประกอบ 7.9 

 

 

 

 

 

 

 

     การยกร่างหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7.9 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ 

ที่มา : ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์  (2539  :  13 ) 

คณะท างาน 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 

สภาพและความต้องการของ
ท้องถิ่น 

ศักยภาพของโรงเรียน หลักสตูรแม่บท สภาพและความต้องการของ
ผู้เรียน 

ก าหนดการจัดและ
ประเมินผล 

ก าหนดจุดประสงค์ ก าหนดเนื้อหา 

ก าหนดคาบเวลา ก าหนดกิจกรรม 

การจัดเอกสารหลักสูตร 

การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช้หลักสูตร 

การขออนุมัติ 

การน าหลักสูตรไปใช้ 

การประเมินผลหลักสูตร 
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 รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน  ดังมีผู้น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ กัน
กล่าวโดยสรุปดังตาราง 7.1  
 

ตาราง 7.1  แสดงรูปแบบ/สาระของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

 

ผู้เสนอ รูปแบบ/สาระ 

 

 

ไทเลอร์ 
หลักการและเหตุผลของการพัฒนาหลักสูตร ต้องค านึงถึงพ้ืนฐานที่ส าคัญ    
4 ประการ คือ จุดมุ่งหมาย ประสบการณ์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
และประเมินอย่างไรจึงจะทราบว่าผู้เรียนบรรลุมุ่งหมาย 

 

 

ทาบา 

การพัฒนาหลักสูตรแบบรากหญ้า (Grass – roots  approach) หลักสูตร
ควรได้รับการออกแบบโดยครูผู้สอนมากกว่าพัฒนาจากองค์กรที่อยู่สูงขึ้น  
โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้นตอน  คือ (1) วิเคราะห์ความต้องการ 
(2) ก าหนดจุดมุ่งหมาย (3) คัดลอกเนื้อหา (4) การจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ 
(5) การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (6) การจัดรวบรวมประสบการณ์
การเรียนรู้ (7) ก าหนดวิธีวัดผลและประเมินผล 

เซย์เลอร์ 
อเล็กซานเดอร์

และ 

เลวิส 

การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ส าคัญ 4 
ขั้นตอนคือ (1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (2) การออกแบบหลักสูตร (3) การน า
หลักสูตรไปใช้ (4) การประเมินผลหลักสูตร 

 

จอห์นสัน 

การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและด้านการสอน ซึ่งด้าน
หลักสูตร คือ การตั้งเป้าหมายกับการพัฒนาหลักสูตร ส่วนด้านการสอน คือ 
การวางแผนการสอน การเรียนการสอน และการพัฒนาทางการเรียนการสอน 

 

 

โอลิวา 

การพัฒนาหลักสูตรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 12 ขั้นตอน คือ (1) จุดหมายของ
การศึกษา (2) ความต้องการความจ าเป็นของผู้เรียนและชุมชน (3) เป้าหมาย
หลักสูตร (4) จุดประสงค์หลักสูตร (5) น าหลักสูตรไปใช้ (6 ) เป้าหมายการ
จัดการเรียนการสอนแต่ละระดับ (7) จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชา (8) เลือกยุทธวิธีในการสอน (9) เลือกเทคนิควิธีการประเมินผลก่อน
น าไปสอนจริง (10) น ายุทธวิธีไปปฏิบัติจริง (11)ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน (12) ประเมินผลหลักสูตร 
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ตาราง 7.1  (ต่อ) แสดงรูปแบบ/สาระของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

 

ผู้เสนอ รูปแบบ/สาระ 

 

 

สกิลเบ็ก 

การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นพลวัต ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์
สถานการณ์ (2) การก าหนดวัตถุประสงค์ (3) การออกแบบการจัดการเรียน
การสอน (4) การน าหลักสูตรไปใช้ (5) การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผล
หลักสูตร 

 

วอล์คเกอร์ 
การพัฒนาหลักสูตรแนวคิดเชิงประจักษ์นิยม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2) การพิจารณาไตรตรอง (3) การออกแบบหลักสูตร 

 

 

วิชัย  วงษ์ใหญ่ 

การพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้  (1) การก าหนดจุดมุ่งหมาย (2) ยกร่างเนื้อหาสาระ 
แต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และวิชา (3) น าหลักสูตรที่
พัฒนาแล้วไปทดลองใช้ในโรงเรียนน าร่อง และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
(4) อบรมครู ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจในหลักสูตรใหม่ 
(5) น าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน และการประกาศใช้หลักสูตร 

 

กรมวิชาการ 

การพัฒนาหลักสูตรประก าอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(2) ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร (3) วางแผนและจัดท าหลักสูตร (4) ก าหนดแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ (5) จัดท าแผนการสอน 

 

 

ใจทิพย ์

เชื้อรัตนพงษ ์

การพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย 12 ขั้นตอนคือ (1) การจัดตั้งคณะท างาน 
(2) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน (3) การก าหนดจุดประสงค์ (4) การก าหนด
เนื้อหา (5) การก าหนดกิจกรรม (6) การก าหนดคาบเวลาเรียน (7) การก าหนด
เกณฑ์วัดผลประเมินผล (8) การจัดท าเอกสารหลักสูตร(9) การตรวจสอบคุณภาพ
และการทดลองใช้หลักสูตร (10) การเสนอข้ออนุมัติใช้หลักสูตร (11) การน า
หลักสูตรไปใช้ (12) การประเมินผลหลักสูตร 
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สรุปท้ายบท 

 

 การจัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรนั้น มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพิจารณาที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น
การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของหลักสูตรรวมทั้งรูปแบบในการ
พัฒนาหลักสูตร ทั้งจากแนวคิดของต่างประเทศและแนวคิดของไทย ซึ่งแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้การศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรก็เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
เลือกเนื้อหาสาระ และประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะจัดลงในหลักสูตร แล้วน าหลักสูตรไปทดลองใช้
เพ่ือหาข้อบกพร่อง เพ่ือน ามาแก้ไขให้ได้หลักสูตรที่สมบูรณ์ และน าไปใช้ ซึ่งการด าเนินการจะเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จึงจะท าให้การพัฒนาหลักสูตรด าเนินไปอย่างครบถ้วนและเกิดผลดี นั่นคือได้หลักสูตร
ที่มีประสิทธิภาพ 

จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่ได้น าเสนอไว้ในบทนี้ จะมีทั้งแนวคิดของต่างประเทศและ
แนวคิดของไทย ซึ่งรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็น เพราะสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรได้เนื่องจากเป็นแนวคิดของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร จะเห็นได้ว่า
รูปแบบอาจมีความคล้ายคลึงในส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของหลักสูตร แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างกัน
คือ การน าเสนอขั้นตอนที่ท าให้มีความละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนสู่การปฏิบัติจริงมากขึ้น 
ดังนั้นจึงควรศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียด จึงจะสามารถน ารูปแบบที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ 
แต่ละท่ีไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพได้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
1. จงอธิบายถึงรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรที่นักศึกษาสนใจมาพอเข้าใจ 

2. จงบอกจุดเด่นของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแต่ละรูปแบบ 

3. จงบอกจุดด้อยรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแต่ละรูปแบบ 

4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใดที่นักศึกษาเห็นว่าดีที่สุด 

5. จากการศึกษาทางด้านรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร นักศึกษาอยากน ารูปแบบใดไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  8 

กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

2.  แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 

3.  พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร 

4.  ระดับการพัฒนาหลักสูตร 

5.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

6.  ผลที่ได้จากการพัฒนาหลักสูตร 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายความหมาย แนวคิด และพ้ืนฐานของการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 2.  บอกระดับของการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 3.  เขียนแผนผังความคิดแสดงถึงกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 4.  บอกผลที่ได้จากการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประกอบ Microsoft Power point ในหัวข้อ ความหมาย แนวคิด 
พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร ระดับ กระบวนการ ผลที่ได้จากการพัฒนาหลักสูตร 

 2.  แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม  แล้วร่วมกันอภิปรายถึงกระบวนการในการ
พัฒนาหลักสูตร 

3.  นักศึกษาเขียน Mind Mapping (แผนผังความคิด) แสดงถึงกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 
4.  อภิปรายหน้าชั้นเรียน จากนั้นสนทนา ซักถาม ในทุกประเด็น 

5.  ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนบทที่ 8 เรื่อง กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 

 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft Power point หัวข้อ ดังนี้ 
    2.1  ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
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    2.2  แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 

    2.3  พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร 

    2.4  ระดับการพัฒนาหลักสูตร 

    2.5  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

    2.6  ผลที่ได้จากการพัฒนาหลักสูตร 

 3.  ตัวอย่างการเขียน  Mind  Mapping (แผนผังความคิด) 
     แหล่งเรียนรู้ 

1.  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2.  ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
 3.  ศูนย์คอมพิวเตอร์  
 

การวัดผลและประเมินผล 

 
 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

1. อธิบายความหมาย 
แนวคิด และพ้ืนฐานของ
การพัฒนาหลักสูตรได้ 
2. บอกระดับของการพัฒนา
หลักสูตรได้ 
 

 

3. เขียนแผนผังความคิด
แสดงถึงกระบวนการในการ
พัฒนาหลักสูตรได้ 
 

 

 

 

 

    สังเกต 

    การตอบค าถาม  
   และการอภิปราย 

 

 

 

 

 

ตรวจชิ้นงาน 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

 

ชิ้นงานที่ท าสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 
ครอบคลุมเนื้อหา  
เสนอความคิดเห็น
ชัดเจน  
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 

 

 



191 
 

 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

4. บอกผลที่ได้จากการ
พัฒนาหลักสูตรได้ 
ที่แสดงถึงความส าคัญจ าเป็น
ของหลักสูตรแต่ละสมัยได้ 
 

 

   สังเกต 

   การตอบค าถาม 

   การอภิปราย 

    
 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
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บทท่ี 8 

 

กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 

 

ความน า 

 

หลักสูตร ถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการก าหนดแนวทาง 
การจัดการศึกษา เพ่ือที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองและสังคมได้ การจัดการศึกษาที่ดีจึงควรมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชีวิตและ
สังคมของผู้เรียน หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีความเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยู่เสมอ การพัฒนาหลักสูตรนั้นมีแนวคิดอยู่ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การ
สร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐานอยู่เลย และการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว
ให้ดีขึ้น ความหมายของค าว่า การพัฒนาหลักสูตรจะรวมไปถึงการผลิตเอกสารต่าง ๆ ส าหรับผู้เรียน
ด้วย ซึ่งระบบการพัฒนาหลักสูตรนั้นจะเกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตร ได้แก่ การร่างหรือการสร้าง
หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร  
 

ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
 

การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเป็นการ 
วางแผนการประเมินผลให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนว่า ได้บรรลุตามความมุ่ งหมายและ
จุดประสงค์จริงหรือไม่ เพ่ือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะได้รู้และคิดเพ่ือแก้ไขปรับปรุงต่อไป ดังนั้น
หลักสูตรที่ดีและเหมาะสมจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
กาลเวลา สภาพเศรษฐกิจ สังคมการเมือง และการปกครองของประเทศตลอดจนความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มีผู้ให้ความหมายของค าว่าการพัฒนาหลักสูตรไว้หลายกรณี ดังนี้ 
 สันต์  ธรรมบ ารุง  (2527 : 92) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า การพัฒนา
หลักสูตร (Curriculum  development) จะมีความหมายครอบคลุมถึงการสร้างหลักสูตร  การวางแผน
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ดี
ขึ้นทั้งระบบ ตั้งแต่จุดมุ่งหมาย การเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลการสอนของครูและผลการเรียนของนักเรียน 
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 สงัด  อุทรานนท์ (2532 : 30) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า การพัฒนา 
หรือค าในภาษาอังกฤษว่า development มีความหมายที่เด่นชัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก 
หมายถึง การท าให้ดีขึ้น หรือท าให้สมบูรณ์ขึ้นและอีกลักษณะอย่างหนึ่ง หมายถึง ท าให้เกิดขึ้น โดยเหตุนี้ 
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรจึงอาจมี 2 ความหมายเช่นเดียวกันคือ  ความหมายแรก หมายถึง
การการท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น และอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นการสร้าง
หลักสูตรขึ้นมาใหม่  โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐานอยู่เลย 

กาญจนา  คุณารักษ์  (2540 : 334) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า  การพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง กระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการวางแผน
ประเมินผล เพ่ือให้ทราบชัดว่า พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นตรงตามความมุ่งหมาย และจุดประสงค์
หรือไม่เพ่ือผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องจะได้พัฒนาต่อไป 

กรมวิชาการ  (2540 : 33) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า หมายถึง การปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม การปรับหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดเนื้อหาวิชาการจัดท า
รายละเอียดเนื้อหาวิชาใหม่นั้น และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

ทาบา  (1962 : 82) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า หมายถึงการปรับปรุง
หลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการวางจุดหมาย การจัดเนื้อหา วิชาการเรียนการสอน  
การวัดผลประเมินผลอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่วางไว้ 

กู๊ด (1973 : 157) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่า การพัฒนาหลักสูตรไว้ 2 ความหมายคือ  
1. การปรับปรุงหลักสูตร 2. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึงการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับโรงเรียน หรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายการสอน หลักสูตร     
วิธีสอน รวมทั้งการประเมินผล โดยจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร หมายถึง การดัดแปลงให้แตกต่าง
ออกไปจากเดิม เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงระบบหลักสูตร 

เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (1974 : 86) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า 
หมายถึง การจัดท าหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการจัดท าหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตร
อยู่ก่อน การพัฒนาหลักสูตรอาจหมายรวมถึงการสร้างเอกสารอื่น ๆ ส าหรับนักเรียนด้วย 

จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรนั้นประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. การวางแผน 
เป็นลักษณะของการวางแผนการจัดกิจกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และรวมถึงการวาแผน  
การประเมิน 2. การปรับปรุง เป็นไปในลักษณะการปรับกิจกรรม หรืออาจมีการเพ่ิมเติมรายละเอียด
ของเนื้อหาวิชา การจัดท าเนื้อหารายวิชา และ 3. การพัฒนา เป็นไปในลักษณะการพัฒนาทางด้าน
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พัฒนาทางด้านสื่ออุปกรณ์การเรียน และ 
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พัฒนาทางด้านเนื้อหาวิชา ซึ่งรวมเรียกว่า การพัฒนาหลักสูตรที่มีการปรับ แต่ง เสริม เติมต่อ
หรือ การด าเนินงานอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปและสนองความต้องการของผู้เรียน 

 

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
  

 การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการท างานที่เป็นระบบและต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ นักการศึกษาได้เสนอแนวคิดส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์  (2537 : 25) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร อย่างเป็นระบบ
ซึ่งมีข้ันตอนส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือวินิจฉัยปัญหาและความต้องการ ซึ่งจะชว่ยในการตัดสนิใจ 

 ขั้นที่ 2 การก าหนดเป้าประสงค์ จุดหมายและจุดประสงค์ หลังจากได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานแล้ว 
จะพิจารณาและก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษา 
 ขั้นที่ 3 การเลือกและการจัดเนื้อหา จะต้องมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร มีความสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน มีความยากง่าย สอดคล้องเหมาะสม
กับวัย เนื้อหาต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และเนื้อหานั้นเป็นสิ่งที่สามารถจัดให้ผู้เรียนได้  ในแง่ความ
พร้อมด้านเวลา ผู้สอน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 ขั้นที่ 4 การเลือกและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้องสามารถ
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว รวมไปถึงยุทธวิธีการสอน การเลือกใช้สื่อการสอนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้องเอ้ือต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน 

 ขั้นที่ 5 การก าหนดอัตราเวลาเรียน หลักเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลการเรียน ก าหนดเวลา
การเรียนการสอน โดยจัดเนื้อหาวิชาตามล าดับก่อนหลังให้สัมพันธ์กับชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนการวัดผล
ประเมินผล ควรก าหนดวิธีการเกณฑ์การตัดสินและเกณฑ์การจบหลักสูตร 

 ขั้นที่ 6 การน าหลักสูตรไปใช้ หลังจากร่างหลักสูตรแล้วต้องมีการตรวจสอบข้อบกพร่องที่ควร
ปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 

 ขั้นที่ 7 การประเมินหลักสูตร เมื่อใช้หลักสูตรไปได้สักระยะหนึ่ง ควรมีการประเมินผลหลักสูตร
ในด้านต่างๆ ว่ามีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอะไรอีกบ้าง 
 ขั้นที่ 8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หลังจากที่ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร หมายถึง กระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาหรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมหรือดี
ยิ่งขึ้น 
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 ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ (2556 : 75-76) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
และมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องมีผู้น าที่เชียวชาญและมีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรเป็นอย่างดี 
 2.  การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและประสานงานอย่างดีจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมุกระดับ 

 3.  การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนต่อเนื่องกันไป เริ่ม
ตั้งแต่การวางจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรจนถึงการประเมินหลักสูตร ในการด าเนินงานจะต้อง
ค านึงถึงจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงว่า การพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มที่จุดใด จะเป็นการพัฒนาส่วนย่อย
หรือการพัฒนาทั้งระบบและจะด าเนินการอย่างไรขั้นต่อไป สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้มีหน้าที่ในการพัฒนา
หลักสูตรไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดหลักสูตร ครูผู้สอน หรือนักวิชาการทางด้านการศึกษา
และบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือกันพิจารณาอย่างรอบคอบและด าเนินการอย่างมีระเบียบ
แบบแผนทีละขั้นตอน 

 4.  การพัฒนาหลักสูตรจะต้องรวมถึงผลงานต่างๆ ทางด้านหลักสูตรที่สร้างขึ้นใหม่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักสูตร เนื้อหารายวิชา การท าการทดลองหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้หรือการจัดการเรียนการสอน 

 5.  การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการฝึกอบรมครูประจ าการให้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตรใหม่ การพัฒนาหลักสูตรจะต้องค านึงถึงประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและ
ทัศนคติของผู้เรียนด้วย 

 จากแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรข้างต้น สรุปได้ว่าการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบนั้นจะต้องด าเนินการตามขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน การก าหนดเป้าประสงค์ การเลือก
และการจัดเนื้อหา การเลือกและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การก าหนดอัตราเวลาเรียน การน า
หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ทั้งนี้จ าเป็นต้องมีผู้เชียวชาญ ผู้มี
ความรู้ความสามารถในการที่จะช่วยเหลือและประสานงานทางด้านการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงผลงาน
ต่างๆ ทางด้านหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนและมี
ประสิทธิภาพ 

  

 

 

 

 



197 

 

พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร 

  

การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับคนส่วนมาก จึงต้องมี
การวางแผนอย่างรอบคอบด้วยการศึกษาข้อมูล และความจ าเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาหลักสูตร    
ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตัวผู้เรียน หมายถึง สภาพของบ้าน ครอบครัว 
ชุมชน เกี่ยวข้องกับสังคมและเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  ข้อมูลและความจ าเป็นเหล่านี้ จะเป็นพ้ืนฐาน
เบื้องต้นในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การเลือกเนื้อหาวิชา และประสบการณ์การเรียนรู้ 
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพ้ืนฐาน ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรใน
ลักษณะนี้ได้มีนักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึง ดังนี้ 
 กาญจนา  คุณารักษ์ (2527 : 82) ไดแ้ยกรายละเอียดไว้ 6 ประการคือ  

1.  การเปลี่ยนแปลงของสังคม   
2.  การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ   
3.  การเมืองและการปกครอง   
4.  แนวความคิดและผลการศึกษาค้นคว้าทางด้านจิตวิทยา   
5.  ความก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีและ  
6.  บทบาทของสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน   
ฆนัท  ธาตุทอง (2550 : 29 อ้างอิงจาก บิชอบ Bishop.1985 : 88) มีความเห็นสอดคล้องกัน

ว่า พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรนั้นมีด้วยกัน 5 ขั้นตอน แต่บิชอบไม่ได้เรียกเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตร เขาใช้ค าว่า ตัวก าหนดหลักสูตร ซึ่งจัดเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย   

1.  ปรัชญา ซึ่งหมายรวมถึงจุดมุ่งหมายของการศึกษา ความนึกคิดทางลัทธิต่าง ๆ และอ่ืน ๆ 
2.  การเงิน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
3.  สังคมและวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงภาษาด้วย  
4.  ความรู้ ซึ่งรวมเนื้อหาวิชา มโนทัศน์ และกระบวนการทางสมอง  
5.  จิตวิทยาซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีการเรียนรู้ วิธีสอนอ่ืน ๆ  
ดังภาพประกอบ 8.1 
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          สังคม /วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                    

                คร ู                                        เนื้อหาวิชา                                   นักเรียน
                        วธิีสอน 

  

ภาพประกอบ 8.1 ตัวก าหนดหลักสูตรตามแนวคิดของบิชอบ 

ที่มา : ฆนัท  ธาตุทอง (2550 : 29) 
 

จากแนวคิดในด้านพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร พอสรุปได้ว่า พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1. พ้ืนฐานทางด้านปรัชญา 2. พ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยา 3. พ้ืนฐานทางด้าน
ประวัติศาสตร์  4. พ้ืนฐานทางด้านสังคมวิทยาซึ่งรวมถึงด้านวัฒนธรรมและภาษาการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ 5. พ้ืนฐานทางด้านสาขาวิชาที่ต้องการพัฒนาหลักสูตร และ 6. ความก้าวหน้าวิทยาการ 
เทคโนโลยี บทบาทของสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน ซึ่งจัดเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญในการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและทันสมัยตอบรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรอบรู้ สามารถเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและสอดคล้องตอบรับต่อ
ความต้องการของสังคมในปัจจุบัน 

 

 

ภาษา 

ปรัชญา 
-จุดมุ่งหมายของ

การศึกษา 
-ลัทธิความเชื่อ 

-อื่น ๆ 

การเงิน 

-ทรัพยากรมนุษย ์

-วัสดุอุปกรณ ์

จิตวิทยา 
-ทฤษฎีพัฒนาการ

ของมนุษย ์

-ทฤษฎีการเรียนรู ้
-วิธีการสอนและอื่น ๆ   

ความรู ้
-เนื้อหาวิชา 
-มโนทัศน์ 

-กระบวนการ
ทางสมอง 

หลักสูตร 
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ระดับการพัฒนาหลักสูตร 

  

การพัฒนาหลักสูตรมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับชั้นเรียน ซึ่งได้มีนักการศึกษา
หลายท่านได้กล่าวถึงระดับการพัฒนาหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
 สุมิตร  คุณานุกร (2532 : 11) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรมิได้มีขอบเขตจ ากัดอยู่เฉพาะ
ในระดับกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่เรียกว่าระดับชาติเท่านั้น แต่กระจายต่อไปในระดับต่าง ๆ ได้ถึง 
4 ระดับ 

 1.  การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ  ควรพัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการน าไป
ขยายหรือปรับให้มากท่ีสุด เพื่อให้ผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ ที่รองลงไป น าไปขยายและปรับใหม่ให้เหมาะสม
กับสภาพของท้องถิ่นโรงเรียนและชั้นเรียนต่อไป 

 2.  การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น ค าว่าท้องถิ่นในระดับนี้ หมายถึง เขตการศึกษาซึ่งจะท า
การขยายหรือปรับหลักสูตรระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม ภูมิศาสตร์ และความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.  การพัฒนาหลักสูตรในระดับโรงเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยทางโรงเรียนท าหน้าที่
ขยายและปรับประมวลการสอน จากการพัฒนาหลักสูตรระดับระดับท้องถิ่นอีกครั้ง เพ่ือให้ละเอียด
ยิ่งขึ้นจนกระทั่งสามารถแยกแยะรายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่จะสอนออกมาได้เป็นเวลาได้ 
 4.  การพัฒนาหลักสูตรในระดับชั้นเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการตอบสนองความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียน โดยการปรับความมุ่งหมายการสอน เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ 
และการสอนให้สอดคล้องกับสติปัญญา และความสนใจของผู้เรียน 

 วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2537 : 67)  ได้แบ่งระดับการพัฒนาหลักสูตรของไทยเป็น 3 ระดับ คือ 

 1.  การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มีหลักการจะต้องกระท าในระดับ
กว้าง ๆ เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถน าไปปรับใช้อย่างเหมาะสม 

 2.  การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น ท้องถิ่นในที่นี้ หมายถึง ระดับภาค ระดับจังหวัด และ
ระดับกลุ่มโรงเรียน เป็นการน าหลักสูตรระดับชาติมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นนั้น 

 3.  การพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียน  เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยครูผู้สอน 

 มณฑชิา  ชนะสิทธิ์ (2539 : 19 ) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรแบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ 

1.  การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ เป็นการจัดท าหลักสูตรแม่บทในลักษณะกว้าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงาน
ระดับล่างน าไปปรับใช้ได้ 

2.  การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยเขตการศึกษา น าหลักสูตร
ระดับชาติมาปรับ หรือขยายให้มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นในเขตการศึกษานั้น 
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3.  การพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยการน าหลักสูตรระดับชาติ
ระดับท้องถิ่นมาปรับหรือขยายให้มีความสอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

4.  การพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยการน าหลักสูตรระดับโรงเรียน
มาปรับหรือขยายให้มีความละเอียด เหมาะสมกับหลักสูตรท้องถิ่น 

เซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Salor and Alexander, 1974 : 29) ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตร
ระดับต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1.  การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยยึดแผนการศึกษาชาติโครงการต่าง ๆ 
ระบบการศึกษา และสิ่งที่มีอิทธิพลต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

2.  การพัฒนาหลักสูตรระดับมลรัฐ เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ของรัฐและคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งหลักสูตรที่จัดท าขึ้นในระดับนี้ จะเป็นแนวทางให้
หน่วยงานระดับล่างน าไปพัฒนาต่อไป 

3.  การพัฒนาหลักสูตรระดับกลุ่มโรงเรียน เป็นการพัฒนาหลักสูตรในระดับท้องถิ่นโดยสภา
หลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตรและกรรมการที่ปรึกษาต่าง ๆ  

4.  การพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน โดยแผนกวิชาต่าง ๆ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ระดับโรงเรียน 

5.  การพัฒนาหลักสูตรโดยคณะครู เป็นการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นและแผนวิชา 
6.  การพัฒนาหลักสูตรโดยครูแต่ละคน เป็นการพัฒนาหลักสูตรโดยความร่วมมือของครู ผู้ปกครอง 

นักเรียน 

ฆนัท  ธาตุทอง (2550 : 32 อ้างอิงจาก Neil, 1981 : 55-58 ) เห็นว่าการน าหลักสูตรไปใช้
เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอน โดยมุ่งให้ผู้ปฏิบัติด าเนินการให้ถูกต้องเกิดผลตรง
ความมุ่งหมายของหลักสูตร  กระบวนการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติหรือการจัดการเรียนการสอน 
แบ่งได้ 5 ระดับ ในแต่ละระดับอาจเกิดความผิดพลาดได้ดังนี้ 

1.  หลักสูตรระดับอุดมการณ์ (ideal curriculum) เป็นแนวความคิดของผู้ร่างหลักสูตรที่
ต้องการบอกลักษณะของผู้เรียนที่ต้องการ หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานของหลักสูตร ส าหรับเป็น
กรอบทีจ่ะถ่ายทอดไปสู่หลักสูตรที่จะจัดท า 

2.  หลักสูตรระดับทางการ (formal curriculum) เป็นหลักสูตรที่เขียนเป็นเอกสารโดยการ
น าแนวคิดของหลักสูตรระดับอุดมการณ์มาสังเคราะห์ให้เป็นแนวปฏิบัติ ความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้น
ก็คืออาจจะสะท้อนแนวคิดในอุดมการณ์ได้ไม่หมด 

3.  หลักสูตรระดับรับรู้ (perceived curriculum) เป็นหลักสูตรตามความเข้าใจของผู้ใช้แต่ละคน
หลังจากได้รับรู้หลักสูตรระดับทางการ ความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดคือ ผู้ใช้อาจจะเข้าใจหลักสูตร     
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ไม่ตรงกับเอกสารหลักสูตร หรือแต่ละคนเข้าใจหลักสูตรไม่ตรงกัน เพราะแต่ละคนจะเข้าใจหลั กสูตร
ตามการรับรู้และพ้ืนฐานความรู้ตัวเอง 

4.  หลักสูตรระดับปฏิบัติการ (operational  curriculum) เป็นการน าหลักสูตรไปใช้ในห้องเรียน
ซึ่งครูแต่ละคนมีความเข้าใจหลักสูตรอย่างใดก็จะน าหลักสูตรไปใช้ในห้องเรียนตามสถานการณ์จริง
ความคลาดเคลื่อนจะเกิดจากการที่สถานการณ์จริงแตกต่างจากที่คาดหวัง และสถานการณ์ของแต่ละแห่ง
แตกต่างกัน 

5.  หลักสูตรระดับประสบการณ์ (experiential  curriculum) เป็นระดับของหลักสูตรที่จะ
เกิดกับตัวผู้เรียน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น คือ การเรียนรู้ที่ไม่ตรงตามความมุ่งหมาย ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
แตกต่างกัน ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้เรียนมีความสามารถในการรับรู้และประสบการณ์ต่างกัน 

ดังภาพประกอบ 8.2 

 

 

 ระดับของหลักสูตร 

      การคลาดเคลื่อนของการใช้หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8.2 ระดับของหลักสูตรและความคลาดเคลื่อนของการใช้หลักสูตร 

ที่มา  :  ฆนัท  ธาตุทอง (2550 : 32) 
 

หลักสูตรระดับอุดมการณ์ (ideal curriculum ) 

หลักสูตรระดับทางการ (formal curriculum ) 

หลักสูตรระดับการรับรู้ (perceived curriculum 

หลักสูตรระดับปฏิบัติการ (operational 

หลักสูตรระดับประสบการณ์ (experiential 

สะท้อนความคิดไม่หมด 

เข้าใจผิด/เข้าใจไม่ตรงกัน 

ปฏิบัติต่างกัน/สถานการณ์ไม่ตรงกัน 

การเรยีนรู้ไม่ตรงตามความมุ่งหมายประสบการณ์เดิม
ต่างกัน/ความสามารถในการรับรูต้่างกัน 
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จากที่กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ เป็นการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะ
กว้าง ๆ โดยยึดถือแผนการศึกษาของชาติ เพ่ือให้ผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ น าไปขยายหรือปรับแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น หมายถึง เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
เป็นผู้น ามาตรฐานของหลักสูตรระดับชาติมาจัดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น 
ทั้งนี้หลักสูตรท้องถิ่นในระดับชั้นเรียน จะเป็นการจัดสาระการเรียนรู้ของท้องถิ่นที่เน้นความต้องการ 
ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก 

 

กระบวนการพัฒนาหลักสตูร 

 

การแสวงหารูปแบบในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น เพราะรูปแบบ
ของการพัฒนาหลักสูตรนั้น เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น การน ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรมาใช้จะต้องปรับให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของ
ชีวิตและสังคมของผู้ใช้ แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรมีหลายแนวทาง ดังนี้ 
 สงัด  อุทรานันท์ (2532 : 36-43) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งต่อเนื่องสัมพันธ์
เป็นวัฏจักร ดังนี้ 
 1.  การจัดวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 2.  การก าหนดจุดมุ่งหมาย 

 3.  การคัดเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์ 
 4.  การก าหนดมาตรการวัดผลและประเมินผล 

 5.  การน าหลักสูตรไปใช้ 
 6.  การประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 7.  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

 วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2533 : 19) ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร 3 ระดับโดย
เริ่มต้นจากระบบการร่างหลักสูตร ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ และระบบการประเมินหลักสูตรซึ่งแต่ละ
ระบบมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.  ระบบการร่างหลักสูตร ประกอบด้วย การก าหนดหลักสูตร โดยดูความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง หลังจากนั้นเริ่มก าหนดรูปแบบหลักสูตร ได้แก่ การก าหนดหลักการ 
โครงสร้าง องค์ประกอบหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหา ประสบการณ์การเรียนและประเมินผลหลังสอน 
จากนั้นด าเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ หรือการสัมมนาและมีการทดลอง
น าร่อง พร้อมทั้งรวบรวมผลการวิจัยและปรับหลักสูตรก่อนน าไปใช้ 
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 2.  ระบบการใช้หลักสูตร ประกอบด้วยการขออนุมัติหลักสูตรจากหน่วยงานหรือกระทรวง 
ด าเนินการวางแผนการใช้หลักสูตร โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร จัดงบประมาณและวัสดุหลักสูตร บริการสนับสนุนจัดเตรียมอาคารสถานที่ ระบบบริหาร
และจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และติดตามผลการใช้หลักสูตร หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบการบริหาร
หลักสูตร โดยการด าเนินงานตามแผน กิจกรรมการเรียนการสอนแผนการสอน คู่มือการเรียนการสอน 
เตรียมพร้อมของผู้สอน ความพร้อมของผู้เรียนและประเมินผลการเรียน 

 3.  ระบบการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนการประเมินผลการใช้หลักสูตร ทั้งประเมินย่อย 
หลังจากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานข้อมูลตามล าดับ 

 มณฑิชา  ชนะสิทธิ์ (2539 : 17)  ได้กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้
ดังนี้ 
 1.  การสร้างหลักสูตร 

     1.1  การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 

     1.2  การก าหนดจุดมุ่งหมาย 

     1.3  การก าหนดเนื้อหาสาระ 

     1.4  การก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้ 
     1.5  การก าหนดวิธีการวัดประเมินผล 

 2.  การน าหลักสูตรไปใช้ 
 3.  การประเมินผลหลักสูตร 

 4.  การปรับปรุงแก้ไข 

เฉลา  มิสดี (2540 : 17-19) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรที่มีพัฒนาการแตกต่างกันเนื่องจาก
จุดเน้นที่ต่างกัน ได้แก่ 

 1.  การมุง่เน้นการกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ของการสร้างหลักสูตรและการพัฒนารูปแบบหลักสูตร 

 2.  การมุ่งเน้นกระบวนการสอน เป็นการแปลงหลักสูตรออกมาเป็นการก าหนดการสอน แผนการสอน 
คู่มือครู แบบเรียน วัสดุ และสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นบทบาทนักพัฒนาหลักสูตร  
ในระดับห้องเรียน 

 3.  การมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการสอนที่ต่อเนื่องกันไป เป็นภาพรวมของ
การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถเรียงล าดับแนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรและการสอนได้เต็มรูปแบบ 
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 ธ ารง  บัวศรี (2542 : 152) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

 ขั้นที่  2  การก าหนดจุดหมายของหลักสูตร 

 ขั้นที่  3  การก าหนดรูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร 

 ขั้นที่  4  การก าหนดจุดประสงค์ของวิชา 
 ขั้นที่  5  การเลือกเนื้อหา 

 ขั้นที่  6  การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ขั้นที่  7  การก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ขั้นที่  8  การก าหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอน 

 ขั้นที่  9   การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 10  การจัดท าวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 

 วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542 : 88) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 2.  การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 3.  การก าหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ 
 4.  การน าหลักสูตรไปใช้ 
 5.  การประเมินหลักสูตร 

 6.  การปรับปรุง แก้ไข  และเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

 7.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 ทาบา (Taba, 1962 : 12) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตร 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  การวินิจฉัยความต้องการและความจ าเป็นของสังคม 

 2.  การก าหนดจุดมุ่งหมาย 

 3.  การเลือกเนื้อหาสาระ 

 4.  การจัดเนื้อหาสาระ 

 5.  การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
 6.  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 7.  การก าหนดวิธีประเมินผล 
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 เซเลอร ์และ อเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander, 1974 : 27) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ดังนี้ 
 1.  การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ จากภายนอก 

 2.  การก าหนดจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ 
 3.  การออกแบบหลักสูตร 

 4.  การน าหลักสูตรไปใช้ 
 5.  การประเมินผลหลักสูตร 

 เซเลอร์อเล็กซานเดอร์และเลวิส  (Saylor  Alexander and Lewis, 1981 : 30) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย 

 1.  การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ จากภายนอก ได้แก ่ภูมิหลังของนักเรียน สังคม ธรรมชาติของการเรียนรู้ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ทรัพยากร และความสะดวกสบายในการพัฒนาหลักสูตรและค าแนะน าจาก  
ผู้ประกอบอาชีพ 

 2.  การก าหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ เพ่ือการออกแบบหลักสูตร โดยนักวางแผน
หลักสูตร และใช้ข้อมูลทางการเมืองและสังคมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจการออกแบบหลักสูตร 

 3.  การน าหลักสูตรไปใช้ โดยครูเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของการสอน การวางแผนหลักสูตร  
รวมถึงการแนะน าของสื่อการเรียนรู้โดยมีความยืดหยุ่นและมีอิสระแก่ครูและนักเรียน 

 4.  การประเมินผลหลักสูตร ท าโดยครูเป็นผู้พิจารณาขั้นตอนการประเมินผล เพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียน โดยวางแผนหลักสูตรร่วมกันพิจารณาขั้นตอน การประเมินผลหลักสูตรซึ่ง
ข้อมูลได้มาจากการประเมินผลจะใช้เป็นพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจ เพ่ือวางแผนในอนาคตต่อไป  
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้ สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ดังภาพประกอบ 8.3 
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ภาพประกอบ 8.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์อเล็กซานเดอร์และเลวิส 

ที่มา : วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2553 : 19) 
   

เป้าหมายและจุดประสงค์ 

การออกแบบ
หลักสตูร 

การน าหลักสูตรไป
ใช้ 

การประเมิน
หลักสตูร 

-การพิจารณาการ
ออกแบบโดย    
นักวางแผน

หลักสตูร การใช้
ข้อมูลทางการเมือง

และสังคมเป็น
เครื่องมือการ

ตัดสินใจในการ
ออกแบบหลักสูตร 

-ครูเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสม
ของการสอนการ
วางแผนหลักสูตร
และรวมถึงการ

แนะน าแหล่งของ
สื่อการจัดการโดย
มีความยืดหยุ่นและ
มีอิสระแก่ครูและ

นักเรียน 

-ครูเป็นผู้พิจารณา
ขั้นตอนการ

ประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของ
นักเรียน 

- กลุ่มผู้วางแผน
หลักสตูรร่วมกัน
พิจารณาขั้นตอน
การประเมินผล

หลักสตูร 
-ข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินผลจะใช้

เป็นพื้นฐาน 
ประกอบการ
ตัดสินใจเพื่อ

วางแผนในอนาคต 
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ในอดีตนักพัฒนาหลักสูตรจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับเป้าหมาย เนื้อหาและวิธีสอนของหลักสูตร
โดยไม่ค่อยสนใจหรือค านึงถึงผู้เรียนว่าจะมีความรู้สึกหรือมีผลกระทบอย่างไร ปกตินักพัฒนาหลักสูตร
จะก าหนดจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ และเนื้อหาสาระตลอดทั้งกระบวนการเรียน
การสอนก็ต้องเป็นเรื่องของครูที่จะต้องคิดหามา ครูมักจะหาเนื้อเรื่องและวิธีการเรียนการสอนโดย
ค านึงถึงว่าผู้เรียนคิดอย่างไร มีความสุขอย่างไร และมีความต้องการอย่างไร แต่ในปัจจุบันแนวคิดนี้ได้
เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นหน้าที่ของนักพัฒนาหลักสูตรที่จะต้องหาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความถูกต้อง ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด  
 

ผลที่ได้จากการพัฒนาหลักสูตร 
 

 การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ้อน และเป็นงานที่ต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดหลักสูตร นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตร ให้มาท างานร่วมกันกับบุคคล
หลายฝ่าย และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี การพัฒนาหลักสูตรจึงจะประสบความส าเร็จ 
เมื่อการพัฒนาหลักสูตรส าเร็จลุล่วงตามจุดหมายแห่งการพัฒนาแล้ว ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 
(บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 175-176) 

1.  เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ เพ่ือให้การศึกษาของ
ชาติเป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความเจริญของสังคมและของโลก 

2.  เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก 
โดยเฉพาะในโลกยุคที่เรียกว่า “โลกยุคโลกาภิวัตน์” 

3.  เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแก่
ผู้เรียนดังต่อไปนี้ 

 3.1  มีความสามารถเกี่ยวกับทักษะในด้านต่าง ๆ  
3.2  มีความรู้เพียงพอที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้ 
3.3  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 

3.4  มีจิตใจและร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
3.5  มีความเข้าใจและรักษาความงามตามธรรมชาติ 
3.6  มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม 

3.7  มีความสนใจและเชียวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ 

3.8  มีความสนใจในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3.9  มีความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตและสังคมได้ 
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สรุปท้ายบท 

 

 การพัฒนาหลักสูตรมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ การสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มี
หลักสูตรเดิมเป็นพ้ืนฐานอยู่เลย และการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการ
ส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และเป็นการพัฒนาสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม 
เพราะฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงถือว่าเป็นภารกิจส าคัญที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านการศึกษาจะต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญและท าหน้าที่ในจุดนี้อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้ได้
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เหมะสมกับสภาพการณ์ของสังคม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เพราะหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่
ดีในการจัดการศึกษา เป็นการพัฒนาประเทศตามจุดมุ่งหมาย ในการพัฒนาหลักสูตรนั้นผู้ที่มีหน้าที่
และมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร 
ให้ถ่องแท้ เพ่ือที่จะได้ด าเนินการการวางแผนในการพัฒนานับตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน การศึกษาหลักเกณฑ์และข้ันตอน รวมถึงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรด้วย 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
1. จงอธิบายถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรมาพอเข้าใจ 

2. จงอธิบายถึงแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 

3. การพัฒนาหลักสูตรสามารถท าได้กี่ระดับ อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 

4. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 

5. อะไรคือผลที่ได้จากการพัฒนาหลักสูตร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  9 

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.  ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
2.  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
3.  ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

4.  องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 

5.  กระบวนการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

6.  การพัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุน 

7.  การเรียบเรียงหลักสูตรสถานศึกษา 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
 2.  บอกขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้พอสังเขป 

 3.  เขียนสรุปกระบวนการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้  

4.  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ครูบรรยายเนื้อหาประกอบ  Microsoft Power point พร้อมกับน าตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา
มาให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม 

2.  แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม แล้วร่วมกันอภิปรายถึงกระบวนการในการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา จากนั้นให้นักศึกษาเขียนสรุปกระบวนการจัดท าตามความเข้าใจ 

3.  ทุกกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนในประเด็นที่มีความสงสัย
เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

4.  มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เป็นรายบุคคล 

5.  ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนบทที่ 9 เรื่อง หลักสูตรสถานศึกษา 
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 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft Power point หัวข้อ ดังนี้ 
    2.1  ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

    2.2  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

    2.3  ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

    2.4  องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 

    2.5  กระบวนการการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 3.  ตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา 

 4.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

     แหล่งเรียนรู้ 
1.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและที่อ่ืน ๆ 

เว็บไซต์ http://library.udru.ac.th/ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 
 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

1. อธิบายความหมายและ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาได้ 
2.  บอกขั้นตอนการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาได้พอ
สังเขป 

 

3.  เขียนสรุปกระบวนการ
การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้  

4.  จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ 
 

 

    สังเกต 

    การตอบค าถาม  
    การอภิปราย 

    และพฤติกรรม 

    การท างานกลุ่ม 

 

 

    ตรวจชิ้นงาน 

    สังเกต 

    การตอบค าถาม 

    
    

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

แบบประเมินชิ้นงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

ชิ้นงานที่ท าสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 
ครอบคลุมเนื้อหา  
เสนอความคิดเห็น
ชัดเจน  
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 

 

 



บทท่ี 9 
 

หลักสูตรสถานศึกษา 
 

ความน า 

 

หลักสูตรที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้และ
คนในสังคมได้ ซึ่งสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสร้างและพัฒนาหลักสูตรที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการ
เปลี่ยนไปตามธรรมชาติของการศึกษา  นับว่าเป็นหลักสูตรที่ตรงกับความจ าเป็นและความต้องการของ
สังคม หลักสูตรสถานศึกษานั้นเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนจะน าไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ดังนั้นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา หรือแม้แต่ผู้ปกครอง
นักเรียน ควรได้ท าความเข้าใจทั้งในด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการน าไปใช้
อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
ทั้งนี้ผู้สอนอาจจะต้องปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้และประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและให้สอดคล้องกับเกณฑ์ก าหนด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หากหลักสูตรสถานศึกษาดังกล่าวมี
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการและความจ าเป็นตลอดเวลา การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาก็จะถือได้ว่าเป็นการบริหารจัดการหลักสูตรแล้ว 

 

ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545 : 28) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
ไว้ว่า หลักสูตรสถานศึกษาเป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึง
ล าดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติได้ ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม
และโลกอย่างมีความสุข ดังนั้น หลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยการเรียนรู้และประสบการณ์อ่ืน ๆ 
ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งวางแผนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้องจัดท าสาระการเรียนรู้ทั้งรายวิชาที่เป็น
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พ้ืนฐานและรายวิชาที่ต้องการเรียนเพ่ิมเติมเป็นรายปี/รายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละปี/
ภาค และก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545 : 28-29) กล่าวว่า หลักสูตรสถานศึกษามี
ความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน หลักสูตรจะชี้แนะให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองใน
ด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จนบรรลุผลตามจุดหมายของ
การจัดการศึกษา สถานศึกษาจะต้องท างานร่วมกับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น วัด หน่วยงาน และ
สถานศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายส าคัญของหลักสูตรสอง
ประการ จุดมุ่งหมายทั้งสองประการนี้จะให้แนวทางที่ส าคัญ ซึ่งสถานศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตร
ภายในบริบทและแนวทางนั้น ๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาให้เด็กเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ 
เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างก าลังใจและเร้าใจให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด มีความรู้
สูงสุด ส าหรับผู้เรียนทุกคนควรสร้างความเข้มแข็ง ความสนใจและประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความมั่นใจในการเรียนและท างานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน ควรให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้  
ส าคัญ ๆ ในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ได้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร ส่งเสริมจิตใจ
ที่อยากรู้อยากเห็นและมกีระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 

2. หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม 
และโดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจ าแนกระหว่างถูกและผิด เข้าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน 
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อตัวบุคคลและสังคม  หลักสูตรสถานศึกษาต้อง
พัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียนและช่วยให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ สามารถ
ช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนัก เข้าใจและยอมรับ
สภาพแวดล้อมที่ตนด ารงชีวิตอยู่ ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ งในระดับส่วนตน 
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการ
เป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูลเป็นอิสระและเข้าใจในความรับผิดชอบ 

กรมวิชาการ (2545 : 5) ได้ระบุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
1.  หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ 

มีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญๆ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีโอกาสใช้ข้อมูลสารสนเทศและ
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เทคโนโลยีสื่อสาร หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้อยากเห็น สร้างความมั่นใจและให้
ก าลังใจในการเรียนรู้ และเป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

2.  หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตวิญญาณ จริยธรรมสังคมและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน ความเชื่อและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อตัวบุคคลและสังคม สถานศึกษาต้องพัฒนาหลักคุณธรรมและ
ความอิสระของผู้เรียน ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูลและเป็นอิสระ 
รวมทั้งเข้าใจในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวม 

จากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่กล่าวมาข้างตน สรุปได้ว่า สถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนควรเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน และด าเนินการก าหนดมวล
ประสบการณ์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างครอบคลุม โดยหลักสูตรสถานศึกษานั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความสามารถ ความสนุกสาน เพลิดเพลิน และมีความสุข รวมทั้ง
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรมด้วย 

 

ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยทั่วไปนั้นด าเนินการโดยคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
ซ่ึงมีข้ันตอนการด าเนินการโดยสังเขป ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553 : 38-39) 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 

2.  วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มีแหล่งข้อมูลส าคัญมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา อาทิ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น ข้อมูลจากการวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา จุดเน้น ความต้องการของชุมชน และของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง ตลอดจนความต้องการของผู้เรียน 

3.  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบ
ส าคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา (เวลาเรียน รายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ค าอธิบายรายวิชา แนว
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์การจบการศึกษา พร้อมกันนี้สถานศึกษาจะต้องจัดท า
เอกสารระเบียบการวัดผล ประเมินผล เพ่ือใช้ควบคู่กับหลักสูตรสถานศึกษา 
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4.  ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร เมื่อจัดท าร่างหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ก่อนจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไปในการเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ควรจะมีการพิจารณา
คุณภาพ ความถูกต้อง เหมาะสม โดยสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหรือ
การรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

5.  คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ น าเสนอร่างเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา 
และระเบียบการวัดประเมินผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการก็น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงร่างหลั กสูตร
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนการอนุมัติใช้หลักสูตร เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว ให้จัดท าประกาศหรือค าสั่งเรื่องให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม หรือผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้ลงนามเพียงผู้เดียว 

6.  ใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ครูผู้สอนน าหลักสูตรสถานศึกษาไปก าหนดโครงสร้างรายวิชา
และออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย 

7.  วิจัย  และติดตามผลการใช้หลักสูตร ด าเนินการติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะ ๆ เพ่ือน าผลจากการติดตามมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมี
ความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

 

องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 
  

เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาเป็นเอกสารส าคัญที่ครูจะใช้ส าหรับการจัดท าหน่วยการเรียนรู้  
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาควรมี
ข้อมูลที่ชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติ องค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553 :40) 
 1.  ส่วนน า ข้อมูลในส่วนนี้ช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึงเป้าหมายโดยรวมของสถานศึกษาในการ
พัฒนาผู้เรียน เช่น วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลาง เป็นต้น 

 2.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาที่จัดสอน
ในแต่ละปี/ภาคเรียน ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้ง
จ านวนเวลาเรียน หรือหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น 
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 3.  ค าอธิบายรายวิชา ส่วนนี้เป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรจากรายวิชานั้น ๆ  
ในค าอธิบายวิชาจะประกอบด้วยรหัสวิชา ชื่อรายวิชา ประเภทรายวิชา (พ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับชั้นที่สอน พร้อมทั้งค าอธิบายรายวิชาให้ทราบว่าเมื่อเรียนรายวิชานั้นแล้วผู้เรียนจะมีความรู้ 
ทักษะ คณุลักษณะหรือเจตคติอะไร ซึ่งอาจระบุให้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ส าคัญ
ที่ผู้เรียนจะได้รับด้วยก็ได้ 
 4.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งที่สถานศึกษาก าหนดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม
เพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ โดยระบุแนวการจัด เวลา และแนวทางการประเมินกิจกรรม 

 5.  เกณฑ์การจบการศึกษา เป็นส่วนที่สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะจบการศึกษา
ในแต่ละระดับ โดยพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเกณฑ์การจบหลักสูตรตามหลักสูตร
แกนกลาง 
 

กระบวนการจัดท าหลักสตูรสถานศึกษา 

 

 การจัดท ารูปเล่ม และการจัดแบ่งจ านวนเล่มของหลักสูตรสถานศึกษา ขึ้นอยู่กับสถานศึกษา
จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร สถานศึกษาควรรวมองค์ประกอบส าคัญทั้ง 5 ประการข้างต้นไว้ในเล่ม
เดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้อาจพิจารณาแยกเล่มหลักสูตรแต่ละระดับก็ได้ เช่น แยกหลักสูตรระดับ
ประถมศึกษา และหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาออกจากกันคนละเล่ม ซึ่งสถานศึกษาสามารถพิจารณา
ได้ตามความเหมาะสม 

 ในการน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน ครูผู้สอนจะต้องจัดท า
โครงสร้างรายวิชา (รายชื่อหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา) และออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งหาก
สถานศึกษาต้องการจัดท าเป็นเอกสาร ก็สามารถจัดท าเป็นเอกสารประกอบกลักสูตร ไม่จ าเป็นต้องไป
บรรจุไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา เพราะโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้ตลอดเวลาเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ส าหรับปกของหลักสูตรนั้นควรประกอบไปด้วยตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน      
ปี พ.ศ. ที่เริ่มใช้หลักสูตร และหน่วยงานที่โรงเรียนสังกัด ส าหรับปีที่เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษานั้น
หากหลังจากใช้ไประยะหนึ่งแล้วสถานศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตร ก็ปรับเปลี่ยน พ.ศ. ใหม่ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรที่ปรับปรุง ซึ่งกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษานั้นผู้เขียนขอเสนอ ดังนี้ (กรมวิชาการ, 
2545 : 30-42) 
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1.  ส่วนน า  
เช่น วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 1.1.  วิสัยทัศน์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ หลักสูตรไว้ในระดับชาติ เพ่ือให้สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งใช้เป็น
ทิศทางในการจัดการศึกษาของตน เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากสถานศึกษามี
ความต้องการหรือจุดที่ต้องการเน้นเพ่ิมเติม ก็สามารถปรับเพ่ือแสดงจุดเน้นเพ่ิมเติมให้ชัดเจนใน
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน เป็นสมรรถนะจ าเป็นพ้ืนฐาน 5 ประการที่ผู้เรียนพึงมี ซึ่ง
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สมรรถนะเหล่านี้ได้หลอม
รวมอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ มีดังนี ้

1) ความสามารถในการสื่อสาร 

2) ความสามารถในการคิด 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ

ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
                                                          ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 3) 
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 1.3  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น เป็นคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดแก่
ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และโรงเรียนอาจก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพ่ิมเติมได้ตามจุดเน้นของโรงเรียนที่สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนได้ตามความเหมาะสม แต่หากเห็นว่าเพียงพอแล้ว ก็สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้
โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดเพ่ิมเติมอีกก็ได้ 
 หากวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว จะพบว่าคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้สอดแทรกหลอมรวมอยู่ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามครูผู้สอนอาจเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 
และสามารถพัฒนาผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนก็ได้ เช่น โครงการประกวด
มารยาท โครงการยกย่องเกียรติคุณผู้ประพฤติดีงาม เป็นต้น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ มีดังนี้ 

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2.  ซื่อสัตย์สุจริต 

3.  มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6.  มุ่งม่ันในการท างาน 

7.  รักความเป็นไทย 

8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตาม

บริบทและจุดเน้นของตนเอง     
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ตัวอย่าง ปกหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   
   สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องจัดท าโครงสร้างของหลักสูตรเอง โดยดูโครงสร้างของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นฐาน และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาประกอบ   
ในการก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษานั้น ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งผู้บริหาร
จะต้องร่วมกันก าหนดว่าแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะใช้เวลาเรียนรวมตลอดปี/ภาคเท่าไร วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นสาระการเรียนรู้ใด  หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดที่มุ่งเน้นมากที่สุด ก็จะใช้เวลาในการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นมากข้ึน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบไปด้วย รายวิชา
พ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งจ านวนเวลาเรียน หรือหน่วยกิตของรายวิชา
เหล่านั้น รายละเอียดดังนี้ 
   2.1  การก าหนดรายวิชา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้จัดแบ่ง
องค์ความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ไว้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) ภาษาไทย 

2) คณิตศาสตร์ 
3) วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรโรงเรียน...................... 
พุทธศักราช......(ปีที่เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษา) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช  2551 

 

   
 

             สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ตราโรงเรียน 
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4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5) สุขศึกษาและพลศึกษา 

6) ศิลปะ 

7) การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
8) ภาษาต่างประเทศ 

9)  

 สถานศึกษาจะต้องน าความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละ “กลุ่มสาระการเรียนรู้” 
(Learning  areas)  ไปจัดท าเป็น “รายวิชา” (Courses) และก าหนดรหัสวิชา พร้อมทั้งตั้งชื่อรายวิชา
ให้สะท้อนสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น ๆ  
 

ตัวอย่าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Learning  areas)    รายวิชา (Courses)   
 

        สุขศึกษา 
     สุขศึกษาและพลศึกษา     

                                                               พลศึกษา 
 

                     สังคมศึกษา 

สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

                                                              ประวัติศาสตร์ 
 

                    ทัศนศิลป์ 
 ศิลปะ     

                                                                          นาฏศิลป์และดนตรี 
 

 ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา จะระบุวิชา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เปิดสอนในแต่ละปี  
ในระดับประถมศึกษา และในแต่ละภาคเรียนส าหรับมัธยมศึกษา รวมทั้งระบุจ านวนเวลาเรียน หรือ
จ านวนหน่วยกิต ของรายวิชาและกิจกรรมเหล่านั้นก ากับไว้ด้วย 
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 ประเภทรายวิชา 

  รายวิชาพื้นฐาน เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนทุกคนใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องเรียนรู้ 
  รายวิชาเพิ่มเติม เป็นรายวิชาที่สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพ่ิมเติมจากสิ่ งที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 

หรือความต้องการของท้องถิ่นโดยมีการก าหนด  “ผลการเรียนรู้”  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาเพ่ิมเติมต่าง ๆ  
 

 การตั้งชื่อรายวิชา 

  การตั้งชื่อรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม ควรสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือสะท้อนจุดเน้นและเนื้อหาสาระท่ีสอน และระดับความยากง่ายของสิ่งที่สอนในรายวิชานั้น  

  ดังแสดงในตาราง 9.1 

ตาราง 9.1 การตั้งชื่อรายวิชา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อรายวิชาพื้นฐาน ชื่อรายวิชาเพิ่มเติม 

ภาษาไทย ภาษาไทย 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 1  เสริมภาษาไทย 1  

หลักภาษาไทย  วรรณกรรมท้องถิ่น 

ศิลปะ ศิลปะ 1  ทัศนศิลป์ 3   

ดนตรีและนาฏศิลป์ 
วาดเส้นเล่นสาย  ดนตรีไทย   

วาดภาพ  นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา 1  

พลศึกษา  2 

เสริมสุขศึกษา  ยืดหยุ่น 3  

โภชนาการ  มวยไทย 

 

 2.2  การก าหนดรหัสวิชา 

   เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนด
รหัสวิชาอย่างเป็นระบบ 

ระบบรหัสวิชา 

  การก าหนดรหัสวิชาควรใช้ตัวเลขฮินดูอารบิก เพ่ือสื่อสารและการจัดท าเอกสารหลักฐาน
การศึกษาระบบรหัสวิชา ส าหรับรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลัก ดังนี้ 
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       ท                     1                    0                   1                           01-99 

       ค                     2                    1                   2 

       ว                     3                    2 

       ส                                          3 

       พ                                          4 

       ศ                                          5 

       ง                                          6 

 

              ใช้รหัสอักษรตามรายการรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

หลักท่ี  1  เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ท  หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        

        ค        หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
        ว        หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         ส        หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                
        พ        หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                   

        ศ        หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                

        ง         หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                 
                    หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้ใช้รหัสของแต่ละภาษา 
                                          ตามรายการ 
หมายเหตุ  รหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 1)  รายการรหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จะน าไปใส่แทน      มีดังนี้ 

หลักท่ี 1 หลักท่ี 2 หลักท่ี 3 หลักท่ี 4 หลักท่ี 5 หลักท่ี 6 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ระดับ
การศึกษา 

ปีในระดับ
การศึกษา 
 

ประเภท 

ของรายวิชา 
ล าดับของรายวิชา 
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  ก หมายถึง ภาษาเกาหลี 
  ข หมายถึง ภาษาเขมร 

  จ หมายถึง ภาษาจีน 

  ซ หมายถึง ภาษารัสเซีย 

  ญ หมายถึง ภาษาญี่ปุ่น 

  ต หมายถึง ภาษาเวียดนาม 

  น หมายถึง ภาษาลาติน 

  บ หมายถึง ภาษาบาลี 
  ป หมายถึง ภาษาสเปน 

  ฝ หมายถึง ภาษาฝรั่งเศส 

  ม หมายถึง ภาษามลายู 
  ย หมายถึง ภาษาเยอรมัน 

  ร หมายถึง ภาษาอาหรับ 

  ล หมายถึง ภาษาลาว 

  อ หมายถึง ภาษาอังกฤษ 

  ฮ หมายถึง ภาษาฮินดู 
 2)  กรณีที่สถานศึกษาใดจัดท ารายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ให้
สถานศึกษาใช้รหัสตัวอักษร “ต”  แทนรายวิชาภาษาต่างประเทศนั้น ๆ  
 

หลักท่ี  2  เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  สะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้  คือ 

 1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 

 2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 3 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

หลักท่ี  3  เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของรายวิชา  ซึ่งสะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่
ก าหนดไว้ในแต่ละปี  คือ 

 0 หมายถึง รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน  จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา   
                              มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และ 

        มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1  ม.1 และ  ม.4) 
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 2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และ 

        มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.2  ม.2 และ  ม.5) 
 3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที ่3 ของระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และ 

        มัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.3  ม.3 และ  ม.6) 
 4 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 4 ของระดับประถมศึกษา  (ป.4) 
 5 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 5 ของระดับประถมศึกษา  (ป.5) 
 6 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 6 ของระดับประถมศึกษา  (ป.6) 
 

หลักท่ี  4  เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา  คือ 

 1 หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐาน 

 2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม 

 

หลักท่ี  5  และหลักที่  6  เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปี/
ระดับการศึกษาเดียวกัน  ในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย  มี
จ านวนตั้งแต่  01-99  ดังนี้ 
 รายวิชาที่ก าหนดปีที่เรียน  ให้นับรหัสหลักท่ี 5-6  ต่อเนื่องในปีเดียวกัน  หากจัด 

      รายวิชาเป็นรายภาคให้ก าหนดเรียงล าดับรายวิชาในกลุ่ม 

      สาระการเรียนรู้เดียวกันให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนแรกก่อน   
      แล้วจึงก าหนดต่อในภาคเรียนที่สอง  

 รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักท่ี 5-6  ต่อเนื่องในระดับประถมศึกษา   
      มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 

 2.3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาสามารถพิจารณาจัดแบ่งจ านวนเวลาส าหรับผู้เรียน
แต่ละระดับชั้นปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมและอาจจัดให้
ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมดังกล่าวในบางชั่วโมงของลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาดหรือกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ 
ก็ได้ นอกจากนั้นยังสามารถสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ โดยมีหลักฐานที่สามารถ
ยืนยันเวลาที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวครบตามเวลาที่สถานศึกษาก าหนด พร้อมทั้งการ
ประเมินการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดไว้มีดังนี้ 
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  1.  กิจกรรมแนะแนว 

           เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ
คิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตน
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
  2.  กิจกรรมนักเรียน 

             เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ                
การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   
เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

         2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร   
         2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม  

  3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
                          เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม 
มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  
 

 2.4  การก าหนดเวลาเรียน 

   หลักสูตรแกนกลางได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และเงื่อนไขในการก าหนด   
เวลาเรียนส าหรับสถานศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาในการจัดเวลาเรียนของสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระดับประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และ
ผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 ระดับมัธยมศึกษา  ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่ก าหนดและ
สอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 ส าหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติมทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชา
เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมเพ่ิมเติม  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม  จุดเน้นของสถานศึกษา
และเกณฑ์การจบหลักสูตร  เฉพาะระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลา
ส าหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ตาราง 9.2 โครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดบัมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 

(๖ นก.) 

     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 

(๖ นก.) 

     วทิยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 

(๖ นก.) 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวฒันธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 

(๖ นก.) 

    สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 

(๓นก.) 

    ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 

(๓ นก.) 

    การงานอาชีพและ 

     เทคโนโลย ี
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๘๐ 

(๒ นก.) 
๑๒๐ 

(๓ นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 

(๖ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พืน้ฐาน) ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐ ๘๔๐ 

(๒๑ นก.) 
๘๔๐ 

(๒๑ นก.) 
๘๔๐ 

(๒๑ นก.) 

๑,๕๖๐ 

(๓๙ นก.) 
 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รายวิชา / กจิกรรมท่ี
สถานศึกษาจัดเพิม่เติม          
ตามความพร้อมและจดุเน้น   

 

ปีละไม่เกิน ๘๐ ชัว่โมง ปีละไม่เกิน ๒๔๐ ชัว่โมง ไม่นอ้ยกว่า ๑,๕๖๐
ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกนิ  ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ปี ไม่เกนิ ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ปี 

รวม ๓  ปี 

ไม่น้อยกว่า 
 ๓,๖๐๐ ช่ัวโมง 

 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 17) 
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ตาราง 9.3 โครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน 840 

ท11101  ภาษาไทย 1 

ค11101  คณิตศาสตร์ 1 

ว11101  วิทยาศาสตร์ 1 

ส11101  สังคมศึกษา 1 

ส11102  ประวัติศาสตร์ 1 

พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา 1 

ศ11101  ศิลปะ 1 

ง11101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 

อ11101  ภาษาอังกฤษ 1 

200 

200 

80 

80 

40 

80 

80 

40 

40 

รายวิชาเพ่ิมเติม 40 

ค11201  คณิตคิดสนุก 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

•  กิจกรรมแนะแนว 

•  กิจกรรมนักเรยีน 

   ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

   ชมรม  ชุมนุม 

•  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 

 

40 

30 

10 

รวมเวลาท้ังสิ้น 1,000 

 

 3.  จัดท าสาระของหลักสูตร 

         การจัดท าสาระของหลักสูตร  มีดังนี้  (ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร , 2548 : 243) 
     3.1 ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการ
เรียนรู้ช่วงชั้นที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาจัดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือ
รายภาค ที่ระบุถึงความรู้ ความสามารถของผู้เรียน และคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ซึ่งจะเกิดขึ้น
หลังจากการเรียนรู้ในแต่ละปีหรือภาคนั้น 

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาคของสาระการเรียนรู้ให้สถานศึกษา
ก าหนดเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
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 3.2  ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รายปีหรือรายภาคท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1) และให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นและ
ชุมชน 

 3.3  ก าหนดเวลาและจ านวนหน่วยกิต  
                 ส าหรับสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 22) 

- ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมี
เวลาเรียนวันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  
โดยมีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง
ต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  
โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง
ต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
 3.4  การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

       เมื่อสถานศึกษาก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละปี/ภาคเรียน เรียบร้อยแล้ว จะต้อง
เขียนค าอธิบายรายวิชา ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาด้วย     
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งครูผู้สอน และบุคคลภายนอก หรือใช้ประโยชน์     
ในการเทียบโอน ค าอธิบายรายวิชาประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น  
เวลาเรียน/หน่วยกิต พร้อมทั้งค าอธิบายให้ทราบว่าเมื่อเรียนวิชานั้นแล้วผู้เรียนจะมีความรู้ ทักษะ  
คุณลักษณะหรือเจคติอะไร ซึ่งอาจระบุให้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้หรือประสบการณ์ส าคัญ        
ที่ผู้เรียนจะได้รับด้วยก็ได้ ส่วนท้ายของค าอธิบายรายวิชาควรใส่รหัสตัวชี้วัด (รายวิชาพ้ืนฐาน) หรือผล
การเรียนรู้  (รายวิชาเพ่ิมเติม) ก ากับไว้ด้วย 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท11101 ภาษาไทย 1 

 

รายวิชาพื้นฐาน      กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1     เวลา  200  ช่ัวโมง 
 .................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ป 1/1    ท 1.1 ป 1/2    ท 1.1 ป 1/3    ท 1.1 ป 1/4 

ท 1.2 ป 1/1    ท 1.2 ป 1/4    ท 1.2 ป 1/5 

ท 2.1 ป 1/1    ท 2.1 ป 1/2    ท 2.1 ป 1/3    ท 2.1 ป 1/4 

รวม.......ตัวช้ีวัด

ส23202 วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

รายวิชาเพิ่มเติม      กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
       ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 2 เวลา  20  ช่ัวโมง 
       จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 .................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
 

ผลการเรยีนรู ้
1................................................. 
2................................................. 

รวม.......ผลการเรียนรู้
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 4.  ก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง
รอบด้าน เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็น 
ผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม  
สามารถจัดการตนเองได้  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 3  
ลักษณะ ดังนี้ 
     1.  กิจกรรมแนะแนว 

     2.  กิจกรรมนักเรียน  
      3.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   
 ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
     1.  กิจกรรมแนะแนว 

      2.  กิจกรรมนักเรียน 

      2.1  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
      2.2  ชุมนุม ชมรม 

      ผู้เรียนต้องเข้าร่วมและได้รับการประเมินกิจกรรมทั้ง 2.1 และ 2.2 

      3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
     1.  กิจกรรมแนะแนว 

      2.  กิจกรรมนักเรียน 

      2.1  ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ หรือนักศึกษาวิชาทหาร 

      2.2  ชุมนุม ชมรม 

      ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม 2.1 หรือ 2.2 อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามความเหมาะสม 

      3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
 

 5.  ก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษา  เอกสารหลักฐานการศึกษา  การวัดและประเมินผล
การเรียน 

     5.1  เกณฑ์การจบการศึกษา (ศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 หน้าที่ 31-32) 
     5.2  เอกสารหลักฐานการศึกษา (ศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 หน้าที่ 33) 
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          5.3  เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน (ศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 หน้าที่ 30-31) 
 

การพัฒนาระบบการส่งเสริมสนับสนุน 

           

  ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร สถานศึกษาควรพัฒนาระบบ
การส่งเสริม สนับสนุนต่าง ๆ ที่จะเอ้ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพในเรื่อง
ต่อไปนี้ คือ 

 1.  การพัฒนากระบวนการแนะแนว 

     สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบแนะแนวที่มุ่งการพัฒนาคนให้มีความรู้อย่างลึกซึ้ง ประเมิน
การจัดการที่มีคณุภาพ โดยก าหนดพันธกิจระหว่างบ้าน ชุมชน และสถานศึกษาที่เน้นความร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน ในฐานะแหล่งเรียนรู้แรกของผู้เรียน ชุมชนจะเป็นเครือข่ายที่ส าคัญของการแนะแนว 
ช่วยป้องกัน แก้ไข ปัญหาของสังคม สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนา
เครือข่ายแนะแนวให้เข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงสุด ทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และ
ด้านบริหารทั่วไป 

   2.  การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุด 

     สถานศึกษาจ าเป็นต้อง ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ นอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เพ่ิมพูน ประสบการณ์และความช านาญโดยเฉพาะห้องสมุดนั้น 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะเป็นแหล่งที่รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนโดยตรง ทั้งนี้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นห้องสมุดที่มีความหรูหราหรือใหญ่โต อาจเป็นเพียงมุมหนังสือ 
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าก็ใช้ได้ นอกจากนี้ต้องสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ในรูปของคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ 

 3.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

     สถานศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนน ากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือ
บูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ เน้นการวิจัยทั้งในห้องเรียน และการวิจัย
ในภาพรวมของสถานศึกษา 
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 4.  เครือข่ายวิชาการ 

      สถานศึกษาต้องพัฒนา และส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการ 
จากครูในสถานศึกษาเดียวกัน และในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ตลอดจนชมรมวิชาการต่าง ๆ ในรูปของเครือข่าย
เชื่อมโยงกันทั้งจากบุคคลต่าง ๆ และจากสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้ครูมีความรู้ และแนวคิดใหม่ ๆ  ที่สามารถ
น าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

 

การเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 

  

 จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษาจะมีรายละเอียดที่ครอบคลุมภาระงานการจัด
การศึกษาทุกด้าน ในขั้นนี้ จึงเป็นการวิเคราะห์และเรียบเรียง เพ่ือให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่
สมบูรณ์ 
 ในการก าหนดหลักสูตรสถานศึกษา ควรค านึงว่าสิ่งที่ปรากฏในหลักสูตรเป็นสิ่งที่สถานศึกษา
จะต้องด าเนินการตั้งแต่ต้น คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ จนกระทั่งการน าหลักสูตรสู่ห้องเรียน คือ การจัดท า
แผนการเรียนรู้ รวมทั้งการบริหารจัดการหลักสูตรให้ประสบความส าเร็จ ใช้ศักยภาพทั้งของสถานศึกษา
และชุมชนเต็มที่ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง ประการส าคัญ หลักสูตรสถานศึกษา
จะต้องสามารถบอกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลในชุมชนทราบอย่างชัดเจนว่า จะจัดการศึกษาอย่างไร
ในสถานศึกษาดังนั้น เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาอาจมีหลายเล่ม ซึ่งในเล่มแรกควรเป็นเล่มที่ก าหนด
ภาพรวม และมีเล่มอื่น ๆ อีก ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจแยกเล่มตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือหน่วย
การเรียนรู้ 
 การเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ (ฆนัท ธาตุทอง, 2552 : 99) 

1) วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 

2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 

3) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
4) ค าอธิบายรายวิชา 

5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

6) การจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ 
7) การวัดและประเมินผล 

8) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

9) อ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาเห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ เช่น วิจัย ติดตามประเมินผลการใช้
หลักสูตร, การปรับปรุงหลักสูตร, การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 



234 
 

ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจก าหนดหัวข้อเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
เมื่อสถานศึกษาจัดท าร่างหลักสูตรสถานศึกษาตามหัวข้อดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานศึกษา
จะต้องตรวจสอบแต่ละหัวข้อ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 รวมทั้ง สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท / สภาพของสถานศึกษา จากนั้น น าร่างหลักสูตร
ดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

 

สรุปท้ายบท 

       
  เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นส าหรับผู้เรียนส่วนใหญ่ทั้งประเทศจึง
อาจไม่เหมาะสมกับการน าไปใช้ในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นของตนเองในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเรียกว่า “หลักสูตร
สถานศึกษา” เมื่อสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาแล้วจะเกิดเป็นสาระ การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
แกนกลาง ซึ่งเรียกว่า  “สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน” กับอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า “สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม” 
หรืออาจเรียกว่า “หลักสูตรท้องถิ่น” โดยมีขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร คือ จัดตั้งคณะท างาน 
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม เวลาเรียน เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล จัดท าเอกสารหลักสูตร ตรวจสอบคุณภาพและ การทดลองใช้หลักสูตร เสนอขออนุมัติใช้
หลักสูตร น าหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
 1.  จงอธิบายความหมายของค าว่า “หลักสูตรสถานศึกษา”  
 2.  จงอธิบายถึงความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษามาพอสังเขป 

 3.  จงบอกจุดมุ่งหมายของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
 4.  จงสรุปกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
 5.  จงศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 1 หลักสูตร แล้วสรุปสาระของหลักสูตรในประเด็นต่อไปนี้  
     5.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
     5.2  โครงสร้างของหลักสูตร  
     5.3  เนื้อหาสาระ  
     5.4 การจัดการเรียนรู้  
     5.5  สื่อการเรียนรู้  
     5.6  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  10 

หลักสูตรท้องถิ่น 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.  ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น 

2.  ความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น 

3.  ระดับข้ันของการพัฒนาหลักสูตร 

4.  แนวทางการด าเนินงานจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

5.  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

6.  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยการสร้างหลักสูตรย่อย 

7.  ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่นได้ 
 2.  บอกขั้นตอนกระบวนการในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นได้ 
 3.  เขียนสรุปกระบวนการการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นได้  

4.  จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ครูบรรยายเนื้อหาประกอบ Microsoft Power point พร้อมกับน าตัวอย่างหลักสูตรท้องถิ่น
มาให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพ่ิมเติม 

2.  แบ่งนักศกึษาเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม แล้วร่วมกันอภิปรายถึงกระบวนการในการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น จากนั้นให้นักศึกษาเขียนสรุปกระบวนการจัดท าตามความเข้าใจ 

3.  มอบหมายงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และเลือกจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  
4.  ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนบทที่ 10 เรื่อง หลักสูตรท้องถิ่น 

 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft Power point หัวข้อ ดังนี้ 
    2.1  ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น 
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    2.2  ความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น 

    2.3  ระดับข้ันของการพัฒนาหลักสูตร 

    2.4  แนวทางการด าเนินงานจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

    2.5  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

    2.6  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยการสร้างหลักสูตรย่อย 

    2.7  ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

 3.  ตัวอย่าง หลักสูตรท้องถิ่น 

 4.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

     แหล่งเรียนรู้ 
 1.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและที่อ่ืน ๆ 
เว็บไซต์ http://library.udru.ac.th/ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

  

 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

1. อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของหลักสูตร
ท้องถิ่นได้ 
2. บอกขั้นตอนกระบวนการ
ในการจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่นได้ 
 

3. เขียนสรุปกระบวนการ
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น
ได้  

4. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นได้ 
 

    สังเกต 

    การตอบค าถาม  
    การอภิปราย 

    และพฤติกรรม 

    การท างานกลุ่ม 

 

 

 

     ตรวจชิ้นงาน 

 

    

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

แบบประเมินชิ้นงาน 

 

 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

ชิ้นงานที่ท าสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 
ครอบคลุมเนื้อหา  
เสนอความคิดเห็น
ชัดเจน  
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 

 



บทท่ี 10 

 

หลักสูตรทอ้งถิ่น 

 

ความน า 

 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 7 ระบุว่า ในกระบวนการเรียนรู้ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ 
เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง     
มีความริเริ่มสร่างสรรค์  ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงต้องตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว รวมทั้งจะต้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนสามารถน าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผล
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549 : 1-3) 
 

ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

  

การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมนั้น จะอยู่ที่โรงเรียนแต่ละแห่ง เนื่องจากชุมชนแต่ละแห่งมักมี
สภาพแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กับครูได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรระดับท้องถิ่น จึงเป็นการขยายและปรับปรุงหลักสูตรระดับชาติ ค าว่า การขยายหมายถึง 
การน าทัง้จุดหมายและเนื้อหามาขยายความ คือขยายออกจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ขยายเนื้อหา
เพ่ิมขึ้นมีรายละเอียดที่ครูจะน าไปสอนได้ ส่วนการปรับ ก็คือ การน าเอาจุดหมาย และเนื้อหาวิชามาปรับ
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมภูมิศาสตร์และความต้องการของ 
 นักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงความหมายของท้องถิ่น ดังนี้ 

วิมลรัตน์  จตุรานนท์ (2541 : 51) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมีความหมาย 2 ลักษณะ  
คือความหมายแรก หมายถึง การท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่ งขึ้นหรือสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอีก
ความหมายหนึ่ง หมายถึงการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหมโ่ดยไม่มีหลักสูตรเดิม 



240 

 

วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542 : 48) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น หมายถึง  
การน าหลักสูตรแกนกลาง ทั้งเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรที่ พัฒนาจากส่วนกลาง  
มาปรับขยาย หรือเพ่ิม หรือสร้างหลักสูตรท้องถิ่นย่อยขึ้นใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 นิคม  ชมพูหลง (2545 : 13) กล่าวว่า  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง การที่ท้องถิ่น
ปรับปรุง ขยาย หรือเพ่ิมเนื้อหารายละเอียด สาระ แผนการสอน สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมให้
เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะท้องถิ่น โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง หรือหลักสูตรแม่บท ไม่ขัดต่อ
เจตนารมณ์ และจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงและความต้องการของท้องถิ่น 

อุดม  เชยกีวงศ์ (2545 : 21) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เป็นหลักสูตรเฉพาะที่สร้าง
ขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาในท้องถิ่น จะเป็นด้านอาชีพหรือสามัญ หรือปรับจากหลักสูตรที่มีอยู่ได้แต่ต้อง
เป็นเรื่องทีต่รงกับความต้องการของผู้เรียน มีความใหม่ ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเสมอ 

 จากความหมายของการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นของนักการศึกษาข้างต้น สรุปได้ว่า การ
พัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น คือ การปรับโครงสร้างเนื้อหา เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน  
และเพ่ิมรายละเอียดของมวลประสบการณ์ท่ีจัดให้กับผู้เรียน โดยจัดเนื้อหาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตนอาศัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และ
การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น ซ่ึงเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริง จะท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้
ไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาที่พบจากการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
 

ความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแกนกลางที่ผู้เรียนทุกคนในประเทศไทยจะต้องเรียน การแทรก
เนื้อหาท้องถิ่นในการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ นอกจากจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามท่ีประเทศต้องการแล้ว ยังมีความรู้ความสามารถตามท่ีแต่ละท้องถิ่นต้องการ ถ้าผู้เรียนได้มีความรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่นเขา ผู้เรียนก็จะรู้จักท้องถิ่น เข้าใจท้องถิ่น และรักท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจาก
หลักสูตรแกนกลาง เป็นการก าหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา 
และความต้องการในด้านต่าง ๆ ในลักษณะกว้าง ๆ มีเนื้อหาสาระบางอย่างไม่สอดคล้องกับท้องถิ่นแต่
ละแห่ง บางอย่างอาจจะไม่ตรงกับความต้องการ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
โดยตรงกับสภาพเป็นจริงตามหลักการว่า ไม่มีผู้ใดจะรู้แจ้งเข้าใจได้ดีเท่ากับคนใกล้ชิด 
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 บุคลากรผู้ท าหน้าที่เป็นนักพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น เช่น นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้สอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวแทนประชาชน ฯลฯ ล้วนมีความส าคัญ 
จึงต้องมีกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้ได้ตัวบุคคลที่เหมาะสม รวมทั้งต้องมีผู้เข้าใจใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างดี  เพ่ือให้สอดคล้องและเกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตอาชีพ 
เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น ควรพิจารณาถึงเหตุผล เพ่ือให้เห็นความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นดังนี้  (อุดม  เชยกีวงศ์, 2545 : 7-8) 
 1.  ตอบสนองการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียนตามสภาพปัญหาที่เป็นจริง 
 2.  ตอบสนองความหลากหลายของปัญหา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสมกับแต่ละ
บุคคล เน้นกระบวนการปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะและสามารถน าไปใช้อย่างเหมาะสม 

 3.  ท าให้การเรียนมีความหมายต่อชีวิตจริง  และผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 
 4.  ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้เพ่ือที่จะน ามาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาในชีวิต
ของตนเอง 
 5.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนเอง 
 6.   ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรของตนเอง 

7.  ส่งเสริมความเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพของสังคมประชาธิปไตย 

8.  สามารถพัฒนาเพ่ิมขึ้นได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
อาจสรุปได้ว่า หลักสูตรท้องถิ่นเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองชีวิตจริงของผู้เรียนที่เป็นปัจจุบัน 

เพ่ือน าไปสู่การเตรียมอนาคต รวมทั้งมีความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้น
ในยุคโลกาภิวัฒน์ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ เรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติจริง 
เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน และเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 

ระดับขั้นของการพัฒนาหลักสูตร 
  

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร มีคณะกรรมการด าเนินงาน ในขอบเขตที่แตกต่างกันแล้วแต่หน่วยงาน
ที่ดูแลรับผิดชอบ โดยใช้กระบวนการที่เหมือนกัน ซึ่งเรียกว่า ระดับขั้นนของการพัฒนาหลักสูตร 
จ าแนกโดยอิงระบบการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ (วิชัย  วุฒิประสิทธิ์เวชช์, 2542 : 131-132) 

 1.  การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ   
     การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ เป็นการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นแกนกลางที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาหลักสูตรเอกสาร เอกสารประกอบหลักสูตร คู่มือครู  และเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
โดยมีหลักในการคิด คือ ความทันสมัย ความรวดเร็ว ความประหยัด และการกระจายความรับผิดชอบ 
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    1.1  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการในด้าน
หลักสูตรที่เป็นแกนกลาง ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีการก าหนด
จุดหมาย จุดประสงค์ และเนื้อหาและประสบการณ์อย่างกว้างๆอันเป็นสิ่งที่ทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้
เหมือนกันได้เป็นเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารหลักสูตร (หนังสือหลักสูตร) คู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือ
การประมวลผล คู่มือครู หนังสือเรียน เป็นต้น 

    1.2  หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานต้นสังกัดส่วนใหญ่จะด าเนินการด้านเอกสาร ประกอบ
หลักสูตรเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่มีผู้ด าเนินการในระดับอ่ืน จึงรวมบุคลากรและงบประมาณไว้ที่
ส่วนกลาง ด าเนินการให้เสร็จสิ้นแล้วส่งไปให้ใช้ระดับต่อไป เช่น แนวการสอน คู่มือครู คู่มือการ
ประเมินผล หนังสือส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ เป็นต้น 

     ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ ต้องมีการเผยแพร่เอกสารหลักสูตร และเอกสาร
ประกอบหลักสูตร ที่กล่าวมาให้ครบถ้วนทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย แม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมาก
แต่ก็ต้องด าเนินการ 

2.  การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

      การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น  ในระดับนี้ยังไม่ค่อยปรากฏชัดเจน อาจแบ่งได้ตามสายงาน 
ดังนี้ 

    2.1  หน่วยศึกษานิเทศก์ เขตพ้ืนที่การศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรโดยการพิจารณา
หลักสูตรระดับชาติให้สัมพันธ์กับลักษณะชีวิตในท้องถิ่นเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วยวิธีการปรับหรือขยาย 
อาจจะมีการสร้างขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ชัดเจน ควรพัฒนาหลักสูตรเพียง
เรื่องเดียว  เช่นก็คือ  แนวการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่มีความแตกต่างกับในระดับชาติหรือ
ส่วนกลางที่มีการปรับขยาย บางหัวข้อประสบการณ์ให้เหมาะสม สอดคล้องกับเขตพ้ืนที่การศึกษา
มากขึ้นในระดับนี้ไม่ควรจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่ม เนื่องจากที่โรงเรียนมีเอกสารที่ส่วนหนึ่งมาจาก
ส่วนกลางแล้ว ควรพิมพ์ และบันทึกลงแผ่นข้อมูล (Diskette) ส่งไปให ้

    2.2  หน่วยศึกษานิเทศก์กลุ่มโรงเรียน (ตามล าดับ) มีบทบาทหน้าที่พิจารณารายละเอียด
ในแผ่นข้อมูลแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งมาจากเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้อง โดย
ปรับหรือขยายในระดับจังหวัดหรืออ าเภอ นอกจากนี้ควรพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่ องกับ ค าอธิบาย/
ค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะเป็น
เรื่องท่ีอยู่ภายในพ้ืนที่เดียวกัน น่าจะมีความใกล้เคียงกัน และงบประมาณส่วนหนึ่งจากส่วนกลางต้อง
มาสนับสนุนในระดับนี้ 
     2.3  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการของกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน ควรมีบทบาทหน้าที่ร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และเครื่องมือการวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องแนว
การสอนที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 
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     2.4  ผู้สอนยังคงท าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียน โดยน าแนวการสอนมาปรับเป็น
โครงสร้างการสอน การเขียนแผนการสอน สร้างสื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดผลที่สอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการสอน ระดับขั้นของการพัฒนาหลักสูตร สรุปได้ตามภาพประกอบ 10.1 

 

 

การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10.1  ระดับข้ันของการพัฒนาหลักสูตร 

ที่มา : วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542 : 134) 
 

ผู้สอน 

โรงเรียน 

กลุ่มโรงเรียน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นจากหลักสูตรระดับชาติ 
ซึ่งอาจด าเนินการในระดับห้องเรียน โรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องอยู่ภายในขั้นตอนการจัดตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานที่จะศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรระดับชาติ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ก าหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ก าหนดรูปแบบหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

 

แนวทางการด าเนินงานจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

  

 การก าหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้จัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในด้านความส าคัญ ประวัติความเป็นมา สภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีการด ารงชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ฯลฯ ตลอดจน
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคมนั้น ๆ อันจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรัก ความผูกพัน มีความภูมิใจในท้องถิ่น
ของตน ยินดีที่จะร่วมสืบสานพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นนั้น ซึ่งมีรายละเอียดของการด าเนินงาน 
ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2549 : 4-13) 
 1.  การด าเนินงานของส่วนกลาง 
      กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหน่วยงานใน
ส่วนกลาง มีภารกิจส าคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีหน้าที่ในการจัดท านโยบาย
และจัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งได้ก าหนดจุดหมายของกหลักสูตรเดิมไว้ คือ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น โดยก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนรักประเทศชาติ รักท้องถิ่นมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามให้สังคม 
มีจิ ตส านึ กในการอนุ รั กษ์ภ าษาไทย ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี  กีฬา  ภู มิปัญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็ได้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบันของ
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

      นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังให้การส่งเสริม สนับสนุน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น โดยท าหน้าที่เป็นศูนย์
ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการ
สอน ส่งเสริมการนิเทศ การบริหาร การจัดการศึกษา รวมทั้งจัดท าเอกสารแนวทางการจัดท าสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางจัดท าสาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
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 2.  การด าเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งมีหน้าที่ในการพัฒนางาน
ด้านวิชาการร่วมกับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงควรมีหน้าที่จัดท า “กรอบสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น” ในระดับเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปจัดท ารายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาและน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
 แนวทางการด าเนินงาน 

    2.1  ควรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการควรประกอบด้วย 
นักวิชาการ ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้น าทางศาสนา ผู้น าชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์
หลากหลายสาขา เช่น มีความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด มีความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น ภูมิปัญญา 
ปัญหาชุมชน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความมุ่งมั่นและเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา มีความรู้
ด้านจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผล ฯลฯ เพ่ือจะได้ร่วมกันก าหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสม ทันสมัย เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างแท้จริง 

    2.2  ศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการจัดท ากรอบ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น จะต้องท าการศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
แต่ละระดับชั้น และสาระการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551 เพ่ือจะได้ทราบถึงขอบข่ายของการก าหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

     ตัวอย่าง   ก.มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง : กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
               สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 

               มาตรฐาน ว 2.2 : เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

          จากตัวอย่างนี้ อาจพิจารณาก าหนดขอบข่ายเนื้อหาการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส าคัญ เช่น 

- สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศในท้องถิ่น 

- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ฯลฯ 
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     ตัวอย่าง  ข.มาตรฐานการเรียนรู้แกนกลาง : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

               สาระที่  : ประวัติศาสตร์ 
               มาตรฐาน ว 2.2 : เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

     จากตัวอย่างนี้ อาจพิจารณาก าหนดขอบข่ายเนื้อหาการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส าคัญ เช่น 

- ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 

- วัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ฯลฯ 

     2.3  ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการควรจะศึกษา/วิเคราะห์ 
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นให้ครอบคลุมทั้งนโยบายของรัฐบาล วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ความส าคัญ ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น สภาพภูมิอากาศ 
ภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วิถีการด ารงชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สภาพปัญหา และเหตุการณ์ส าคัญในชุมชนและสังคมนั้น ๆ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลจุดเน้นหรือข้อมูลประเด็นที่สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้ความส าคัญ รวมทั้งข้อมูลแนวโน้มการ
พัฒนาของท้องถิ่น แล้วน าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดกรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

     ตัวอย่าง ข้อมูลวิสัยทัศน์ปี 2549 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย เชียงใหม่ 
น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประตูทองการค้าสู่โลก โดดเด่น
วัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่” 

     จากข้อมูลวิสัยทัศน์ของตัวอย่างนี้ คณะกรรมการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่อยู่ใน 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ก็ควรจะตระหนักถึงวิสัยทัศน์นี้ และร่วมกันพิจารณาก าหนดกรอบ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้มีความเกี่ยวโยง สอดรับกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
สามารถน าไปพิจารณา จัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสนองต่อวิสัยทัศน์ดังกล่าวด้วย 

     ประเด็นขอบข่ายของเนื้อหาการเรียนรู้ที่อาจปรากฏอยู่ในกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ือ 

ให้เกี่ยวโยง สอดรับกับวิสัยทัศน์ เช่น 

- ผลิตภัณฑ์ สินค้าของท้องถิ่น 

- การค้าและการให้บริการจองท้องถิ่น 

- การค้าขายของประเทศเพ่ือนบ้าน 

- วัฒนธรรมท้องถิ่น/วัฒนธรรมล้านนา 

- วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
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- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

- การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

                              ฯลฯ 

    2.4  ก าหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการได้วิเคราะห์/สังเคราะห์ 
และทราบถึงขอบข่ายของการก าหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นและสถานศึกษาแล้ว จึงร่วมกันก าหนดกรอบสาระ 
การเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสม ซึ่งมีความยืดหยุ่นให้สถานศึกษาสามารถน าไปก าหนดรานละเอียดของ
เนื้อหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นได้ง่ายและสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษา โดยอาจก าหนด
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือจ าแนกตามเนื้อหาก็ได้ ทั้งนี้มีข้อ
ค าถามเป็นกรอบการพิจารณาด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 

    - กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนี้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและมีความเหมาะสมที่จะ
พัฒนาผู้เรียนในเขตพ้ืนที่ตามความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชนหรือไม่ 

    - กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนี้จะเป็นเหตุท าให้เกิดความขัดแย้งในท้องถิ่นและปัญหา
ความมั่นคงของประเทศหรือไม่ 

    - กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนี้สอดรับกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือไม่ 

    - กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนี้จะก่อประโยชน์ต่อผู้เรียนและท้องถิ่นในด้านการแก้ไข
ปัญหา/การปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือไม่ 

    - สถานศึกษาสามารถน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ 
หรือไม ่

     เมื่อจัดท ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจะได้ท า
หน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ประสานงาน และรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลองค์ความรู้ตามกรอบสาระ  
การเรียนรู้ท้องถิ่น รวมทั้งพิจารณาจัดท าสื่อการเรียนรู้และจัดท าข้อมูลแหล่งการเรี ยนรู้/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิจารณาเลือกใช้ประโยชน์ด้วย 

    2.5  สอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เมื่อจัดท ากรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นเสร็จแล้วควรจะน าไป รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา ครู-อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้น าชุน ผู้น าศาสนา 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนที่จะน าไปปรับปรุงและให้สถานศึกษา
น าไปจัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาต่อไป 

 



248 

 

    2.6  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หลังจากปรับปรุงกรอบ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้สมบูรณ์แล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจะต้องเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนี้ให้สถานศึกษาทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ได้ทราบและน าไปเป็น
กรอบจัดท ารายละเอียดของเนื้อหาการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

    2.7  นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล หลังจากสถานศึกษาได้น ากรอบสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นไปจัดท ารายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นและจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจะได้ออกนิเทศ ติดตาม ก ากับ และ
ประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของสถานศึกษารวมทั้งติดตาม ประเมินผล
คุณภาพของผู้เรียนว่าเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และกรอบสาระการเรียนรู้ ท้องถิ่นหรือไม่ และ
น าผลประเมินมาใช้วางแผนปรับปรุงกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

     อนึ่ง กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของเขตพ้ืนที่การศึกษานี้ ควรจะได้มีการทบทวนและ
ปรับปรุงพัฒนาทุกระยะ 3-5 ปี หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร เพ่ือให้มีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและสภาวการณ์ของสังคม วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา 
 3.  การด าเนนิงานระดับสถานศึกษา 

     สถานศึกษาเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการที่จะต้องน ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้จัดท าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง เกิดความรัก ความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถานศึกษาจึง
ต้องน ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น มาจัดท ารายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนนั้น ๆ แนวทางการด าเนินงานควรมีลักษณะ 
ดังนี้ 

    3.1  ควรด าเนินการในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยครู ผู้บริหาร ผู้น าทาง
ศาสนา ผู้น าชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย เพ่ือจะได้ร่วมกัน
พิจารณาจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพชุมชนตามกรอบ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดไว้ 

    3.2  วิเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดไว้  
เพ่ือจะได้ทราบถึงขอบข่ายในการก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของ
สถานศึกษาซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ก าหนดไว้ 
     ตัวอย่าง กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ก าหนดกรอบเนื้อหาความรู้ท้องถิ่น ครอบคลุมในเรื่อง 
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- ผลิตภัณฑ์สินค้าของท้องถิ่น 

- การค้าและการให้บริการของท้องถิ่น 

- การค้าขายของประเทศเพ่ือนบ้าน 

- ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือบ้าน 

- วัฒนธรรมท้องถิ่น/วัฒนธรรมล้านนา 

                                 ฯลฯ 

     คณะกรรมการด าเนินงานของสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ก็ควรตระหนักถุงกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนี้และน าไปร่วมพิจารณาในการจัดท า
รายละเอียดของเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา/ชุมชน รวมทั้ง
ต้องสอดรับต่อกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นดังกล่าวด้วย 

     จากตัวอย่างนี้ รายละเอียดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่อาจปรากฏอยู่ในสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นของสถานศึกษา (สถานศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน) ซึ่งอาจมี
รายละเอียดสาระการเรียนรู้ไม่เหมือนกัน เช่น 

- ประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยภูเขา 
- ประเพณีการแต่งงานของชาวไทยลื้อ 

- ประเพณีตานก๋วยสลาก 

- ภาษาและวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่ 
- ภาษาและวรรณกรรมล้านนา 

- วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 

- ดนตรีพื้นเมืองล้านนา 

- ผลิตภัณฑ์ สินค้าท้องถิ่นอ าเภอดอยสะเก็ด 

- รถม้าและวิถีชีวิตของชาวล าปาง 
- การค้าการให้บริการของชุมชนหมู่บ้านสันก าแพง 
- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ าเภอสันป่าตอง 

                                 ฯลฯ 

    3.3  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือจะได้ทราบถึงจุดเน้นหรือประเด็นที่สถานศึกษาให้ความส าคัญ 
และแนวทางการจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นนี้ว่าควรจะอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ชั้นปีใด เป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน หรือรายวิชาที่ต้องการเรียนเพ่ิมเติม และควรจะมีเนื้อหามากน้อยอย่างไร ตามที่
หลักสูตรสถานศึกษาก าหนดไว้ 
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    3.4  ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ขึ้น 

    3.5  จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา เมื่อคณะกรรมการได้วิเคราะห์/
สังเคราะห์กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น/ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา/ชุมชน และวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาทราบแล้วว่าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ชั้นปีใดบ้างที่จะต้องจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
และจะจัดท าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพ่ิมเติม จากนั้นจึงร่วมกันพิจารณาก าหนดเนื้อหาองค์
ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพ
ของชุมชน ซึ่งอาจจัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
และจัดท าเป็นช่วงชั้นหรือเป็นชั้นปีก็ได้ 
     ทั้งนี้ สถานศึกษาใดที่ขาดความพร้อมและยังมิได้จัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น อาจพิจารณาเลือกใช้รายละเอียดข้อมูลองค์ความรู้ตามกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมไว้ หรือพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ในชุมชนเดียวกัน จัดการเรียนการสอนได้ 
     การน าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนนั้น สถานศึกษาหรือ
ครูผู้สอนสามารถน ารายละเอียดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปวางแผนจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
ตามโครงสร้างของหลักสูตรที่สถานศึกษาก าหนด โดยครูผู้สอนสามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ ดังนี้ 

    - จัดท าสาระรายวิชาเพิ่มเติม ซ่ึงครูผู้สอนอาจจัดท ารายวิชาที่เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน  
หรือรายวิชาที่เป็นสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมของสถานศึกษานั้น ๆ ก็ได้ ในการจัดท าครูผู้สอนอาจ
ปรับปรุงพัฒนารายวิชาที่มีอยู่เดิม หรือจัดท าเป็นรายวิชาใหม่ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชั้นนั้น ๆ  

    - ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริมหรือบูรณาการ ในรายวิชาต่าง ๆ  เพ่ือให้ผู้เรียน    
มีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และระดับชั้นนั้น ๆ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนอาจเชิญวิทยากร/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือพานักเรียนออกไปเรียนรู้สภาพจริงในท้องถิ่นก็จะท าให้การเรียนรู้  มีความหมายต่อ
ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 

     การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นนี้ ครูผู้สอนอาจพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์หรือ
จัดท าสื่อประกอบการเรียนรู้ อ่ืน ๆ ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหรือเรียนรู้ด้วยตนเองก็ได้ และเมื่อ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จแล้ว ครูผู้สอนควรประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และประเมินสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของสถานศึกษา รวมทั้งควรปรับปรุงและพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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กระบวนการพัฒนาหลักสตูรท้องถิ่น 

  

ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนและ
กระบวนการด าเนินงาน ซึ่งได้มีนักการศึกษาหลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสนอ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ดังนี้ 
 สงัด  อุทรานันท์ (2538 : 314-316) ได้เสนอขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดังนี้ 
 1.  จัดตั้งคณะท างาน ควรเลือกบุคคลที่มีความสามารถ และมีความตั้งใจจริง ในการปฏิบัติงานส าคัญ 

 2.  ศึกษาสภาพหรือข้อมูลพ้ืนฐาน โดยการวิจัย สัมภาษณ์ ประชุม และสัมมนาหรือวิธีการอ่ืน ๆ  
 3.  ก าหนดจุดมุ่งหมายส าหรับหลักสูตรท้องถิ่นว่าจะท าการพัฒนา โดยการปรับหลักสูตรหรือ
สร้างหลักสูตรขึ้นมา 
 4.  พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรกลางกับสภาพท้องถิ่น 

 5.  ด าเนินการเลือกเนื้อหาสาระของหลักสูตรกลาง และ/หรือจัดสร้างกระบวนวิชาใหม่ขึ้นให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในกรณีสร้างเพ่ิมเติมควรระบุจุดมุ่งหมาย
โครงสร้าง  เนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการสอน และมาตรการในการวัดและประเมินผลให้ชัดเจน 

 6.  ด าเนินการใช้หลักสูตรในขั้นนี้การนิเทศและติดตามมีความส าคัญมาก 

7.  ประเมินผลการใช้หลักสูตร เป็นขั้นที่มีความสามารถมาก เพราะช่วยให้ทราบว่าหลักสูตร
ที่จัดขึ้นนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ 
 8.  ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 ดังแสดงในภาพประกอบ 10.2 
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ภาพประกอบ 10.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

ที่มา : สงัด  อุทรานันท์ (2538 : 316) 
 

 ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 134) ได้เสนอขั้นตอนในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 จัดตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าหลักสูตร ให้ผู้บริหารโรงเรียน คัดเลือกครู ศึกษานิเทศก์ 
นักวิชาการท้องถิ่น ตลอดจนผู้น าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ๆ จัดตั้งเป็นคณะท างาน
เพ่ือร่างหลักสูตรท้องถิ่น 

 ขั้นที่ 2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คณะท างานต้องท าการศึกษาสภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่นให้หลักสูตรนั้น ๆ เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยรวบรวมข้อมูลจากคน
ในท้องถิ่นด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม การสังเกต ส ารวจสภาพและความต้องการของ
ผู้เรียนเพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับศักยภาพความต้องการของผู้เรียน ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาว่าส่วนใดบ้างที่ท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ 

ข้อมูลภายนอก 

วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน 

ปรับปรุงแก้ไข 

ก าหนดมาตรการ
วัดและ

ประเมินผล 

ก าหนด
จุดมุ่งหมาย 

คัดเลือกและจดั
เนื้อหา 

น าหลักสตูรไปใช้ 

ประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร 
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นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ศักยภาพโรงเรียนด้วยว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรบ้าง เพ่ือน าไปปรับปรุงโรงเรียน
ให้มีความพร้อมมากที่สุด และสามารถน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร คณะท างานจะต้องศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้เรียน จากนั้นก าหนดจุดประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนเรียนจบ
รายวิชานั้น ๆ ที่ส าคัญคือต้องเป็นจุดประสงค์ที่สามารถเป็นไปได้ปฏิบัติได้จริง 
 ขั้นที่ 4 ก าหนดเนื้อหา เป็นการน าจุดประสงค์จากขั้นตอนที่ 3 มาวิเคราะห์แล้วก าหนด
เนื้อหาสาระของรายวิชาอย่างกว้าง ๆ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชานั้น ๆจากนั้นจึงแยก
ออกเป็นเนื้อหาย่อย ซึ่งในส่วนนี้สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่นและ
ผู้เรียนตลอดจนมีความต่อเนื่องรายวิชาต่าง ๆ  
 ขั้นที่ 5 ก าหนดกิจกรรม พิจารณาจากจุดประสงค์แต่ละข้อ กิจกรรมที่ก าหนดไม่ควรมาก
หรือน้อยเกินไป เน้นทักษะกระบวนการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนท ากิจกรรม โดยมีครูเป็นผู้ประสาน
กิจกรรมและชี้แนะ 

 ขั้นที่ 6 ก าหนดคาบเวลาเรียน ถ้ารายวิชาที่จัดท าได้รับการก าหนดให้เป็นวิชาบังคับเลือก
คาบเวลาเรียนที่ก าหนดจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร ถ้าเป็นรายวิชาเลือกเสรี
สามารถก าหนดตามความเหมาะสมกับจุดประสงค์ และเนื้อหาที่ก าหนดให้เรียน แต่ต้องสัมพันธ์กับ
โครงสร้างของกลุ่มวิชาที่เป็นอยู่เดิมด้วย  ในกรณีที่เนื้อหามากอาจจัดท าหลายวิชา และอาจมีได้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 ขั้นที่ 7 ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล คณะท างานควรก าหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลในรายวิชาที่ท าขึ้นใหม่ เพ่ือผู้น าไปใช้ได้ท าการวัดและประเมินผลได้ตรงตามเจตนารมณ์
ของหลักสูตร สิ่งที่ควรระบุคือรายวิชาที่สร้างขึ้นจะมีการวัดและประเมินผลแบบใด ก่อนเรียน ระหว่างเรียน
หรือเมื่อจบหลักสูตร ใช้วิธีการและเครื่องมือในการวัดผลอะไร ใช้เกณฑ์ใดในการประเมินผล 

 ขั้นที่ 8 จัดท าเอกสารหลักสูตร หลังจากจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชาใหม่แล้ว ควรจะต้อง
สร้างเอกสารหลักสูตร เช่น แผนการสอน คู่มือครู หนังสืออ่านเพ่ิมเติม และสื่อต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือให้
ผู้ใช้หลักสูตรสามารถน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ขั้นที่ 9 ตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช้หลักสูตร คณะท างานอาจพิจารณาร่วมกัน
หรือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร เช่น จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม   
มีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร ภาษามีความชัดเจนมากเพียงใด เป็นต้น หากพบข้อบกพร่องหรือ
ปัญหา จะท าการแก้ไข จากนั้นคณะท างานจึงคัดเลือกกลุ่มทดลองและก าหนดวิธีการประเมินผลเพ่ือ
พิจารณาว่าหลักสูตรท้องถิ่นที่ท าขึ้นมาใหม่ และสื่อการเรียนต่าง ๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงได้
หรือไม่อย่างไร การทดลองใช้หลักสูตรคณะท างานจะต้องเตรียมตัวผู้สอนให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
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และใช้หลักสูตรเสียก่อน จากนั้น จึงทดลองให้ครูน าไปใช้ในชั้นเรียน โดยมีการนิเทศติดตามผลการใช้
หลักสูตร น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนก่อนน าไปใช้ได้จริง 
 ขั้นที่ 10 เสนอขออนุมัติหลักสูตร เมื่อตรวจสอบคุณภาพและแก้ไขหลักสูตรท้องถิ่นที่สร้างขึ้น
เรียบร้อยแล้ว จะต้องน าหลักสูตรที่สร้างขึ้นใหม่เขียนตามแบบฟอร์มที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  
แล้วเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นเพ่ือขออนุมัติใช้หลักสูตร โดยกระทรวงศึกษาธิการใช้
หรือเผยแพร่การใช้หลักสูตร ปัจจุบันสถานศึกษาสามารถเสนอหลักสูตรท้องถิ่นให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ แล้วสามารถน าไปใช้ด าเนินการในสถานศึกษานั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ อาจจะมี
การรายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบด้วย 

 ขั้นที่ 11 น าหลักสูตรไปใช้ ขณะรออนุมัติการใช้หลักสูตรท้องถิ่น คณะท างานจะต้องวาง
แผนการใช้หลักสูตร โดยเตรียมการอบรมครูเกี่ยวกับวิธีการใช้หลักสูตร โดยควรจัดในรูปแบบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลง ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องนิเทศ
ติดตามผลของการใช้หลักสูตรของครูด้วย  เพื่อให้การสอนเป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 

 ขั้นที่ 12 ประเมินผลหลักสูตร หลังจากครูน าหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนระยะหนึ่งแล้ว โรงเรียน
ควรจัดให้มีการพิจารณาถึงคุณค่าของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ให้ผลตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนใดหรือควรจะยกเลิกไป  

ดังภาพประกอบ 10.3 
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ปรับ                                    ปรับ 

 

 

ปรุง                                ปรุง 

  

 

 

 

 แก้                                    แก้ 

 

 

 

ไข                                     ไข 

    

 

 

ภาพประกอบ 10.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามแนวคิดของใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ 
ที่มา : ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 1) 

คณะท างาน 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพและความ
ต้องการของ

ท้องถิ่น 

สภาพและความ
ต้องการของ

ผู้เรียน 

ศักยภาพ
ของ

โรงเรียน 

หลักสูตร
แกนกลาง 

      การยกร่างหลักสูตร 

ก าหนดการวัด
และประเมินผล 

ก าหนด
จุดประสงค์ 

ก าหนดเนื้อหา 

ก าหนดเวลา
เรียน

ก าหนดกิจกรรม 

การจัดท าเอกสารหลักสูตรประเภทต่างๆ 

การตรวจสอบคุณภาพและทดลองใช้หลักสูตร 

การขออนุมัติ 

การน าหลักสูตรไปใช้ 

การประเมินหลักสูตร 
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 วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542 : 150-153) ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น
สามารถด าเนินการได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเขตการศึกษาไปจนถึงระดับห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการ
ด าเนินงานในระดับใด หากจะให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ต้องด าเนินการอย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ควรเลือกบุคคลที่มีความสามารถและมีความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน ประมาณ 5-7 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรอย่างน้อย 1 คน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายนอกนั้น  
ควรเป็นผู้มีความสามารถในด้านเนื้อหาการสอน และสภาพท้องถิ่น เช่น ผู้สอน ผู้บริหาร โรงเรียน  
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 2.  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาหลักสูตร
ระดับชาติเพ่ือให้มีความเข้าใจในโครงสร้างและแนวด าเนินการของหลักสูตรแกนกลางอย่างถ่องแท้
ก่อน นอกจากนั้นยังเป็นการทบทวนหรือพัฒนาจุดประสงค์ต่าง ๆ ของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น วิเคราะห์เนื้อหาสาระและประสบการณ์ในหลักสูตร ซึ่งอาจจะให้ได้ถึงรายละเอียดขั้นการแปลง
เป็นพฤติกรรมที่คาดหวังจากตัวผู้เรียน 

 3.  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นตามที่เสนอมาแล้ว รวมทั้งสิ่งที่
ควรเพ่ิมเติมในระดับท้องถิ่น เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น การประกอบอาชีพในปัจจุบันและอนาคต ความคาดหวัง
ของท้องถิ่น เป็นต้น การเก็บข้อมูลอาจจะรวบรวมจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบส ารวจ และ
การประชุมสัมมนา หรือวิธีการใดท่ีเป็นประโยชน์ ท าให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงในสังคมท้องถิ่น 

 4.  การประมวลผลและพิจารณาสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่และต้องการพัฒนาอนาคต หากข้อมูลไม่ชัดเจนจะต้องประเมินก่อน 
คณะกรรมการควรพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เป็นไปตามความต้องการหรือไม่มีสิ่งใดบ้างที่ต้องการ
และจงใจให้เกิดขึ้น น าทั้ง 2 ประเด็นมาเปรียบเทียบ เพ่ือเลือกและจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล 
ผลที่ได้อาจจ าแนกได้ 2 ประเด็น  คือ 

  4.1  การปรับ เพ่ิม หรือขยาย หลักสูตรแกนกลาง ถ้าหากผลของการประมวลและ
พิจารณาสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นสรุปว่า มีสิ่งที่ควรปรับปรุงเพ่ิม หรือขยายผล
หลักสูตรแกนกลางกระบวนล าดับต่อไป  ดังนี้ 
        4.1.1  จัดตั้งอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

        4.1.2  ก าหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการ เนื่องจากทุกคนจะมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนา มีบทบาทส าคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงควรพิจารณาบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบทั้งหมดก่อน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในคณะผู้ท างาน 
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        4.1.3  คณะอนุกรรมการ  ข าข้อมูลผลสรุปที่พบว่าสิ่งใดไม่ครอบคลุมหรือไม่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา แลความต้องการของท้องถิ่นมาด าเนินการปรับเพ่ิม หรือขยายให้มีความ
เหมาะสม จัดท าเป็นเอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่น  เช่น  แนวการสอน  คู่มือหนังสือเสริม
ประสบการณ์แล้วจึงน าเอกสารประกอบหลักสูตรเผยแพร่ในท้องถิ่น 

        4.1.4  การนิเทศติดตามผลการประเมินการใช้หลักสูตร เพ่ือเป็นการให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ ชี้แจงแก่ผู้น าหลักสูตรไปใช้ติดตามผล มีการน าเอกสารหลักสูตรไปใช้ในขั้นปฏิบั ติจริง   
มากน้อยเพียงใด กระตุ้น ส่งเสริมให้มีการใช้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อดี 
ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

  4.2  การสร้างหลักสูตรย่อยเสริมหลักสูตรแกนกลาง ถ้าคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น ประมวลพิจารณาสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น มีข้อมูลพบว่าน่าจะมี
การสร้างหลักสูตรย่อยเสริมหลักสูตรแกนกลาง กระบวนการล าดับต่อไปนี้ 
        4.2.1  จัดตั้งอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น โดยการสร้างหลักสูตร
ย่อยเสริมหลักสูตรแกนกลาง 
        4.2.2  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 

        4.2.3  การออกแบบหลักสูตร อันเป็นกระบวนการในการเลือกองค์ประกอบต่าง ๆ 
ตลอดจนเทคนิควิธีต่าง ๆ ในการสร้างหลักสูตร ต้องไม่ขัดแย้งกับหลักสูตรแกนกลาง แต่เป็นการช่วย
เสริมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

        4.2.4  การร่างหลักสูตร  น าข้อมูลที่ได้จากการออกแบบหลักสูตรมาด าเนินการ
สร้างหลักสูตรย่อย โดยใช้หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

        4.2.5  การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช้หลักสูตร คณะอนุกรรมการ
ต้องจัดหาหรือสรรหาคณะผู้ร่วมงาน 

                4.2.5.1  คณะผู้เชี่ยวชาญ ท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร จาก
องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรให้ครบทุกด้าน  เพื่อการแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้ 
       4.2.5.2 คณะผู้ทดลองใช้หลักสูตร  มีการเตรียมการทดลองใช้ ซึ่ง
อาจจะเป็นการประชุมหรือฝึกอบรม ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการต้องการการเตรียมงานด้านต่าง ๆ 
อ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ร่วมงานทั้ง 2 คณะ เช่น วัสดุ หลักสูตร แผนการท างาน งบประมาณ 
เป็นต้น ผลที่ได้จากข้ันตอนนี้ต้องน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขก่อนถึงขั้นต่อไป 

 

 

 



258 

 

        4.2.6  การขออนุมัติใช้หลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นต้องน า
หลักสูตรที่ร่างขึ้น  เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล าดับ 

        4.2.7  การนิเทศติดตามผลและประเมินผลใช้หลักสูตรย่อย มีหลักการและ
วิธีการเช่นเดียวกับท่ีกล่าวมาแล้ว 

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่กล่าวมา จึงเป็นการสังเคราะห์ให้เห็นภาพรวม
ของล าดับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร โดยการปรับหลักสูตรแกนกลางและการสร้างหลักสูตรย่อย  ซึ่ง
มิได้มีความแตกต่างกันในหลักการ เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจยิ่งขึ้น ได้เสนอแผนภูมิกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรระดับท้องถิ่น  

ดังภาพประกอบ 10.4 
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ภาพประกอบ 10.4 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามแนวคิดของ วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช ์

ที่มา : วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542 : 148) 

คณะกรรมการ 

ศึกษาหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตรของ

ส่วนกลาง

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น 

ประมวลและพิจารณาสภาพ  ปัญหา  ความต้องการ 

การปรับ เพ่ิม หรือขยาย 
หลักสูตรแกนกลาง 

จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 

บทบาทหน้าที่ 

การปรับ เพ่ิม หรือขยาย 
หลักสูตร 

นิเทศ  ติดตาม ประเมินผล 

การสร้างหลักสูตรย่อย
เสริมหลักสูตรแกนกลาง 

ออกแบบหลักสูตร 

จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 

บทบาทหน้าที่ 

ร่างหลักสูตร 

ตรวจสอบคุณภาพการ
ทดลองใช้หลักสูตร 

ขออนุมัติใช้
หลักสูตร

นิเทศ  ติดตามผล  
ประเมินผล
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การพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ โดยการสร้างหลักสูตรย่อย 

  

การพัฒนาท้องถิ่นโดยการสร้างหลักสูตรย่อยในระดับท้องถิ่นมาเสริมหลักสูตรอาจจะเป็น
รายวิชา ใหม่ที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรแกนกลาง แต่ต้องการพัฒนาขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการของท้องถิ่นโดยไม่ท าให้โครงสร้าง จุดหมาย จุดประสงค์ และเวลาเรียนเปลี่ยนแปลงไป 
หรือเป็นหลักสูตรเฉพาะกิจระยะสั้น เพ่ือสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

 1.  แนวความคิดพื้นบ้านเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรย่อยในระดับท้องถิ่น 

     การสร้างหลักสูตรย่อยในระดับท้องถิ่น  ควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่น จึง
ควรเข้าใจลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น ดังนี้ (พะนอม แก้วก าเนิด , 2533 : 34) 
     1.1  เป็นหลักสูตรย่อยที่สอดแทรกในบทเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตาม
โครงสร้างของหลักสูตรในรายวิชาเลือก 

     1.2  มีเนื้อหาสาระ สอดคล้องและเป็นไปตามสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคมแต่ละท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

     1.3  มีจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระชี้น าให้เห็นถึงปัญหาความต้องการของผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 

     1.4  มีเนื้อหาสาระสัมพันธ์สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากร
ที่สร้างขึ้น ตลอดจนแผนและแนวโน้มของการพัฒนาท้องถิ่น 

     1.5  มีจุดมุ่งหมายท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นฐานส าคัญในการพัฒนาชีวิต 
เศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น 

     1.6  มีจุดมุ่งหมายเนื้อหาสาระ สนองความต้องการของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะใน
การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและงานอาชีพ 

     1.7  มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนรู้จักสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง รักท้องถิ่น และมี
ส่วนร่วมในการแก้ปญัหาและพัฒนาท้องถิ่น 

 จากลักษณะของหลักสูตรท้องถิ่น จะเห็นได้ว่า ผู้สร้างหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมที่สุด    
ต้องเป็นผู้รู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการเพราะหลักสูตรแกนกลางนั้น สามารถศึกษาได้แต่ข้อมูล
ท้องถิ่นต่าง ๆที่น ามาสร้างหลักสูตรคงไม่มีผู้ใดที่จะรู้ดีเท่ากับคนในท้องถิ่น แต่อยู่ที่จะสร้างหลักสูตร
ท้องถิ่นในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม และวิธีการสร้างอย่างไร ซึ่งจะกล่าวในล าดับต่อไป 

 2.  กระบวนการจัดท าหลักสูตรย่อยในระดับท้องถิ่น 

     การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการสร้างหลักสูตรย่อยที่เป็นหลักสูตรท้องถิ่น ต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบและมีขั้นตอน ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้ (วิชัย ประสิทธิวุฒิเวชช์, 2542 : 146-

147 และอุดม เชยกีวงศ์, 2545 : 33-34) 
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     2.1  ศึกษา ส ารวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในท้องถิ่นอย่างมีระบบ ตั้งแต่เรื่องทรัพยากร
ต่าง ๆ สภาพทั่วไปของบุคคลในท้องถิ่น สภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฯลฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผู้ส ารวจสภาพปัญหาของชุมชน 
คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

     2.2  วิเคราะห์ข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นจัดล าดับ
ความส าคัญ และพิจารณาตามล าดับความส าคัญ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทรัพยากรต่าง ๆ และแนวโน้มความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคม อาจใช้วิธีการอภิปรายปัญหา จัดกลุ่มปัญหาและตรวจสอบปัญหาเพ่ือจัดล าดับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

     2.3  การก าหนดความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นล าดับแรกคือ 
หลักสูตรย่อยนั้น มีจุดมุ่งหมายตอบสนองกับสิ่งใด ถ้าสามารถตอบความคาดหวังได้ ให้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ระดับความยาก ง่าย ความมาก น้อย เนื้อหาสาระและประสบการณ์ ที่ส าคัญ
คือเป็นสิ่งที่ตอบสนองความถนัด ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียนหรือความต้องการของ
ผู้ปกครอง ท้องถิ่น ประเทศชาติ 
     2.4  การก าหนดความเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน เนื้อหาสาระ และประสบการณ์ในหลักสูตร
ย่อย มีความต่อเนื่องกับรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรแกนกลางหรือไม่ หัวข้อเรื่องที่จะจัดท าหลักสูตร
ย่อย  ในระดับท้องถิ่นมีล าดับความต่อเนื่อง และเป็นพ้ืนฐานส าหรับรายวิชาต่าง ๆ ในระดับที่สูงหรือ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือไม่ ความส าคัญ คุณค่า ความยาก ง่าย และปริมาณเนื้อหาสาระ และ
ประสบการณ์ความเหมาะสมกับระดับชั้นที่เรียนหรือไม่ 
     2.5  การออกแบบหลักสูตร โดยการก าหนดความคิดรวบยอด หรือผลรวมที่ผู้เรียนจะ
ได้รับภายหลังจากการเรียนเป็นสิ่งที่ควรค านึงถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มงานการงานและพ้ืนฐาน
อาชีพ หรือกลุ่มการงานและอาชีพ หลักสูตรระดับย่อยท้องถิ่นจะมีส่วนช่วยเสริมประสบการณ์ในงาน
เลือก ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนในแง่ของการน าไปใช้ในชีวิตจริงในประจ าวัน หรือในแง่ของ
พ้ืนฐานอาชีพส าหรับอนาคต ประสบการณ์ที่จะให้แก่ผู้เรียนต้องเหมาะสมกับแนวโน้มของเศรษฐกิจและ
สังคมด้วย 

     2.6  การร่างหลักสูตรย่อยในท้องถิ่น ท้องถิ่นสามารถยึดตามแนวทางของหลักสูตร
แกนกลางประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย เนื้อหาสาระ และประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอน 
เวลาเรียน ทั้งนี้การร่างจะมีกระบวนการล าดับขั้นตอน ต้องใช้การระดมสมองของคณะกรรมการและเวลา 
     2.7  ทบทวนและวิเคราะห์การร่างหลักสูตรท้องถิ่น ที่เป็นผลมาจากข้อที่ 2.6 ในแง่ความน่าจะ
เป็น ไปได้ของกระบวนการเรียนการสอน การจัดหาผู้เรียน สถานประกอบการ เครื่องมือเครื่องใช้ 
วัสดุอุปกรณ์ เวลา สภาพแวดล้อม ปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ฯลฯ 
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     2.8  พิจารณาองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ช่วยเสริมหลักสูตรท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น แนวการสอน เทคนิคการสอน กระบวนการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน    
การประเมินผล หนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ การแนะแนว เป็นต้น 

     2.9  การตรวจสอบคุณภาพ การทดลองใช้หลักสูตรย่อย ต้องก าหนดเป็นแผนอย่างมี
ขั้นตอนและระบบ มีการวางแผนการสอนให้สมบูรณ์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ คัดเลือกกลุ่มทดลองให้
ถูกต้อง การก าหนดวิธีการประเมินผล และติดตามผล ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนน า
หลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ 
     กระบวนการจัดท าหลักสูตรย่อยในท้องถิ่น สามารถสรุปได้ ดังภาพประกอบ 10.5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                       การปรับปรุงแก้ไข 

ภาพประกอบ 10.5 กระบวนการจัดท าหลักสูตรย่อยในท้องถิ่น 

ที่มา : วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช ์(2542 : 148) 

ศึกษา ส ารวจ และเก็บข้อมูล
ในท้องถิ่น 

วิเคราะห์ข้อมูลจัดล าดับ
ความส าคัญ 

ก าหนดความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

ก าหนดความเหมาะสมกับ
ระดับชั้นเรียน 

การออกแบบหลักสูตร 

การร่างหลักสูตร
ท้องถิ่น 

ทบทวน วิเคราะห์ ร่าง
หลักสูตรท้องถิ่น 

พิจารณาองค์ประกอบอ่ืน ๆ 

ตรวจสอบคุณภาพทดลองใช้
หลักสูตร 
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3.  การควบคุมหลักสูตรย่อยในระดับท้องถิ่น 

 การสร้างหลักสูตรย่อยในระดับท้องถิ่น หลังจากที่ได้ร่างหลักสูตรและทดลองใช้แล้ว
คณะกรรมการอาจจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตรอ่ืน ๆ เช่นแนวการสอน หนังสือเรียน สื่อการเรียน
การสอน เครื่องวัดผล เครื่องมือการนิเทศภายใน โรงเรียน ฯลฯ จากนั้นจึงด าเนินการควบคุมงาน ดังนี้ 
(วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์, 2542 : 148-149) 
 3.1  ยกร่างหลักสูตรย่อย โดยวิชาการโรงเรียน วิชาการของกลุ่มโรงเรียนและวิชาการของระดับ
อ าเภอ จัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 

 3.2  วิชาการของระดับนายอ าเภอน าเสนอวิชาการของเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณายกร่างหลักสูตรย่อย 
เกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร 

 3.3  วิชาการเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเสนอวิชาการเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการอนุมัติใช้หลักสูตร 

 3.4  วิชาการเขตการศึกษา น าเสนอหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรไปยังส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา 
 3.5  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ประสานงานไปยังระดับกรมต้นสังกัดเพ่ือเผยแพร่
การใช้หลักสูตร 
 การควบคุมงานหลักสูตรย่อยในท้องถิ่น จึงมีทั้งสายการควบคุมในระดับกรมเดียวกันและสายการประสาน
ระหว่างส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากับกรมต้นสังกัดของเจ้าของผลงาน 

 

ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

  

ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ในกระบวนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรโดยไม่คิดถึง
เรื่องของงบประมาณ พอจะสรุปได้ ดังนี้ (วิชัย  ประสิทธิวุฒิเวชช์, 2542 : 125-126) 
 1.  ปัญหาด้านบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ได้แก่ 

       1.1  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละระดับ ตั้งแต่เขตพ้ืนที่การศึกษาและอ าเภอ  แต่
มีบทบาทหน้าที่โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการนิเทศการศึกษาและการติดตามประเมินผล มีกา ร
ด าเนินงานด้านพัฒนาหลักสูตรบ้าง แต่ไม่ได้เน้นเรื่องท้องถิ่น 

       1.2  นักวิชาการในท้องถิ่นมีจ านวนน้อยในภาครัฐ เช่น อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาใน
ภาคเอกชน เช่น ผู้บริหารที่จบการศึกษาระดับสูง ผู้มีประสบการณ์เฉพาะอย่าง บุคคลเหล่านี้มีโอกาส
น้อยมากท่ีจะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

      1.3  ผู้บริหารโรงเรียน โดยส่วนใหญ่แล้วยังไม่เข้าใจในหลักการและกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรบางอย่างเป็นการบริหารหลักสูตร และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร ท้องถิ่นก็เป็น
การสั่งการโดยไม่ทราบว่าได้กระท า เช่น ให้ผู้สอนในโรงเรียนวิเคราะห์หลักสูตรและเขียนแผนการสอน  
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ดังนั้น  ถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรพร้อมกับให้การสนับสนุน การพัฒนา
หลักสูตรระดับท้องถิ่นจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 
       4.1.4  ผู้สอน  โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา ภาระหน้าที่ในชีวิตประจ าวันมีมากมาย
หลายด้าน เวลาส่วนใหญ่อยู่ในชั้นเรียน มีเวลาว่างต้องรีบท าธุรการในชั้นเรียน ตรวจงาน และงานอ่ืน
ที่ได้รับมอบหมาย จึงมีเวลาค่อนข้างน้อยที่จะใช้ส าหรับการคิดสร้างสรรค์ พัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

       4.1.5  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น ไม่ได้ท าการส ารวจและจัดเก็บในแฟ้มข้อมูล 
บางครั้งเมื่อไปติดต่อหรือเชิญร่วมงาน คณะกรรมการต้องวางแผน ออกแบบ รูปแบบการด าเนินงาน 
เพราะบุคคลเหล่านี้มิใช่บุคลากรทางการศึกษา แต่รู้สึกเฉพาะเรื่องท่ีตัวเองถนัด 

 4.2  ปัญหาด้านกระบวนการด าเนินงาน ในสภาพความเป็นจริงแล้ว มีบุคลากรภายในท้องถิ่น
จ านวนน้อยคนที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จึงมักเกิดปัญหาว่าจะท า
อย่างไร หรือท างานด้วยความไม่มั่นใจ เกรงว่าจะมีข้อบกพร่อง ท างานผิดพลาด 

 4.3  ปัญหาด้านความคิดสร้างสรรค์ บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้น าหลักสูตรไปใช้โดยส่วนใหญ่
แล้วยังคุ้นกับการเคยรับความช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออ่ืน ถ้าให้ลงมือปฏิบัติก็มักท าตามแบบ  
หรือดัดแปลงจากต้นแบบ มีจ านวนน้อยคนที่พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองในการพัฒนา
หลักสูตรระดับท้องถิน่ 

 อาจสรุปได้ว่า ปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนั้น ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น  ยังไม่เกิดความร่วมมือในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
ปัญหาด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นยังไม่ต่อเนื่อง และปัญหาด้านความคิดสร้างสรรค์ริเริ่ม
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

 

สรุปท้ายบท 

 

 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส าคัญอีกหน่วยงานหนึ่ง ในการน าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นไปจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นมี 2 
ลักษณะใหญ่ คือ ลักษณะที่ 1 การปรับหลักสูตรแกนกลางให้มีความเหมาะสมกับระดับท้องถิ่น และ
ลักษณะที่ 2 การสร้างหลักสูตรย่อยในระดับท้องถิ่นขึ้นมาเสริมหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์โดยทางตรงส าหรับผู้เรียน ส่วนประสบการณ์ทางอ้อมนั้นแล้วแต่ความสามารถและ
ความพร้อมของแต่ละโรงเรียน จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น โดยท าความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงระดับท้องถิ่น เรียกว่า ระดับขั้นของการ
พัฒนาหลักสูตร 
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 การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น ผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เพราะเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์จะตรงกับบริบทของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ ฯลฯ ตลอดจนสภาพปัญหาและสิ่งที่ควรได้รับการ
ถ่ายทอดพัฒนาในชุมชนและสังคมนั้น ๆ รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตในสังคม มี
ความรัก ความผูกพัน และมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้อง
เห็นความส าคัญดังกล่าว รวมทั้งจะต้องด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถน าสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
1. จงอธิบายความหมายและความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น 

2. จงอธิบายถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ว่ามีขั้นตอนการด าเนินการอย่างไร 

3. จงสรุปปัญหาของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ว่ามีอะไรบ้าง 
4. ตามความคิดเห็นของนักศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นมีประโยชน์ต่อใคร ด้านใดบ้าง จงอธิบาย 

5. จงอธิบายถึงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยการสร้างหลักสูตรย่อย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 11 

การน าหลักสูตรไปใช้ 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.  ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 
2.  แนวคิดเก่ียวกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
3.  หลักการที่ส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ 
4.  งานที่เก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
5.  ขั้นตอนในการน าหลักสูตรไปใช้ 
6.  กระบวนการในการประเมินผลเพื่อควบคุมคุณภาพของหลักสูตร 

7.  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายความหมายและแนวคิดของการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
 2.  บอกหลักการที่ส าคัญของการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
 3.  เขียนสรุปงานที่เก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ได้  

4.  กล่าวถึงข้ันตอนของการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
5.  อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการในการประเมินผลเพ่ือควบคุมคุณภาพหลักสูตรได้ 
6.  ระบุผู้ที่เก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ครแูบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 5-6 คน 

2.  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาตามหัวข้อที่ครูก าหนดให้ คือ ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 
แนวคิดเก่ียวกับการน าหลักสูตรไปใช้ หลักการที่ส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ งานที่เกี่ยวข้องกับการ
น าหลักสูตรไปใช้ ขั้นตอนในการน าหลักสูตรไปใช้ กระบวนการในการประเมินผลเพ่ือควบคุมคุณภาพ
ของหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 

3.  หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายร่วมกันหน้าชั้นเรียน 

4.  ครูและผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกัน 

5.  ครูทดสอบเนื้อหาอีกครั้งโดยการตั้งค าถามเก็บคะแนนเป็นกลุ่มเพ่ือให้รางวัล กลุ่มที่ได้
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะและได้ของรางวัล 
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 6.  มอบหมายงานให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 7.  ทดสอบหลังเรียน 

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนบทที่ 11 เรื่อง การน าหลักสูตรไปใช้ 
 2.  หัวข้อที่ให้ผู้เรียนศึกษา ดังนี้ 

    2.1  ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 
    2.2  แนวคิดเก่ียวกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
    2.3  หลักการที่ส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ 
    2.4  งานที่เก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
    2.5  ขั้นตอนในการน าหลักสูตรไปใช้ 
    2.6  กระบวนการในการประเมินผลเพื่อควบคุมคุณภาพของหลักสูตร 

    2.7  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
 3.  ค าถามท่ีน ามาใช้เพ่ือเก็บคะแนนแข่งขัน 

 4.  แบบฝึกหัดท้ายบท 

 5.  แบบทดสอบหลังเรียน 

     แหล่งเรียนรู้ 
1.  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 2.  ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
 3.  ศูนย์คอมพิวเตอร์  
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การวัดผลประเมินผล 
  

 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

1. อธิบายความหมายและ
แนวคิดของการน าหลักสูตร
ไปใช้ได้ 
2. บอกหลักการที่ส าคัญ
ของการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
3. เขียนสรุปงานที่เก่ียวข้อง
กับการน าหลักสูตรไปใช้ได้
4. กล่าวถึงข้ันตอนของการ
น าหลักสูตรไปใช้ได้ 
5. อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการประเมินผลเพ่ือควบคุม
คุณภาพหลักสูตรได้ 
6.  ระบุผู้ที่เก่ียวข้องกับการ
น าหลักสูตรไปใช้ได้ 

     

 

 

   สังเกต 

   การตอบค าถาม 

   การอภิปราย 

   และพฤติกรรม 

   การท างานกลุ่ม 

 

 

    

    

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

แบบประเมินการตอบ
ค าถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
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บทท่ี 11 

 

การน าหลักสูตรไปใช้ 

                                                        
ความน า 

  

การน าหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการด าเนินงาน
ตามกิจกรรมต่าง ๆ ในการน าหลักสูตรไปสู่โรงเรียนและจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุจุดหมาย
ของหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายตั้ งแต่ระดับกระทรวงถึง
สถานศึกษา แต่ละฝ่ายมีความสัมพันธ์การน าหลักสูตรไปใช้ เช่น หน่วยงานส่วนกลางเกี่ยวข้องในด้าน
การบริหารและการบริการหลักสูตรกับการนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา
เกี่ยวข้องด้านการบริหารและบริการหลักสูตร การจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายใน
สถานศึกษา ครูผู้สอน เกี่ยวข้องในด้านการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตรในการ
น าหลักสูตรไปใช้จะต้องด าเนินการเป็นล าดับขั้นตอน นับแต่ขั้นวางแผน และเตรียมการใน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขั้นต่อมาคือด าเนินการน าหลักสูตรไปใช้
อย่างมีระบบ นับแต่การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตรการบริการวัสดุหลักสูตรและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการน าหลักสูตรไปใช้ นับแต่การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร การติดตามและประเมินผล การใช้
หลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ ถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญท่ีจะท าให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นบรรลุผลตาม
เป้าหมายและเป็นกระบวนการที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคล ที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝ่าย และที่
ส าคัญที่สุดคือ ครูผู้สอน 

  

ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 

 

การน าหลักสูตรไปใช้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง 
ท าให้การให้ความหมายของค าว่าการน าหลักสูตรไปใช้แตกต่างกันออกไป นักการศึกษาหลายท่านได้
แสดงความคิดเห็นหรือให้ค านิยามของค าว่าการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนี้ 

ธ ารง  บัวศรี (2514 : 165) ได้ให้ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ว่า เป็นการน าหลักสูตร
ไปใช้ หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนส าหรับสอนเป็นประจ าทุกวัน 
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           สุมิตร  คุณากร (2520 : 130) ได้ให้ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ว่า เป็นการน า
หลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการที่ท าให้หลักสูตรกลายเป็นการปฏิบัติจริง และเป็นขั้นตอนหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและมีกิจกรรมที่จะกระท า ได้ 3 ประการ ดังนี้ 
 1.  การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน 

 2.  การจัดปัจจัยและสภาพต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 

 3.  การสอนของครู 
สันติ ธรรมบ ารุง (2527 : 120) ได้ให้ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ว่า เป็นการน าหลัก

หลักสูตรไปใช้หมายถึงการที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูน าโครงการของหลักสูตรที่เป็นรูปเล่มนั้นไป
ปฏิบัติให้บังเกิดผล รวมถึงการบริหารงานด้านวิชาการของโรงเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ครูและ
นักเรียนสามารถสอนและเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แรมสมร  อยู่สถาพร (2538 : 245) ได้ให้ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ว่า หมายถึง
กระบวนการน าหลักสูตรแม่บทหรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ในโรงเรียน
หรือสถาบัน     

 จากความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ ตามที่นักการศึกษาได้ให้ไว้ข้างต้น พอสรุปได้ว่า 
การน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง กระบวนการน าหลักสูตรแม่บทหรือหลักสูตรที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว
ไปสู่การปฏิบัติจริง อีกทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้มีบทบาทต่อการน าหลักสูตรไปใช้ มีทั้ง
ผู้บริหาร และครู ซึ่งครูสามารถน าหลักสูตรไปสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ 

  

ถ้าเรายอมรับว่าการน าหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้หลักสูตรบังเกิดผล
ต่อการใช้อย่างแท้จริง การน าหลักสูตรไปใช้ก็ควรจะเป็นวิธีการปฏิบัติการที่มีหลักเกณฑ์และมี
กระบวนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพพอที่จะมั่นใจได้ว่า หลักสูตรที่ได้สร้างขึ้นนั้นจะได้มีโอกาสน าไป
ปฏิบัติจริงๆ อย่างแน่นอน นักการศึกษาต่างก็ให้ทัศนะซึ่งเป็นแนวคิดในการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนี้ 
         โบแชมป์ (Beauchamp, 1975 : 169) กล่าวว่า สิ่งแรกที่ควรท าคือ การจัดสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน ครูผู้น าหลักสูตรไปใช้มีหน้าที่แปลงหลักสูตรไปสู่การสอน โดยใช้หลักสูตรเป็นหลักในการ
พัฒนากลวิธีการสอน สิ่งที่ควรค านึงถึงในการน าหลักสูตรไปใช้ให้ได้ผลตามเป้าหมาย มีดังนี ้

1.  ครูผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตร 

2.  ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จได้ ผู้น าที่ส าคัญ
ที่จะรับผิดชอบได้ดี คือครูใหญ่ 
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ธ ารง  บัวศรี (2514 : 165-195) ได้ชี้ให้เห็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการน า
หลักสูตรไปใช้ไว้ว่าควรค านึงต่อไปนี้ 

1.  โครงการสอน  เช่น การวางโครงการสอนแบบหน่วย (Unit Organization of instruction 

Teaching Unit) ประเภทของหน่วยการสอนมี 2 ประเภทคือ หน่วยวิชา (Subject Matter Unit) 
หน่วยงานประสบการณ์ (Experience Unit) 

2.  หน่วยวิทยาการ (Resource Unit) เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ครู เช่น เอกสาร คู่มือครู และ
แนวการปฏิบัติต่าง ๆ  

3.  องค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ช่วยในการสอน เช่น สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียน
การสอน วิธีสอนและวัดผลการศึกษา กิจกรรมร่วมหลักสูตร การแนะน าการจัดและการบริหาร
โรงเรียน เป็นต้น 

วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2521 : 140-141) ให้ความเห็นว่า ผู้มีบทบาทในการน าหลักสูตรไปใช้ให้
บรรลุจุดหมาย มี 3 กลุ่ม คือ  ครูใหญ่ ครูประจ าชั้น และชุมชน ในจ านวนนี้ครุใหญ่เป็นผู้มีบทบาท
มากที่สุดจะต้องศึกษาและวางแผนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรโดยมีขั้นตอนสรุป ดังนี้ 

1.  เตรียมวางแผน 

2.  เตรียมจัดอบรม 

3.  การจัดครูเข้าสอน 

4.  การจัดตารางสอน 

5.  การจัดวัสดุประกอบหลักสูตร 

6.  การประชาสัมพันธ์ 
7.  การจัดสภาพแวดล้อมและการเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

8.  การจัดโครงการประเมินผล 

จากเอกสารทางวิชาการของแผนกวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2516 : 11) ได้ระบุถึงบทบาทของโรงเรียนในการน าหลักสูตรไปใช้ให้ได้ผลว่าควรจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1.  ประชุมครูเพื่อศึกษาหลักสูตรและท าโครงการสอน 

2.  จัดอบรมครู เพื่อให้เพ่ิมพูนความรู้จากวิทยากรในด้านวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ 

3.  เตรียมเอกสารทุกชนิดไว้ให้ค้นคว้าและอ่านประกอบ 

จากคู่มือการน าหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 ไปใช้ (กรมวิชาการ, 2520 :  279) ได้
น าเสนอไว้ว่าในเรื่องการเตรียมการใช้หลักสูตรว่ามีข้ันตอน ดังนี้ 

1.  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
2.  จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติการหลักสูตรขึ้นในส่วนภูมิภาคทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.  ประสานงานกับกรมการฝึกหัดครู 
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4.  ฝึกอบรมครู 
5.  จัดสรรงบประมาณ 

6.  จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือขจัดปัญหาและอุปสรรคการใช้หลักสูตร 

จากแนวคิดของการน าหลักสูตรไปใช้ที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่าการน าหลักสูตรไป
ใช้นั้นเป็นงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย นับแต่ผู้บริหารระดับกระทรวง กรมกอง 
ผู้บริหารระดับโรงเรียน ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคคลอ่ืน ๆ ขอบเขตงานของการน าหลักสูตรไป
ใช้เป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง เพราะฉะนั้นการน าหลักสูตรไปใช้จึงเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง 
 

งานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 

  

กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวข้องการใช้หลักสูตรนั้น นักพัฒนาหลักสูตรและนักการศึกษาได้
เสนอแนะไว้ ดังนี้ 
 สุมิตร  คุณานุกร (2520  : 130-132) ได้เสนอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ว่า
ด้วยกิจกรรม 3 ประเภท  ดังนี้ 
 1.  การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน คือ การตีความหมาย และการก าหนดรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะด าเนินการในรูปแบบของเอกสารประกอบหลักสูตร และวัสดุอุปกรณ์การสอน เช่น
โครงการสอน ประมวลการสอน คู่มือครู เป็นต้น 

 2.  การจัดปัจจัยและสภาพต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมายผู้บริหาร
โรงเรียนควรส ารวจดูปัจจัยและสภาพต่าง ๆ ของโรงเรียนว่าเหมาะสมกับสภาพการน าหลักสูตรมา
ปฏิบัติหรือไม่ 
 3.  การสอน ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูประจ าการ ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการน าหลักสูตรไปใช้  
ครูจึงเป็นตัวจักรส าคัญที่สุด ครูต้องสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเลือกวิธีสอนให้
เหมาะสม โดยผู้บริหารคอยให้ความสะดวกให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจ 

 วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2537 : 198) กล่าวว่า เอกสารหลักสูตรเมื่อได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก่อนที่จะน าไปใช้ควรจะได้ทบทวนตรวจสอบอีกครั้ง  ดังนั้น  ขั้นตอนการน าหลักสูตรไปใช้มีดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบทบทวนหลักสูตรตามหลักการของทฤษฎีหลักสูตร 

 2.  ท าโครงการและวางแผนการศึกษาน าร่องเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 

 3.  ประเมินโครงการศึกษาทดลอง 
 4.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 5.  การอบรมครูผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 
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 6.  น าหลักสูตรไปปฏิบัติจริงหรือท่ีเรียกว่าขั้นด าเนินการใช้หลักสูตรเต็มรูปแบบ 

 7.  การอบรมครูเพ่ิมเติมในส่วนที่จ าเป็นในระหว่างการใช้หลักสูตร 

 8.  การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

 ดังแสดงขั้นตอนของการน าหลักสูตรไปใช้ ในภาพประกอบ 11.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11.1 ขั้นตอนของการน าหลักสูตรไปใช้ 
ที่มา : วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2537 : 175 ) 

 

 

 

การตรวจสอบหลักสูตร 

การตรวจสอบหลักสูตร ปรับแก้ ใช้ไม่ได้ 

โครงการศึกษาน าร่อง 

ใช้ไม่ได้ 
ปรับแก้ ยอมรับ 

น าไปปฏิบัติจริง 

การติดตามและ
ประเมินผล 

การฝึกอบรม
เพ่ิมเติม 

การฝึกอบรมครู
บริการสนับสนุน 
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 สงัด  อุทรานันท์ (2532 : 263-271) กล่าวว่า การน าหลักสูตรไปใช้มีงานหลัก 3 ประการ ดังนี้  
 1.  งานบริหารและบริการหลักสูตร จะเกี่ยวข้องกับงานเตรียมบุคลากร การจัดครูเข้าท าการสอน
ตามหลักสูตร การบริหารและการบริการวัสดุหลักสูตร การบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน 

 2.  งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกอบด้วย  การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสภาพท้องถิ่น การจัดท าแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 3.  งานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรประกอบด้วย การนิเทศและติดตามผลการใช้
หลักสูตร และการตั้งบริการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร 

 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้มีมาก นับแต่งานที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพ่ือการเตรียมการใช้หลักสูตร เช่น การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน งานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้จริง เช่น การจัดการ
เรียนการสอน หรือ งานที่ต้องกระท าหลังการน าหลักสูตรไปใช้แล้ว เช่น การนิเทศและติดตามผลการ
ใช้หลักสูตร การประเมินผลการใช้หลักสูตร ลักษณะงานต่าง ๆ นี้จะเห็นได้ชัดเจนตามขั้นตอนของการ
น าหลักสูตรไปใช้ซึ่งจะกล่าวต่อไป 

 

ขั้นตอนในการน าหลักสูตรไปใช้ 
  

จากลักษณะงานและกิจกรรมของการน าหลักสูตรไปใช้ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนของการ
น าหลักสูตรไปใช้ ดังนี้ (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 278) 
 1.  ขั้นเตรียมการใช้หลักสูตร 
     ในการเตรียมการใช้หลักสูตรเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพราะการน าเอาหลักสูตรใหม่เข้ามา
แทนทีห่ลักสูตรเดิมจะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ต่อเมื่อได้มีการเตรียมการเป็นอย่างดีนับแต่การตรวจสอบ
ทบทวนหลักสูตรตามหลักทฤษฎีของหลักสูตร การท าโครงการและวางแผนการศึกษาน าร่องเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรหรือการทดลองใช้หลักสูตรการประเมินโครงการศึกษาทดลอง การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 

    1.1  การตรวจสอบลักษณะหลักสูตร จุดประสงค์ของการตรวจสอบหรือทบทวนหลักสูตร
เพ่ือต้องการทราบว่าหลักสูตรที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพ่ื อ
ศึกษาหาวิธีการที่จะน าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติได้จริงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร รวมทั้งศึกษา
องค์ประกอบ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรและบริบททางสังคมอ่ืน ๆ ที่เข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 

     การตรวจสอบลักษณะหลักสูตรเพื่อดูความชัดเจนของหลักสูตร ซึ่งได้แก่ ความกระจ่างชัด
ของค าชี้แจง ค าอธิบายสาระส าคัญแนะปฏิบัติต่าง ๆ ของหลักสูตร นอกจากนั้น จะดูความสอดคล้อง
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ขององค์ประกอบหลักสูตร ได้แก่จุดประสงค์การเรียน เนื้อหาสาระ กิจกรรมประสบการณ์การเรียน 
และการประเมินผลมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสมกับพัฒนาของ
ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงหรือไม่ รวมทั้งความหวังของสังคมได้สะท้อนเข้ามาอยู่ในส่วนใดของตัว
หลักสูตร ความซับซ้อนเนื้อหาสาระมีมากน้อยเพียงใด สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่ปรากฏในหลักสูตรนั้นสามารถที่จะน าไปปฏิบัติได้จริงตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
รวมทั้งบุคลากรและสิ่งอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอน 

     คณะบุคคลที่ท าการตรวจสอบหลักสูตร ได้แก่คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรผู้บริหาร ครู  
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ผู้ เรียนและผู้ปกครอง ซึ่งควรจะมีบทบาทในการประชุมสัมมนาเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตร เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่า เกิดการยอมรับ และมีทัศนคติที่ดี
ต่อหลักสูตร เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่า เกิดการยอมรับ และมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรซึ่ง
เป็นสิ่งทีส่ าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ต่อไป 

    1.2  การวางแผนและท าโครงการศึกษาน าร่อง การวางแผนและท าโครงการศึกษาน าร่อง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นจะตรวจสอบคุณภาพความเป็นไปได้ของหลักสูตรก่อนที่จะน าไปใช้ปฏิบัติจริง วิธีการ
น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติประการแรกคือเลือกตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะท าการใช้หลักสูตร 
จากนั้นแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอน พัฒนาวัสดุหลักสูตร เตรียมบุคลากรให้มีความ
พร้อมในการใช้หลักสูตร จัดหาแหล่งบริการสนับสนุนการใช้หลักสูตร งบประมาณ จัดสิ่งแวดล้อมที่จะ
สนับสนุนการสอนการติดตามผลการทดลองทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการศึกษาระบบการ
บริหารโรงเรียนในปัจจุบันว่าระบบหลักสูตรจะเข้าไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบริหารที่มีอยู่เดิมให้
ผสมผสานกันอย่างไร โดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเดิม 

    1.3  การประเมินโครงการศึกษาน าร่อง การประเมินโครงการศึกษาน าร่องอาจจะกระท า
หลายรูปแบบ  เช่น  การประเมินผลการเรียนจากผู้เรียน โดยการประเมินแบบย่อย และการประเมิน
รวบยอด การประเมินหลักสูตรหรือประเมินทั้งระบบการใช้หลักสูตร และปรับแก้จากข้อค้นพบ โดย
ประชุมสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร เพ่ือน าความคิดเห็นบางส่วนมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

    1.4  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามย่อมมีผลกระทบต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรก็เช่นเดียวกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่
ผู้บริหารการศึกษาศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการอ าเภอ ผู้อ านวยการประถมศึกษาจังหวัดและอ าเภอ 
ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการโรงเรียน อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ ครูผู้สอน ซึ่งจะต้องได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น มากน้อยบ้างตามควรแก่กรณี ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ
หลายอย่างไม่เฉพาะเรื่องการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวพันไปถึงวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ  
เครื่องใช้ อาคารสถานที่ และงบประมาณค่าใช้จ่าย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่กล่าวมาแล้ว
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ข้างต้น ซึ่งจะต้องปรับตัวแก้ไขวิธีการท างานและปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้การใช้หลักสูตร
ประสบผลส าเร็จตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยเหตุเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องทราบว่าก าลั งมีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น อันที่จริงการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าจะมาเริ่มตอนจัดท าหลักสูตรต้นแบบ
เสร็จแล้ว แต่ควรเริ่มตั้งแต่มีแผนการที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตรโดยให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบเป็น
ระยะ ๆ ว่า ได้มีการด าเนินการไปแล้วแค่ไหนเพียงใด 

     การประชาสัมพันธ์อาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น การออกเอกสารสิ่งพิมพ์ การใช้
สื่อมวลชน  เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้การประชุมและการสัมมนากี่ครั้งเป็น
เรื่องที่จะต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบก็คือ สิ่งส าคัญที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นคืออะไร จะมีประโยชน์แก่ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างไร และจะมีผลต่อบทบาทและ
หน้าที่ของเขาอย่างไร 

    1.5  การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การอบรมครูผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
หลักสูตรต้องค านึงและต้องกระท าอย่างรอบคอบ นับแต่ขั้นเตรียมการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นที่น ามาใช้
วางแผน และวิธีการฝึกอบรมบุคลากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการใช้หลักสูตรซึ่งมีความแตกต่าง
ของความพร้อมของการใช้หลักสูตร โรงเรียนในตัวเมืองขนาดใหญ่ย่อมมีความพร้อมหลาย ๆ ด้าน
มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในชนบท และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เช่น เช่น ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู 
กลุ่มผู้สนับสนุน การสอน รวมทั้ง ผู้ปกครอง วิธีการอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมและงบประมาณ
ที่ใช้แผนนี้ 
     วิธีการฝึกอบรมจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายของการใช้หลักสูตร เช่น ผู้บริหารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิธีการอบรมจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับนโยบาย เจตนารมณ์ของหลักสูตรการจัดงบประมาณและ
บริการสนับสนุนการใช้หลักสูตรและการสอน วิธีการที่ใช้ส่วนมากจะเป็นการประชุมชี้แจงสาระส าคัญ
และแนวทางปฏิบัติ เป็นต้น วิธีการใช้ส่วนมากจะมุ่งเน้นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพราะการที่จะ
เข้าใจหลักสูตรจนสามารถปฏิบัติการสอนได้นั้น ต้องลงมือปฏิบัติจริงครูจึงจะเห็นภาพรวมและเกิด
ความมั่นใจในการสอน วิธีการฝึกอบรมนี้จะสิ้นเปลืองงบประมาณ และต้องใช้เวลานานพอสมควร 
ดังนั้น ทรัพยากรต่าง ๆ การเตรียมวัสดุส าหรับการฝึกอบรม จะต้องมีการวางแผนอย่างดี เพ่ือไม่ให้ครู
เกิดความสับสนและไม่แน่ใจซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการไม่ยอมรับหลักสูตรใหม่ตามมา นอกจากนั้นครู
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้ทราบผลของการฝึกอบรมปัญหาและแนวทางแก้ไข  โดยให้ผู้ อบรมได้มีส่วน
วางแผนการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผลของการพัฒนาหลักสูตรด าเนินการไปสู่
การปฏิบัติจริงได้มากข้ึน 

 2.  ขั้นด าเนินการใช้หลักสูตร 

     การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน การใช้หลักสูตรจะมีงาน
หลัก 3 ลักษณะ ดังนี้ 
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    2.1  การบริหารและการบริการหลักสูตร  หน่วยงานบริการหลักสูตรส่วนกลางของคณะ
พัฒนาหลักสูตร จะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเตรียมบุคลากรเพ่ือใช้หลักสูตรและการบริหารและ
การบริการวัสดุหลักสูตร ส่วนงานบริหารและบริการหลักสูตรในระดับท้องถิ่นซึ่งได้แก่โรงเรียนก็จะ
เกี่ยวข้องกับการจัดบุคลากรเข้าสอนตามความถนัดและความเหมาะสม การบริหารและการบริการ
หลักสูตรในโรงเรียน  ได้แก่ 

         2.1.1  การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร การจัดครูเข้าสอน หมายถึง การจัดและ
ด าเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและกลวิธีการใช้บุคลากรอย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
ความสนใจ ความถนัดและประสบการณ์ รวมทั้งสามารถพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตรโดยทั่วไปจะเป็นงานของหัวหน้าสถานศึกษา  แต่ละ
แห่ง การจัดครูเข้าสอนจ าเป็นต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และ
ประสบการณ์ตลอดจนความสมัครใจของครูแต่ละคนในสังคม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้หลักสูตรแต่ละคนมี
โอกาสได้ใช้ศักยภาพของตนให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้หลักสูตรให้มากที่สุด 

         2.1.2  บริการวัสดุหลักสูตร  วัสดุหลักสูตรที่กล่าวถึงนี้ ได้แก่ เอกสารหลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอนทุกชนิดที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ความสะดวก และช่วยเหลือครูให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่าง
ถูกต้อง งานบริการหลักสูตรจึงเป็นภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร
จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลางซึ่งผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องด าเนินการบริหารและบริการสื่อ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ถึงมือผู้ใช้ในโรงเรียนแต่ละแห่งอย่างครบถ้วนและทันก าหนด 

         2.1.3  การบริหารหลักสูตรภายในโรงเรียน การจัดบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน
ได้แก่ การจัดอ านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ใช้หลักสูตร เช่น การบริการห้องสอน วิชาเฉพาะบริการ
เกี่ยวกับห้องสมุด สื่อการเรียนการสอน บริการเกี่ยวกับเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล และ
การแนะแนว เป็นต้น ผู้บริหารโรงเรียน ควรอ านวยความสะดวกในการจัดท าหรือจัดหาแหล่งวิชาการ
ต่าง ๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกโรงเรียนอีกด้วย 

    2.2  การด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

          2.2.1  การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น เนื่องจากหลักสูตรที่ยกร่าง
ขึ้นมาเพ่ือใช้ประชากรโดยส่วนรวมในพ้ืนที่กว้างขวางทั่วประเทศนั้น มักจะไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพของสังคมใน
ท้องถิ่น  และสามารถสนองความต้องการของผู้เรียน ควรจะได้มีการปรับหลักสูตรกลางให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นท่ีใช้หลักสูตรนั้น ๆ 
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         2.2.2  การจัดท าแผนการสอน  การจัดท าแผนการสอนเป็นการขยายรายละเอียด
ของหลักสูตรใหม่ให้ไปสู่ภาคปฏิบัติโดยการก าหนดกิจกรรมและเวลาได้อย่างชัดเจน สามารถน าไป
ปฏิบัติได้แผนการสอนควรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ 

       2.2.2.1  แผนการสอนระยะยาว  จัดท าเป็นรายภาคหรือรายปี 
       2.2.2.2  แผนการสอนระยะสั้น  น าแผนการสอนระยะยาวมาขยายเปน็รายละเอียด

ส าหรับการสอนในแต่ละครั้ง 
 จะเห็นได้ว่า แผนการสอนจะเป็นแนวทางในการใช้หลักสูตรของครู ถ้าหากไม่มีการ

จัดท าแผนการสอน การใช้หลักสูตรก็จะเป็นไปตามอย่างไม่มีจุดหมาย ท าให้เสียเวลาหรือมี
ข้อบกพร่องในการใช้หลักสูตรเป็นอย่างมาก อันจะส่งผลให้การบริหารหลักสูตรเกิดความล้มเหลว 

         2.2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีนักปราชญ์ทางด้านหลักสูตรหลายคน ได้ให้
ความหมายของหลักสูตรว่า  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ ที่จัดโดยโรงเรียน ดังนั้น ถือว่า  
กิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งจัดขึ้นโดยครูเพ่ือให้สนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรจึงเป็นส่วนของการน า
หลักสูตรไปใช้สู่ภาคปฏิบัติโดยแท้จริง 

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งจ าเป็นจะต้องเริ่มจากการพิจารณาถึง
จุดหมายของการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะท าได้หลาย ๆ ชนิด 
ซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในเรื่องของการใช้เวลา การใช้แรงงานการใช้ทรัพยากร ตลอดจน
การใช้งบประมาณ โดยเหตุนี้ครูผู้สอนในฐานะเป็นผู้จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนควรพิจารณาคัดเลือก
กิจกรรมที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดความรู้ หรือประสบการณ์ และสามารถท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายง่ายที่สุด 
เร็วที่สุด ประหยัดเวลาที่สุด ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่ายมากที่สุด การสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ใดเป้าหมายหนึ่ง อาจจะเลือกใช้เฉพาะกิจกรรมที่เห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดเพียง 1 -2 กิจกรรม  
ก็เพียงพอแล้ว ไม่จ าเป็นต้องท าทุกๆกิจกรรม เพราะการท าเช่นนี้นั้นอกจากไม่เป็นการประหยัดด้วย
ประการทั้งปวงแล้วอาจจะก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายอีกด้วย 

         2.2.4  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ในการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น มีขั้นตอนหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ คือการวัดและประเมินผล เพราะการวัดและ
ประเมินผล เพราะการวัดและประเมินผลจะได้ข้อมูลย้อนกลับที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ว่าบรรลุตามจุดประสงค์ของการสอนและความมุ่งหมายของหลักสูตร
หรือไม่ การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของนัก
การศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ เพราะผลจากวัดจะเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจของครูและนักการ
ศึกษาเพ่ือใช้ปรับปรุงวิธีสอน การแนะแนว การประเมินหลักสูตรแบบเรียน การใช้อุปกรณ์การสอน
ตลอดจนการจัดระบบบริหารทั่วไปของโรงเรียน และนอกจากนี้ยังไม่ช่วยปรับปรุงการเรียนของ
นักเรียนให้เรียนถูกวิธียิ่งขึ้น  เช่น  ผลการสอบของนักเรียนที่ไม่ดี  ไม่เพียงแต่แสดงความอ่อนของ
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นักเรียนแต่ละคนเท่านั้น เพราะถ้าพิจารณาผลการสอบรวมทั้งโรงเรียนก็จะแสดงถึงความบกพร่องใน
สอนไม่ดีของครูด้วย และถ้าพิจารณาผลการสอบรวมทั้งโรงเรียนก็จะแสดงถึงความบกพร่องในด้าน
การบริหารของโรงเรียนของครุใหญ่ และคณะผู้บริหาร ยิ่งกว่านั้นถ้าเราพิจารณาผลการสอบรวมทั้ง
ประเทศก็จะแสดงถึงความบกพร่องในการจัดระบบการบริหารของนักการศึกษาระดับประเทศอีกด้วย 
ดังนั้นการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนจึงนับว่ามีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษา 

 การวัดและประเมินผลส่วนที่จะใช้พิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการ
สอนตามที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด การวัดและประเมินผลจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องสัมพันธ์กับ
กระบวนการเรียนการสอนซึ่งจ าเป็นจะต้องจัดให้เป็นระบบที่ชัดเจนเหมาะสมเพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการเรียนการสอน อันเป็นส่วนส าคัญของการน าหลักสูตรไปใช้ 

2.3  การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร 

      2.3.1 การจัดงบประมาณ การจัดงบประมาณเพ่ือการเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่ งจ าเป็น                     
และมีความส าคัญมากส าหรับสถานศึกษาทุกระดับ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้อง
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนประจ าปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงและยังประสิทธิผล
ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงิน
ของโรงเรียนจะต้องมีสมรรถภาพในการจัดงบประมาณของโรงเรียนได้ดี ไม่มีผิดพลาด จึงจะสามารถ
จัดงบประมาณของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มวิชาได้อย่างดี 

      2.3.2  การใช้อาคารสถานที่ เป็นสิ่งสนับสนุนการใช้หลักสูตรซึ่งผู้บริหารการศึกษาพึงตระหนักว่า 
อาคารสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในสถานศึกษา ย่อมเป็นส่วนประกอบส าคัญต่อการเรียนการ
สอน และการอบรมบ่มเพาะนิสัยแกผู้เรียนได้ทั้งสิ้นแต่เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีปริมาณ
และคุณภาพของอาคารสถานที่แตกต่างกันฉะนั้น  ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องวางโครงการและแผนการใช้
อาคารสถานที่ทุกแห่งให้เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้เป็นการประหยัดมากที่สุดเท่าที่จะ
สามารถกระท าได้ โดยจะต้องส ารวจศึกษาวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบคอบ แล้วจึง วางแผนควร
ด าเนินการอย่างไรจึงจะบรรลุผลตามเจตนารมณ์ หรืออุดมการณ์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

      2.3.3  การอบรมเพ่ิมเติมระหว่างการใช้หลักสูตร ขณะที่ด าเนินการใช้หลักสูตรจะต้องศึกษา  
ปัญหาและปรับแก้สิ่งต่าง ๆ ให้เข้ากับสภาพจริงและความเป็นไปได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งนี้
โดยไม่ให้เสียหลักการใหญ่ของหลักสูตร สิ่งที่ครูต้องการคือการฝึกอบรมเพ่ิมเติม เพ่ือสร้างความพร้อม
ในการสอนของครูให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น การฝึกอบรมจะกระท าจากการวิเคราะห์ส่วนที่ขาดใน
บทบาทหน้าที่ของครู เกี่ยวกับการใช้หลักสูตร เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม และท่ีส าคัญสุดคือการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
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      2.3.4  การจัดตั้งศูนย์วิชาการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร ภารกิจเกี่ยวกับ               
การจัดตั้งศูนย์วิชาการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนกลางซึ่ง
เป็นการพัฒนาหลักสูตร หน่วยงานนี้ควรหาทางสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานผู้ใช้หลักสูตรให้สามารถ
ด าเนินการใช้หลักสูตรด้วยความมั่นใจ การจัดตั้งศูนย์วิชาการอาจจะท าในลักษณะศูนย์บริการแนะน า
ช่วยเหลือ หรือจัดตั้งโรงเรียนตัวอย่าง หรือดังที่กรมวิชาการได้จัดตั้ง โรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร    
ที่ศูนย์พัฒนาหลักสูตรก็ได้ โรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตรที่กรมวิชาการจัดขึ้น จะเป็นโรงเรียนที่สามารถ
ด าเนินการใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งพอจะเป็นแบบอย่างให้แก่
โรงเรียนอ่ืน ๆ ได้ วิธีการเช่นนี้จะเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนผู้ใช้หลักสูตรได้มีความกระตือรือร้นใน
การพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้หลักสูตรในโรงเรียนของตน และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการน ามาใช้หลักสูตรระหว่างโรงเรียนด้วย 

 3.  ขั้นติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

    3.1  การนิเทศและติดตามการใช้หลักสูตรในโรงเรียน การนิเทศมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
หน่วยงานทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการศึกษา เพ่ือเป็นการช่วยปรับปรุงการเรียนการสอน  
สงัด  อุทรานันท์ (2532 : 268-269) กล่าวว่า การนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตรในระหว่างการ
ใช้หลักสูตรนั้น หน่วยงานส่วนกลางในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตรควรจัดส่งเสริมเจ้าหน้าที่ไปให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรเพ่ิมเติม และติดตามผลการใช้หลักสูตรในโรงเรียนว่าได้ด้วยความถูกต้อง
หรือไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้นหรือไม่ หากมีปัญหาก็น่าจะได้แก้ไขให้ลุล่วง ส าหรับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น
อาจด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือแก่ครูผู้ใช้หลักสูตรให้ด าเนินการใช้หลักสูตรอย่างถูกต้อง 

    การนิเทศการใช้หลักสูตรหรือการนิเทศการเรียนการสอน ต้องค านึงหลักส าคัญของการ
นิเทศ คือ การให้ค าแนะน าช่วยเหลือไม่ใช่การคอยตรวจสอบเพ่ือจับผิดแต่ประการใด โดยลักษณะเช่นนี้
ผู้นิเทศจ าเป็นจะต้องสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับผู้รับการนิเทศ การด าเนินการนิเทศ
จะต้องด าเนินไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยและร่วมมือกัน 

    3.2  การติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตร จะต้องมีการวางแผนให้ชัดเจนว่าจะ
ท าการประเมินส่วนใดหลักสูตร ถ้าการวางแผนเกี่ยวกับการประเมินไม่ชัดเจนเมื่อมีความต้องการจะ
ท าการประเมินในหัวข้อนั้นหรือส่วนนั้น บางครั้งอาจจะกระท าไม่ได้เพราะต่อเนื่อง ดังนั้น การวางแผน
เพ่ือการประเมินหลักสูตรจะต้องชัดเจน และจะใช้วิธีการประเมินอย่างไรจึงจะได้ผลเป็นภาพรวมที่
สามารถน ามาอธิบายได้ว่า สิ่งใดเป็นบรรยากาศ หรือสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยหรือไม่เอ้ืออ านวย  
เท่าที่ด าเนินการใช้หลักสูตรไปแล้วบรรลุถึงสิ่งที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด สามารถตอบสนองความ
มุ่งหมายหลักที่ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินหลักสูตรว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ การออกแบบการ
ประเมินที่กว้างและลึก คือการมองภาพรวมทั้งหมดของการใช้หลักสูตรการหาตัวบ่งชี้ส าคัญ ๆ นั้น
จะต้องระมัดระวังเรื่องตัวแปรทางวัฒนธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย เพราะบางอย่างผู้ประเมิน



285 

 

อาจมองข้ามไป เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่ย่อมได้เปรียบกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก องค์ประกอบที่ จัดตั้ง
โรงเรียน ถ้าชุมชนให้การสนับสนุนอย่างดีก็มีผลต่อการใช้หลักสูตร หรือโรงเรียนขนาดเล็กมากเกินไป 
เช่นมีนักเรียน 40-50 คนมีครู 2-3 คน บางครั้งอาจจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถพัฒนาได้
มากเท่าที่ควรหลักการจะร่างให้ดีสมบูรณ์สักเท่าใดก็ตาม การน าหลักสูตรไปใช้ควรพิจารณาให้
รอบคอบ ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีระบบกลุ่มโรงเรียนช่วยเหลือก็ตาม บริบททางสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่มาช่วยเสริมให้สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าเหตุใดการน าหลักสูตรไปใช้ได้ผล
หรือไม่ได้ผล เพราะมีปัจจัยแทรกซ้อนทางเศรษฐกิจ สังคมและค่านิยมของบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ข้อพิจารณาในการประเมินหลักสูตรสรุปได้ดังแสดงในภาพประกอบ 11.2 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11.2  ข้อพิจารณาในการประเมินหลักสูตร 

ที่มา : บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 278) 

การประเมินหลักสูตร 

การบรรลุเป้าหมาย ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม  วัฒนธรรม ด้านการเมือง 

ด้านงบประมาณ ด้านเทคนิค 

ด้านระบบบริหาร ด้านบรรยากาศในการท างาน 

ด้านระบบบริหารสนับสนุน ด้านสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือทราบ 

- การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

- ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
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 4.  ขั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้หลักสูตร 
      การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้หลักสูตรนับว่าเป็นกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ ดังนี้ (แรมสมร  อยู่สถาพร, 
2536 : 291-292) 

     4.1  การจัดตั้งศูนย์วิชาการ ศูนย์วิชาการที่จัดขึ้นนี้ จะท าหน้าที่เหมือนศูนย์กลางการให้
ความรู้ ค าแนะน า และบริการด้านเอกสารประกอบหลักสูตร ตลอดจนเป็นแหล่งวิทยากรให้กับ
โรงเรียนต่าง ๆ การจัดตั้งศูนย์วิชาการนี้อาจจะจัดตั้งภายในแต่ละโรงเรียน  หรือหลาย ๆ โรงเรียน
จัดตั้งร่วมกันและร่วมกันบริหารงานของศูนย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

     4.2  การจัดตั้งศูนย์แนะแนว ปัจจุบันนี้การแนะแนวถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนภายในโรงเรียน ในทุกระดับการศึกษา เพราะผู้บริหารตระหนักถึงความจ าเป็นในการให้
ค าแนะน าด้านการเรียน การแก้ปัญหา การเลือกและตัดสินใจด้านการเรียนของนักเรียนแต่ละคน  
เป็นการช่วยให้นักเรียนมีสัมฤทธิผลด้านการเรียนสูงขึ้นวิธีการหนึ่ง 
      การจัดตั้งศูนย์แนะแนวขั้นนี้ถือว่าเป็นระบบการสนับสนุนการใช้หลักสูตรที่ส าคัญอีก
ระบบหนึ่ง ครูทุกคนควรเป็นครูแนะแนว สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนของเด็ก 
และในทุกด้านที่เกี่ยวกับเด็ก ในการแนะแนวเด็กนั้นควรใช้หลัก 3 ประการคือ 

      1.  การแนะให้เด็กรู้จักตัวเองโดยเฉพาะด้านทักษะความสามารถเฉพาะตัว 

      2.  แนะให้เด็กรู้จักสิ่งแวดล้อมทรัพยากร 

      3.  แนะให้เด็กมองเห็นแนวทางการประกอบอาชีพได้ การแนะแนวนี้ควรท าอย่าง
ต่อเนื่อง ถ้าเป็นในระดับท้องถิ่นครูจะต้องรู้จักวิเคราะห์วิจัยอาชีพต่าง ๆ และข้อมูลเศรษฐกิจสังคมใน
ท้องถิ่น พัฒนาการแนะแนวให้ได้ผลที่สุด 

     4.3  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นับเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อการใช้หลักสูตรใน
โรงเรียนเป็นอย่างมาก ผู้บริหารและคณะผู้รับผิดชอบดูแลด้านการเรียนการสอนในแต่ละหมวดวิชา 
ควรถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริม หรือจัดด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกหมวดวิชา      
ในส่วนครูแต่ละคนก็ควรรับผิดชอบจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาที่ตนรับผิดชอบอยู่เช่นกัน ถ้าผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรทุกคนมีความรับผิดชอบในด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนี้ และ
ร่วมมือร่วมใจกันจัดให้แก่นักเรียนของตน การใช้หลักสูตรในโรงเรียนนั้น ๆ ก็จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรที่จัดตั้งไว้ได้ 
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กระบวนการในการประเมินผลเพื่อควบคุมคุณภาพของหลักสูตร 

  

ในแง่ของการปฏิบัติการของกระบวนการของการประเมินผลเพ่ือควบคุมคุณภาพของ
หลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ การตรวจสอบหาประสิทธิผลและความตกต่ าของคุณภาพของ
หลักสูตร การตรวจสอบหาสาเหตุของความตกต่ าของคุณภาพ และการน าวิธีการต่าง ๆ มาแก้ไข
พร้อมทั้งตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการเหล่านั้น รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้  
 1.  การตรวจสอบประสิทธิผลและความตกต่ าของคุณภาพของหลักสูตร 

     วิธีการตรวจสอบเริ่มด้วยการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน (Basic Data) เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
ข้อมูลระหว่างด าเนินการ ข้อมูลพ้ืนฐานนี้ควรเก็บรวบรวมในระหว่างที่น าหลักสูตรไปทดลองใน
ภาคสนาม ควรเก็บให้ได้มากและหลากหลาย เราจะสรุปว่าคุณภาพของหลักสูตรต่ าลงก็ต่อเมื่อข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ที่รวบรวมได้หลังจากการทดลองใช้ในภาคสนาม มีค่าต่ ากว่าข้อมูลที่รวบรวม
ได้จากการทดลองในภาคสนาม  อย่างไรก็ตามสิ่งที่พึงระมัดระวัง ก็คือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
สองครั้งนั้นจะกระท าในสภาพที่ใกล้เคียงกันที่สุด มิฉะนั้นแล้วจะน าข้อมูลทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบ
กันได้ 
     ส าหรับการรวบรวมข้อมูลหลังจากการน าเอกสารหลักสูตรมาใช้ในระยะเวลาหนึ่งแล้ว มี
ข้อมูลที่ควรรวบรวม 3 รายการ คือ ผลการทดสอบข้ันสุดท้าย (ผลการสอบปลายปี) ผลการสอบแต่ละ
วิชาในแต่ละภาคเรียน และข้อมูลจากพฤติกรรมของผู้เรียนจากการใช้เครื่องมือวัด เช่น แบบทดสอบ
ความสนใจและเจตคติ นอกจาก 3 รายการนี้เราอาจเก็บข้อมูล อ่ืนที่มีผลพาดพิงถึงคุณภาพของ
หลักสูตรด้วยก็ได้ เช่น สถิติการยืมหนังสือห้องสมุดการเลือกเรียนรายวิชาที่ไม่ได้บังคับ และบันทึก
เรื่องราวการกระท าต่าง ๆ ของผู้เรียน เป็นต้น 

 2.  การตรวจสอบหาสาเหตุที่ท าให้คุณภาพตกต่ า 

     งานนี้เริ่มขึ้นเมื่อได้มีการพบว่าคุณภาพของหลักสูตรต่ าลง มีสมมุติฐานหลายเรื่องที่อาจ
น ามาใช้ในการค้นหาสาเหตุที่ส าคัญ ดังนี้ 

    2.1  ความล้มเหลวในการใช้หลักสูตร การที่จะใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิผลในทุกสภาพ
ย่อมเป็นไปไม่ได้ หลักสูตรแต่ละหลักสูตรย่อมมีจุดหมายแตกต่างกัน และการที่บรรลุจุดหมายก็ต่อเมื่อ
ได้มีการใช้หลักสูตรในสภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสมเท่านั้น ดังนั้นสิ่งแรกที่พึงกระท าในการตรวจสอบ
หาสาเหตุก็คือ ตรวจสอบดูว่าได้มีการน าหลักสูตรมาใช้อย่างไรผู้สอนใช้วิธีการสอน ใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียนการสอนถูกต้องหรือไม่ ฯลฯ ข้อมูลที่รวบรวมได้นี้ จะช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าสาเหตุของการตกต่ าคุณภาพเกิดจากอะไร 

    2.2 ความเปลี่ยนแปลงของสภาพและเงื่อนไขในเวลาที่น าหลักสูตรไปใช้  สภาพภายใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่น าหลักสูตรไปใช้ย่อมเปลี่ยนแปลงทุกเวลา ตัวอย่างเช่น ในตอนที่ท าการ
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ทดลองในภาคสนาม ขวัญและก าลังใจของผู้สอนดีมาก แต่ในตอนที่น าเอาหลักสูตรไปใช้จริง ๆ กลับ
ลดต่ าลง และถ้าสภาพอย่างอ่ืน ๆ ยังคงเหมือนเดิมเราก็อาจสรุปได้ว่าความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ใน
ด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนในตอนแรกและตอนหลังย่อมมีสาเหตุจากความเปลี่ยนแปลงด้านขวัญและ
ก าลังใจนั่นเอง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติสิ่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพไม่ได้มีเพียงอย่างเดียว ลักษณะ
เดียว หรือรูปแบบเดียว ดังนั้น การเก็บข้อมูลอย่างละเอียดหลาย ๆ ด้าน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้อง
กระท าเพ่ือตรวจสอบดูว่าข้อมูลที่แตกต่างกันมากนั้นเป็นข้อมูลในด้านใด ความกระตือรือร้นในการ
ท างาน ความเข้าใจและเจตคติที่มีต่อหลักสูตรความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนในการใช้
หลักสูตรใหม่ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตรรวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ได้แก่  ที่ตั้งของโรงเรียน     
(อยู่ในเมือง ชนบท อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ฯลฯ) ขนาดของชั้นเรียน ความสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้สื่อการเรียนการสอน ความร่วมมือของชุมชน 

    2.3  ความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจเป็นไปได้ว่าลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองภาคสนามกับที่น าหลักสูตรมาใช้จริงมีความแตกต่างกันมาก เช่น     
ในด้านระดับความรู้ความสามารถ เจตคติ และค่านิยมท่ีมีต่อการเรียนในกรณีดังกล่าวประสิทธิผลของ
หลักสูตรย่อมเปลี่ยนแปลงไป การแก้ไขปัญหาท าได้โดยการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือควบคุมคุณภาพให้
ใกล้เคียงกัน 

    2.4 วิธีการวิเคราะห์ผลการทดสอบ เป็นที่ทราบกันดีว่าการทดสอบหรือการประเมินผล
นั้นมีทั้งการทดสอบระหว่างด าเนินการ หรือการทดสอบย่อย (Formative Evaluation) และการ
ทดสอบขั้นสุดท้าย หรือการทดสอบรวบรวม (Summative Evaluation) การทดสอบรวมเป็นการ
ทดสอบท่ีบอกให้เราทราบว่าหลักสุตรดีขึ้นหรือเสื่อมคุณภาพลง แต่ไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่า
ปัญหาอยู่ไหนและเป็นเพราะเหตุใด ในทางตรงกันข้ามทดสอบระหว่างการด าเนินการหรือทดสอบ
ย่อย ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยจุดอ่อนของผู้เรียนสามารถช่วยให้เราทราบว่าหลักสูตรมีจุดอ่อน เรื่องอะไร  
และเป็นเพราะเหตุใด ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้การทดสอบย่อยเป็นเครื่องชี้ถึงสาเหตุการตกต่ าหลักสูตร 

     วิธีวิเคราะห์การทดสอบย่อยมีหลายวิธี  วิธีแรกก็คือการเปรียบเทียบผลการสอบในภาค
เรียนหรือปีปัจจุบันกับผลการสอนในภาคเรียนหรือปีที่ผ่านมา ถ้าปรากฏว่าผลการสอนของปัจจุบัน
ดีกว่าที่ผ่านมา ผู้สอนก็ควรได้รับค าชมเชย  และได้รับการสนับสนุนให้ปรับปรุงตนเอง เพ่ือให้ดียิ่งขึ้น 
แต่ถ้าต่ ากว่าที่ผ่านมาก็ควรให้ครูผู้สอนตรวจสอบให้ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด และท าอย่างไรจึงจะ
แก้ไขได้ 
     อีกวิธีหนึ่งคือการเปรียบเทียบผลการสอบย่อยมีหลายวิธี  ที่ท าติดต่อกันหลาย ๆ ครั้งโดย
ใช้ผู้เรียนกลุ่มเดียวกัน ถ้าปรากฏว่าผลการทดสอบมีอัตราการสอบมีอัตราการสอบตกเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ    
ก็แสดงว่าผู้สอนไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องจากผลการทดสอบในครั้ง ๆก่อน แต่ถ้าผลออกมาในทางตรงกัน
ข้ามก็แสดงว่าได้มีการน าเอาผลการทดสอบในครั้งก่อนๆ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
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     วิธีการวิเคราะห์อีกวิธีหนึ่งคือการวิเคราะห์ให้ละเอียดลงไปว่าในจ านวนข้อสอบทั้งหมด
ผู้เรียนท าผิดข้อใดมากที่สุด และข้อใดที่ท าผิดลดหลั่นลงมา ผลการวิเคราะห์จะช่วยให้ทราบว่าผู้เรียน
ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องใด และจากผลนี้ท าให้ตั้งสมมุติฐานได้ว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา 

     นอกจากข้อมูลจากผลการทดสอบย่อยแล้ว ยังมีข้อมูลที่สามารถสรุปได้จากการ
ประเมินผลและการวัดโดยวิธีอ่ืน ๆ อีก เช่น การสังเกตพฤติกรรมและกิจกรรมในชั้นเรียนระเบียบและ
รายงานการวัดเจตคติ ความเข้าใจ รวมทั้งผลจากการอภิปรายการสัมภาษณ์ และการศึกษาเป็นราย
กรณี ทั้งหมดนี้ล้วนมีประโยชน์ และเมื่อน ามาวิเคราะห์จะช่วยให้ทราบว่า จุดอ่อนของหลักสูตรคือ
อะไร อย่างไรก็ตามวิธีการนี้มีข้อเสียที่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลามาก 

 3.  การแก้ไขและตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการน ามาแก้ไข 

     หลังจากที่ได้ทราบแล้วว่าความตกต่ าของคุณภาพหลักสูตรคือเรื่องอะไร และเกิดจาก
สาเหตุอะไรแล้วขั้นต่อไปของกระบวนการควบคุมคุณภาพหลักสูตรคือเรื่องอะไร และเกิดจากสาเหตุ
อะไรแล้วขั้นต่อไปของกระบวนการควบคุมคุณภาพก็คือการแก้ไขนี้อาจท าได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สาเหตุและปัญหาที่ท าให้คุณภาพตกต่ า ในบางกรณีอาจใช้วิธีปรับปรุงวิธีการสอนและแก้ไขหลักสูตร
บางส่วน  เช่น การตัดทอนหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระ แก้ไขวิธีสอนโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้เล็กลง หรือให้
มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น หรือปรับช่วงเวลาการทดสอบให้สั้นเข้า เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
ข้อมูลจากผลการทดสอบเร็วขึ้น 

     การแก้ไขอาจก้าวไกลออกไปถึงขั้นการอบรมครูผู้สอน เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าหลักสูตรมาปฏิบัติได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การที่จะอบรมอย่างไรและเรื่อง
อะไร  ย่อมขึ้นอยู่กับปัญหาซึ่งพบจากการตรวจสอบในตอนต้น อย่างไรก็ตามในการแก้ไขนักพัฒนา
หลักสูตรจะต้องติดตามดูผลอย่างใกล้ชิด การแก้ไขไม่จ าเป็นต้องทีเดียวทั้งหมดแต่ควรใช้วิธีการทดลอง
กลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เมื่อได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงค่อยน าเอายุทธศาสตร์และวิธีการนั้นมาใช้ในวงกว้างต่อไป 

 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 

  

จากขั้นตอนของการน าหลักสูตรไปใช้ จะเห็นได้ว่าการน าหลักสูตรไปใช้กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานหรือบุคคลหลายฝ่ายหลายระดับ ซึ่งจะต้องประสานงานหรือร่วมมือกันในอันที่จะน า
หลักสูตรไปให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งแต่ละหน่วยงาน  แต่ละฝ่ายแต่ละระดับมีการน าหลักสูตรไปใช้ 
และบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนี้  
 1.  บทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการน าหลักสูตรไปใช้ 
 หน่วยงานส่วนกลาง หมายถึง หน่วยงานหรือคณะบุคคลที่ท าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร
เพ่ือให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้ใช้ หน่วยงานส่วนกลางมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 2 
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ลักษณะ คือ การบริหาร การบริการหลักสูตร การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเอง 
 หน่วยงานส่วนท้องถิ่น หมายถึง หน่วยงานหรือผู้ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปสู่
การเรียนการสอน ซึ่งได้แก่โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เป็นผู้ใช้หลักสูตรซึ่งสร้างโดยส่วนกลาง 
งานที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการใช้หลักสูตรก็คืองานบริหารงานบริการหลักสูตร 
การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร 

 หน่วยงานทั้ง 2 ได้แบ่งลักษณะของการน าหลักสูตรไปใช้  ดังนี้ 
 1.1  การใช้หลักสูตรโดยหน่วยงานส่วนกลางมีบทบาทอย่างเต็มที่  การใช้หลักสูตรในรูปนี้
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทที่ส าคัญ ดังนี้ 
      1.1.1  บทบาทหน่วยงานส่วนกลาง 

          1.1.1.1  ก าหนดเป้าหมายและจุดหมายของหลักสูตร 

          1.1.1.2  เตรียมโปรแกรมและวัสดุหลักสูตรชนิดต่าง ๆ 

          1.1.1.3 ด าเนินการวิเคราะห์และติดตามผลการใช้หลักสูตร 

          1.1.1.4  พิจารณาอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเรียนการสอน 

          1.1.1.5  ด าเนินการวดัและประเมินผลการปฏิบัติงานการใช้หลักสูตรของหน่วยงาน
ระดับท้องถิ่น 

      1.1.2  บทบาทของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

          ท าหน้าที่ให้การช่วยเหลือหน่วยงานส่วนกลางในเรื่องการติดตามผลการใช้หลักสูตร 

 1.2  การใช้หลักสูตรโดยให้โรงเรียนมีบทบาทอย่างเต็มที่  การใช้หลักสูตรแบบนี้หน่วยงาน
แต่ละระดับจะมีบทบาทท่ีส าคัญคือ 

      1.2.1  บทบาทหน่วยงานส่วนกลาง 
          หน่วยงานส่วนกลาง  ไม่มีบทบาทในการใช้หลักสูตรของหน่วยงานในระดับท้องถิ่นแต่
อย่างใด 

      1.2.2  บทบาทของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

          1.2.2.1  ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

          1.2.2.2  พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนและสร้างผู้น าทางวิชาการ 

          1.2.2.3  วิเคราะห์และติดตามผลการใช้หลักสูตร 

          1.2.2.4  ด าเนินการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเรียนการสอน 

 1.3  การใช้หลักสูตรโดยให้หน่วยงานส่วนกลางมีบทบาทเป็นส่วนใหญ่และมีหน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ การใช้หลักสูตรระบบนี้หน่วยงานในระดับผู้พัฒนาหลักสูตรและ
หน่วยงานท้องถิ่นดังบทบาทดังนี้ 
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      1.3.1  บทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง 
          1.3.1.1  ก าหนดเป้าหมายและจุดหมายของหลักสูตร 

          1.3.1.2  จัดโปรแกรมและวัสดุต่าง ๆ  
          1.3.1.3  ด าเนินการวิเคราะห์และติดตามผล 

          1.3.1.4  จัดหาผู้น าทางด้านความคิดมาช่วยในการใช้หลักสูตร 

          1.3.1.5  สร้างบรรยากาศสนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ  
          1.3.1.6  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

          1.3.1.7  เผยแพร่ข่าวสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
 1.4  ใช้หลักสูตรโดยให้หน่วยงานท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญและหน่วยงานส่วนกลางเป็น
ผู้ให้การสนับสนุน  การใช้หลักสูตรในรูปแบบนี้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาท
แตกต่างกันดังนี้   
      1.4.1  บทบาทของหน่วยงานส่วนกลาง 
          1.4.1.1  ก าหนดเป้าหมายของหลักสูตรและช่วยเหลือให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วย
การศึกษาต่าง ๆ 

          1.4.1.2  ท าหน้าที่กระตุน้ให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

          1.4.1.3  สร้างบรรยากาศให้เกิดการสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่น 

          1.4.1.4  ให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินหรือวัสดุ 
          1.4.1.5  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

      1.4.2  บทบาทของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

          1.4.2.1  ท าหน้าที่ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

          1.4.2.2  พัฒนาวัสดุหลักสูตรเพ่ือใช้ในโปรแกรมการเรียนการสอน 

          1.4.2.3  สร้างผู้น าทางวิชาการ 
          1.4.2.4  ด าเนินการวิเคราะห์และติดตามผลการใช้หลักสูตร 

          1.4.2.5  สร้างวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงโปรแกรมการเรียนการสอน 

          1.4.2.6  แสวงหาแนวทางและเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนส าหรับท้องถิ่น 

 2.  บทบาทของบุคลากรในการน าหลักสูตรไปใช้ 
      กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการพิจารณาถึงบทบาทของหน่วยงานส่วนกลางซึ่งเป็นผู้พัฒนา
หลักสูตรกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ใช้หลักสูตรว่า หน่วยงานทั้งสองแห่งมีบทบาท 
ในการพัฒนาและการใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละรูปแบบ ส าหรับหัวข้อนี้จะพิจารณาถึง



292 

 

บทบาทของบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรว่า บุคคลในต าแหน่งหน้าที่นั้น ๆ ควร
จะมีบทบาทในการใช้หลักสูตรในลักษณะใดดังต่อไปนี้ 

    2.1  นักวิชาการ ซึ่งได้แก่ ศึกษานิเทศก์ หรือนักวิชาการที่ท าหน้าที่พัฒนาหลักสูตรมี
บทบาทในการส่งเสริมการใช้หลักสูตรดังนี้ 

          2.1.1  ช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรและด าเนินการ
เรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 

          2.1.2  ท าการนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตรในหน่วยงานที่ใช้หลักสูตร 

          2.1.3  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการใช้หลักสูตร โดยการให้บริการ
วัสดุหลักสูตร และให้ก าลังใจแก่ผู้น าหลักสูตรไปใช้ 

    2.2  ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักสูตร ดังนี้ 
           2.2.1  ท าความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรที่โรงเรียนใช้อยู่อย่างชัดเจน 

           2.2.2  ให้บริการวัสดุ และสื่อการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ แก่ครู 
           2.2.3  ด าเนินการนิเทศ และติดตามผลการใช้หลักสูตรภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

           2.2.4  กระตุ้นและส่งเสริมครูในการใช้หลักสูตรอย่างถูกต้อง เช่น การจัดอบรมหรือ
จัดประชุมสัมมนา เป็นต้น 

           2.2.5  ให้ก าลังใจและบ ารุงขวัญแก่ครูผู้ใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็น
แบบอย่างแก่ครูคนอ่ืน ๆ 

    2.3  หัวหน้าหมวดวิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา ควรจะด าเนินการส่งเสริมการใช้หลักสูตร
ดังต่อไปนี้ 
           2.3.1  ศึกษารายละเอียดและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่ตนเองรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

           2.3.2  ช่วยวางแผนและจัดท าแผนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่ตนเองรับผิดชอบ 

           2.3.3  จัดหาวัสดุหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนและให้บริการแก่ครูคนอ่ืนที่อยู่
ภายในสาขาเดียวกนั 

           2.3.4  ด าเนินการนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

           2.3.5  ประสานงานการใช้หลักสูตรกับหมวดวิชาอ่ืน หรือสายวิชาอ่ืนเพ่ือให้การใช้
หลักสูตรภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.4  ครูผู้สอน ในฐานะเป็นผู้ใช้หลักสูตรโดยตรงมีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้การใช้
หลักสูตรภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
           2.4.1  ศึกษาหลักสูตรเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่ตนเองใช้อยู่อย่างกระจ่างชัด 

           2.4.2  ปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
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           2.4.3  สอนให้ถูกต้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ใช้อยู่ 
           2.4.4  พยายามคิดค้นหาวิธีการที่เหมาะสมหรือวิธีการที่มีประสิทธิภาพและน ามาใช้ 
           2.7.5  บุคลากรอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน นักเทคโนโลยีทางการศึกษา นักวัดผลและนัก
แนะแนว ฯลฯ ต่างก็มีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรโดยกระท าการ ดังนี้ 
        2.7.5.1  ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอย่างเต็มที่ 
        2.7.5.2  ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการแก่ครูผู้ใช้หลักสูตรอย่างเต็มที่ ถ้าหาก
บุคลากรทุกฝ่ายที่กล่าวมาท้ังหมดนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ก็พอคาดการณ์ได้ว่า การ
ใช้หลักสูตรจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีปัญหาเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันจะช่วยให้การน าหลักสูตร
ไปใช้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้มากที่สุด 

 

สรุปท้ายบท 

  

การน าหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาหลักสูตร เพราะเป็นการน า
อุดมการณ์ จุดหมายของหลักสูตร เนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ที่คัดสรรอย่างดีแล้วไปสู่
ผู้เรียน เป็นการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ 
นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร คณะผู้สร้างหลักสูตร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน การน าหลักสูตรไปใช้ถือเป็นกิจกรรมที่มีขั้นตอนการปฏิบัติหลาย
ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นเตรียมการใช้หลักสูตร ขั้นการใช้หลักสูตร ขั้นประเมินผลการใช้หลักสูตร และ
ขั้นการจัดกิจกรรมเสริมการใช้หลักสูตร วิธีการของกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ น่าจะเป็นหัวใจ
ส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรมีผู้กล่าวว่า แม้เราจะมีหลักสูตรดีแสนดี แต่ถ้าน าหลักสูตรไปใช้อย่างไม่
ถูกต้องแล้วหลักสูตรนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามบทบาทจะต้อง
ศึกษาท าความเข้าใจกับการน าหลักสูตรไปใช้ตามบทบาทหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ที่สุด เพ่ือให้การใช้
หลักสูตรนั้นสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
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 แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
 1.  จงอธิบายความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 
 2.  จงอธิบายแนวคิดของการน าหลักสูตรไปใช้ 
 3.  จงอธิบายงานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
 4.  จงอธิบายขั้นตอนของการน าหลักสูตรไปใช้มาพอเข้าใจ  
 5.  ครูผู้สอนมีผลต่อความส าเร็จของการน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  12 

การประเมินหลักสูตร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.  ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

2.  แนวคิดของการประเมินหลักสูตร 

3.  ความจ าเป็นและจุดมุ่งหมายในการประเมินผลตามหลักสูตร 

4.  ระยะของการประเมินหลักสูตร 

5.  ผู้ประเมินหลักสูตร 

6.  ขอบเขตในการประเมินหลักสูตร 

7.  ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 

8.  ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร 

9.  ปัญหาในการประเมินหลักสูตร 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของการประเมินหลักสูตรได้ 
 2.  เขียนแผนภูมิความคิดแสดงองค์ประกอบของหลักสูตรได้ 
 3.  วิจารณ์รูปแบบของหลักสูตรได้  

4.  บอกระดับของหลักสูตรได้ 
5.  บอกลักษณะของหลักสูตรที่ดีได้ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการตามแนวคิดของกาเย่ 
 1.  ขั้นที่ 1 ขั้นเร้าความสนใจ 

     1.1  ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดหาค าตอบ เช่น การสร้าง
หลักสูตรนั้นเราควรต้องท าการประเมินหรือไม่ อย่างไร หากไม่มีการประเมินหลักสูตร จะเป็นอย่างไร 
หรือสามารถด าเนินการอย่างไรได้หากไม่ใช้วิธีการประเมินหลักสูตร เป็นต้น 

 2.  ขั้นที่ 2 บอกวัตถุประสงค์ 
     2.1  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนเนื้อหาในบทนี้ แจ้งว่าผู้เรียนควรจะต้องปฏิบัติตน
อย่างไรในกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งแจ้งการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลงาน 
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3.  ขั้นที่ 3 ทบทวนความรู้เดิม 

    3.1  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการสร้างหลักสูตร หรือ
มองถึงว่าต้องมีข้อมูลใดบ้างก่อนการสร้างหลักสูตร สร้างแล้วท าอย่างไรต่อ เป็นต้น 

4.  ขั้นที่ 4 ขั้นน าเสนอเนื้อหาใหม่ 
    4.1  ผู้สอนบรรยาย อธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเนื้อหา การประเมินหลักสูตร 

5.  ขั้นที่ 5 ชี้แนวทางการเรียน 

    5.1  ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนน าหลักสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรท้องถิ่นมาเป็นตัวอย่าง 
และด าเนินการประเมินหลักสูตร 

6.  ขั้นที่ 6 กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 

    6.1  ผู้สอนท าการตรวจสอบผลงานการประเมินหลักสูตรของผู้เรียนว่าถูกต้องหรือไม่ 
อย่างไร ซักถามในประเด็นที่เก่ียวกับบทเรียนผู้เรียนแต่ละคน 

7.  ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

    7.1  จากนั้นผู้สอนให้ค าแนะน าผู้เรียนแต่ละคนว่ามีสิ่งใดที่ควรแก้ไข  
8.  ขั้นที่ 8 ทดสอบความรู้ 
    8.1  ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

9.  ขั้นที่ 9 สรุปและน าไปใช้ 
    9.1  ผู้สอนและผู้เรียนสรุปความรู้ร่วมกันทั้งชั้น พร้อมให้ผู้เรียนเสนอแนวคิดว่าจะน า

ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรต่อไป 

 

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
     สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนบทที่ 11 เรื่อง การประเมินหลักสูตร 

 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft Power point หัวข้อ ดังนี้ 
    2.1  ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

    2.2  แนวคิดของการประเมินหลักสูตร 

    2.3  ความจ าเป็นและจุดมุ่งหมายในการประเมินผลตามหลักสูตร 

    2.4  ระยะของการประเมินหลักสูตร 

    2.5  ผู้ประเมินหลักสูตร 

    2.6  ขอบเขตในการประเมินหลักสูตร 

    2.7  ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 

    2.8  ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร 
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    2.9  ปัญหาในการประเมินหลักสูตร 

 3.  ตัวอย่าง หลักสูตร 

 4.  แบบทดสอบหลังเรียน 

     แหล่งเรียนรู้ 
1.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและที่อ่ืน ๆ 

เว็บไซต์ http://library.udru.ac.th/ 

 

การวัดผลและประเมินผล 

  

 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

1. อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของการ
ประเมินหลักสูตรได้ 
2. เขียนแผนภูมิความคิด
แสดงองค์ประกอบของ
หลักสูตรได้ 
3. วิจารณ์รูปแบบของ
หลักสูตรได้  

4. บอกระดับของหลักสูตร
ได้ 
5. บอกลักษณะของ
หลักสูตรที่ดีได้ 
 

    

 

   สังเกต 

   การตอบค าถาม 

   การอภิปราย 

   และพฤติกรรม 

   การท างานกลุ่ม 

 

 

    

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
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บทท่ี  12 

 

การประเมินหลักสูตร 
 

ความน า 

 

 การประเมินหลักสูตร เป็นกระบวนการค้นหาข้อมูล เก็บข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินหาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม พิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตร โดยใช้ผลจากการวัดในแง่มุมต่าง ๆ 
ของสิ่งที่ประเมินเพ่ือน ามาพิจารณาร่วมกัน ซึ่งมีการประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรตั้งแต่
จุดหมาย เนื้อหา การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล ว่ามีความสัมพันธ์การต่อเนื่องและสัมฤทธิ์
ผลตามความมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ และสมควรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไว้ใช้ต่อไป 

 

ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
  

การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตลอดจนกิจกรรมต่าง  ๆ 
เกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือน ามาตัดสินคุณค่าหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น นักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 

สุมิตร คุณานุกร (2520 : 198) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินหลักสูตร คือ การหา
ค าตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตามที่ก าหนดไว้ในความมุ่งหมายหรือไม่มากน้อยเพียงใด และอะไรที่
เป็นสาเหตุ การประเมินหลักสูตรเพ่ือตัดสินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรนั้นมีขอบเขตรวมถึง  1. การ
วิเคราะห์ตัวหลักสูตร 2. การวิเคราะห์กระบวนการของการน าหลักสูตรไปใช้ 3. การวิเคราะห์สัมฤทธิ์
ผลในการเรียนของนักเรียน 4. การวิเคราะห์โครงการประเมินหลักสูตร 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2521 : 192) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินหลักสูตรเป็นการพัฒนา
เกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรโดยใช้ผลจากการวัดในแง่มุมต่าง ๆ ของสิ่งที่ประเมินเพ่ือน ามาพิจารณา
ร่วมกัน และสรุปว่าจะให้คุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมากนั้นเป็นอย่างไร มีคุณภาพดีหรือไม่
เพียงใดหรือไม่ผลตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่ มีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข 

สันต์  ธรรมบ ารุง (2527 : 138-139) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินหลักสูตรเป็นการ
พิจารณาคุณค่าของหลักสูตร โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลจากการวัดผลในแง่ต่างๆ
ของสิ่งที่ประเมิน เพ่ือน ามาพิจารณาร่วมกันและสรุปว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นนั้นมีคุณค่าประการใด     
มีคุณภาพดีหรือไม่เพียงไร หรือได้รับผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือมีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
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ต่อไป และน าเสนอผู้บริหารผู้มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการด าเนินต่อไป หรือการประเมินหลักสูตร หมายถึง  
กระบวนการในการศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรอันได้แก่หลักสูตร จุดหมาย โครงสร้าง
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน วิธีสอน และการจัดผลว่าสัมพันธ์กัน
หรือไม ่

 สุจริต  เพียรชอบ (2548 : 64) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินหลักสูตรไว้ว่าเป็นกระบวนการ 
ที่ส าคัญเพราะเป็นการหาค าตอบหลักสูตรผลสัมฤทธิผลตามที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่ มากน้อย
เพียงใด อะไรเป็นสาเหตุ ผู้ประเมินเป็นหลักสูตรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดีทั้งทางด้านหลักสูตรและการ
ประเมินซึ่งจะต้องเน้นการประเมินทั้งโปรแกรมการศึกษา  มิใช่เพียงผลการเรียนปีสุดท้ายเท่านั้น    
แต่ควรประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนด้วย 

 คาร์เตอร์ กู๊ด (Good : 1973)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินหลักสูตร คือ การประเมินผล
ของกิจกรรมการเรียนภายในขอบข่ายของการสอนที่เน้นเฉพาะจุดประสงค์ของการตัดสินใจใน
ความถูกต้องของจุดมุ่งหมาย ความสัมพันธ์และความต่อเนื่องของเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ของ
วัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจ ในการวางแผนจัดโครงการและการหมุนเวียนของกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ที่จะจัดให้มีข้ึน 

สตัฟเฟิลบีม และคณะ (Stuffebeam Daniel L. et1, 971 : 128) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การประเมิน
หลักสูตรคือ กระบวนการหาข้อมูล เก็บข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจหา
ทางเลือกท่ีดีกว่าเดิม 

ลี  ครอนบาซ (Lee  J. Cronbach ,1970 : 231) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การประเมินหลักสูตร
คือการเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในเรื่องโปรแกรมหรือหลักสูตรการศึกษา 

 จากความหมายของการประเมินหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตร
คือ กระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของหลักสูตรว่าหลักสูตรนั้น ๆ มีประสิทธิภาพแค่ไหน  
เมื่อน ามาใช้แล้วบรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  มีอะไรต้องแก้ไขเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินหาทางเลือกที่ดีกว่าต่อไป 

 

แนวคิดการประเมินหลักสูตร 

  

การประเมินหลักสูตรเริ่มต้นในปี คศ. 1444 เมื่อมีการท าสัญญาระหว่างผู้ปกครองเมือง  
Treviso กับครูใหญ่ของโรงเรียนเพ่ือประเมินค่าจ้างของครูใหญ่ตามระดับการได้รับความรู้ของนักเรียน
โดยวัดจากแบบวัดที่สร้างขึ้น ในศตวรรษที่ 18 มีผลใช้ประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของหลักสูตรเป็นตัว
ก าหนดการให้ผลตอบแทน (รางวัลหรือโทษ) จะรู้จักกันดีในรูปแบบของ payment By Result (PBR) 

โดยมีข้อตกลงว่า นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ได้ ถ้าได้รับการสอนอย่างเหมาะสมการประเมิน
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หลักสูตรในช่วงนี้ใช้แบบทดสอบวัดผลลัพธ์ของหลักสูตร คือ ผลการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการ
ทดสอบที่เรียกว่า High Stake Test ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของครูและนักเรียน PBR ได้รับการ
ยอมรับต่อมาจนถึงตอนต้นศตวรรษที่ 19 แต่ PBR ไม่ได้เป็นระบบการประเมินหลักสูตรเพียงอย่างเดียว
ที่ใช้ในขณะนั้น องค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจกับการประเมินอย่างไม่เป็นทางการและการประเมินตาม
ธรรมชาติด้วย เช่น การจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับสภาพโรงเรียน (โครงสร้างโรงเรียน อาคาร 
ผู้บริหาร ครู รายวิชา คุณภาพการสอน ผลสัมฤทธิ์) ต่อมานักการศึกษาได้เผชิญปัญหาในการจัด
การศึกษาภาคบังคับจากความหลากหลายของนักเรียนผลท าให้ผลการศึกษาไม่เป็นไปตามบังคับที่
คาดหวัง  ท าให้ความเชื่อที่ว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันถ้าได้รับการสอนที่เหมาะสมต้อง
เปลี่ยนไป 

 ช่วงหลังของศตวรรษท่ี 19 ธอร์นไดค์ (Thorndike) ได้น าแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ใน
การวัดผลการเรียนรู้ โดยมองว่าผลลัพธ์ที่ส าคัญของการศึกษา คือการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่
สามารถวัดเป็นปริมาณได้ และจากปริมาณที่วัดได้จะบอกให้ทราบถึงความรู้ที่แต่ละคนได้รับจาก
หลักสูตร ซึ่งแนวคิดนี้มองข้ามสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการน าหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน  เช่น 
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ (การสอน) และระบบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนสนใจเฉพาะผลที่เกิดขึ้นกับ
ตัวนักเรียนเท่านั้น  ในช่วงนี้เองแนวคิดพฤติกรรมนิยมปฏิบัติการนิยม และการทดสอบได้กลายเป็น
ส่วนประกอบที่จ าเป็นของหลักสูตร การประเมินหลักสูตรได้ขยายตัวตามไปด้วย โรงเรียนจ านวนมาก
ได้ท าการส ารวจเพ่ือประเมินประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย อัตราการออกกลางคัน อัตราการ
เลื่อน มีการสร้างแบบทดสอบตามวัตถุประสงค์ในวิชาเลขคณิต การสะกด การคัดลายมือ การเขียน
อังกฤษ และมีการน าการทดสอบมาใช้ในการประเมินหลักสูตร เช่น การศึกษาของริช (Rich) ที่ใช้
แบบทดสอบการสะกดค า เพ่ือชี้ให้เห็นจุดอ่อนของหลักสูตร และเสนอให้มีการทบทวนหลักสูตรใหม่ 
ปี ค.ศ. 1920 ได้มีการขยายตัวจากการใช้แบบทดสอบในการประเมินหลักสูตรไปสู่การใช้เพ่ือการ
ประเมินประสิทธิภาพของครูและนักเรียน แต่ได้ลดลงปี ค.ศ. 1930 และมีการใช้แบบทดสอบเพ่ือ
ตัดสินเกี่ยวกับนักเรียนรายบุคคล เช่น การให้เกรด การวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียน และการจัด
นักเรียนเข้ากลุ่มตามระดับความสามารถ เป็นต้น 

 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการขยายตัวทางการศึกษา ในด้านการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
แต่มีการด าเนินงานด้านการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นทางการเพียงเล็กน้อย ในช่วงนี้การประเมินที่
นิยมแพร่หลาย คือ การประเมินตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของราล์ฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler) ซึ่ง
นับเป็นผู้วางรากฐานในเรื่องการประเมินผลหลักสูตรตั้งแต่ปี ค.ศ.  1930 เป็นผู้ริเริ่มให้ค านิยามของ
การศึกษาว่า การศึกษาคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้น การประเมินผลหลักสูตรจึงมุ่งเน้นไปที่
พฤตกิรรมการเปลี่ยนแปลงเป็นจุดส าคัญ ซึ่งหมายความว่าจะมีการวัดผลโดยเอาจุดมุ่งหมายเป็นที่ตั้ง  
และหาดูว่าได้มีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่จุดมุ่งหมายตั้งไว้ ตามแนวคิดนี้ภาพพจน์ของ
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การจัดหลักสูตรคือ ผู้จัดท าหลักสูตรจะต้องวางจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนเปลี่ยนหรือมี
พฤติกรรมไปตามทีต่้องการ บทบาทของการประเมินหลักสูตรตามความหมายดังกล่าวจึงอยู่ที่การช่วย
ชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามจุดมุ่งหมายจริงหรือไม่ ตัวอย่างการประเมินหลักสูตรที่
จัดได้ว่าเป็นงานชิ้นส าคัญ คือ การประเมิน Eight Year Study ของไทเลอร์ ในปี ค.ศ. 1930 ซึ่งมีการ
ก าหนดจุดประสงค์ของการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามแบบ
ของบลูม (Bloom) และน าไปใช้ในการประเมินว่าหลักสูตรให้ความส าคัญกับจุดประสงค์นั้นเพียงใด 
ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับการยอมรับว่ามีเหตุผลและวัดได้ 
 แม้ว่าไทเลอร์จะมองว่าเป็นการประเมินต้องมาจากจุดประสงค์ของหลักสูตร แต่ในขณะนั้น
พบว่ารูปแบบทดสอบเองเป็นตัวก าหนดหรือสร้างหลักสูตรและจุดประสงค์  ต่อมาในตอนปลายปี ค.ศ. 
1950 ต้นปี ค.ศ. 1960 มีการเรียกร้องและให้เงินสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับกว้าง ท าให้เป็น
ยุคของการก าหนดทิศทางและฟ้ืนฟกูารด าเนินงานการประเมินกันใหม่ มีระดับกว้าง ท าให้เป็นยุคของ
การก าหนดทิศทางและฟ้ืนฟูการด าเนินงานการประเมินกันใหม่  มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรตามแบบของไทเลอร์ การพัฒนาแบบสอบถาม
มาตรฐานระดับชาติเพ่ือประเมินจุดประสงค์ และเนื้อหาของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ การใช้     
การทดลองภาคสนาม (filed  experiment) ในการประเมินหลักสูตร จึงนับว่าการประเมินผลหลักสูตร
เพ่ิงได้รับความสนใจในวงการศึกษาในปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมา 
 ต่อมาภายหลังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับวิธีการประเมินต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ครอบคลุมการน าหลักสูตรไปใช้อย่างเพียงพอ มักเป็นการวัดเพียงผลที่เกิดขึ้น (outcome) โดยไป
ค านึงถึงจุดหมายของหลักสูตร  ท าให้เกิดกรอบความคิดใหม่ ๆเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรในปี  
ค.ศ. 1960 - 1970  มีการให้ความส าคัญกับการให้คุณค่าหรือการประเมินเปูาหมาย ประเมิน        
ตัวปูอนเข้า (input) การตรวจสอบการน าหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนและการถ่ายทอดหลักสูตรสู่ผู้เรียน  
การวัดผลลัพธ์ของหลักสูตรทั้งผลที่ตั้งใจให้เกิดและที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ รวมทั้งการตัดสินคุณค่าหรือ
ความดีของสิ่งที่ถูกประเมิน ต่อมามีคนพยายามให้แนวคิดในการประเมินผลอีกมากจึงมีการพัฒนาการ
ประเมินจนเป็นสาขาหนึ่งทางการศึกษา จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการเปิดการ
สอนหลักสูตรการประเมิน มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการประเมิน  มีการจัดท าวารสารเกี่ยวกับการ
ประเมิน รวมทั้งการมีพัฒนามาตรฐานการประเมินขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นมีการพัฒนาและเสนอวิธีการ
ประเมินหลากหลายวิธี และมีขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น เช่น การประเมินแบบ goal-free, 

naturalistic,Ttransactional,responsive,adversarial และ judicial เป็นต้น 
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ความจ าเป็นและจุดมุ่งหมายในการประเมินผลตามหลักสตูร 
           
 1.  ความจ าเป็นในการประเมินผลหลักสูตร  
               เพ่ือการศึกษาหาความรู้ความจริงใจในแง่มุมต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ (สงบ ลักษณะ, 
2533 : 95-96) 
               1.1  หาความรู้ความจริง เพื่อทราบความจ าเป็นและความต้องการของประชากรเปูาหมาย
หลักสูตร เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาหลักสูตร เรียกว่า การประเมินความจ าเป็น (need assessment) 
               1.2  หาความรู้ความจริงเกี่ยวกับแนวการจัดหลักสูตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก าหนด
หลักการ ก าหนดจุดมุ่งหมาย และก าหนดโครงสร้างเนื้อหาวิชาหรือลักษณะความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ เจตคติต่างๆ ที่ควรบรรจุในหลักสูตรที่จะสนองหลักการและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายต่าง ๆ 

               1.3  หาความรู้ความจริงเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นซึ่งมัก
เรียกว่าการประเมินในตัวหลักสูตร 

               1.4  หาความรู้ความจริงเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร (implementation of a curriculum)    
มักเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การสร้างความพร้อมก่อนใช้หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลการเรียนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้หลักสูตรให้บรรลุผลครบตามวัตถุประสงค์หลักสูตร 

               1.5  หาความรู้ความจริงเกี่ยวกับผลการใช้หลักสูตร หรือประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร (evaluation of learning outcome) 
               ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการวิจัยและประเมินหลักสูตร จะมีประโยชน์ช่วยให้มีการ
กลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง มีความเหมาะสมสมบูรณ์ก่อน
น าไปปฏิบัติช่วยให้มีข้อมูลเพียงพอและแม่นตรงต่อการปรับปรุงตัวหลักสูตรลักษณะการใช้หลักสูตร
และพัฒนาวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร และช่วย
เผยแพร่หลักฐานความส าเร็จของผลการใช้หลักสูตร (accountability) สู่สังคม 

 2.  จุดมุ่งหมายในการประเมินผลหลักสูตร  
     การประเมินผลหลักสูตรใด ๆ โดยทั่วไปแล้วจะมีจุดมุ่งหมายคล้ายคลึงกันอยู่ 3 ประการ

ส าคัญ ดังนี้  
     2.1  เพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตรนั้น โดยดูว่าหลักสูตรที่จัดขึ้นสามารถตอบสนองตาม

วัตถุประสงค์ที่หลักสูตรนั้นต้องการหรือไม่  
     2.2  เพ่ือตัดสินใจว่า การวางเค้าโครงและรูประบบของหลักสูตร ตลอดจนการบริหารงาน 

และการสอนตามหลักสูตรเป็นไปในทางท่ีถูกต้องหรือไม่   
     2.3  เพ่ือวัดผลดูว่าผลผลิตคือผู้เรียนนั้นเป็นอย่างไร 
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   จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรที่ปฏิบัติกันส่วนใหญ่มีอยู่ 2 ประการ ดังนี้ 
          1.  การประเมินเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร คือ การประเมินในระหว่างการปฏิบัติงานพัฒนา
หลักสูตร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ผลการประเมินนั้นให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร โดยมีวัดผลเป็นระยะๆ ในระหว่างการทดลองใช้หลักสูตร แล้วน าผลจากการวัดมาประเมิน
ว่าแต่ละขั้นตอนหลักสูตร มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ดีเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักพัฒนาหลักสูตรในการปรับปรุงส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรได้
ถูกต้องก่อนที่น าไปใช้จริงต่อไป 

          2.  การประเมินเพ่ือสรุปผลว่าคุณค่าของการพัฒนาหลักสูตร มีความเหมาะสมหรือไม่
หลักสูตรได้สนองความต้องการของผู้เรียน ของสังคมเพียงใด ควรจะใช้ได้ต่อไป หรือควรจะยกเลิก
ทั้งหมด หรืออาจจะยกเลิกบางส่วนและปรับแก้ไขในส่วนใด 

          จากแนวคิดต่างๆ ที่กล่าวไว้แล้วนั้น สามารถสรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 
เพ่ือที่ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพขององค์ประกอบของหลักสูตร และประเมินการน าหลักสูตรไป
ใช้ว่า บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงไร 

 

ระยะของการประเมินหลักสูตร 
 

การประเมินหลักสูตรควรมีการด าเนินเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้เนื่องจากข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาด
ของหลักสูตรอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและในระยะต่างกัน เช่น อาจมีสาเหตุมาจากตอนจัดท า 
หรือยกร่างหลักสูตรซึ่งท าให้ตัวหลักสูตรไม่มีคุณภาพท่ีดี หรือไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของผู้ เรียน และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หรืออาจมีสาเหตุมาจากตอนน าหลักสูตรไปใช้ เป็นต้น         
การประเมินหลักสูตรที่ดีจึงต้องตรวจสอบเป็นระยะเพ่ือลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น  
3 ระยะ ดังนี้ 
 1.  ระยะที่ 1 การประเมินหลักสูตรก่อนน าหลักสูตรไปใช้ (Project Analysis)  
              ในช่วงระหว่างที่มีการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร อาจมีการด าเนินการตรวจสอบทุก
ขั้นตอนของการจัดท า นับแต่การก าหนดจุดมุ่งหมายไปจนถึงการก าหนดการวัดและประเมินผลการ
เรียน    ซึ่งสามารถท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
              1.  ประเมินหลักสูตรเมื่อสร้างหลักสูตรฉบับร่างเสร็จแล้วก่อนจะน าหลักสูตรไปใช้จริงควร
มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรฉบับร่าง และองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรการ
ประเมินหลักสูตรในระยะนี้ต้องอาศัยความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาหลักสูตรทางด้าน
วิชาชีพครู ทางด้านการวัดผล หรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์หรือพิจารณาก็ได้ 
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              2.  ประเมินผลในขั้นตอนทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ขาดตกบกพร่องหรือเป็น
ปัญหา ให้มีความสมบูรณ์เพ่ือประสิทธิภาพในการน าไปใช้ต่อไป เช่น หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 
2521 มีการทดลองใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 และ พ.ศ. 2520 เพ่ือหาข้อบกพร่อง อุปสรรค จะได้แก้ไขให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 2.  ระยะที่ 2 การประเมินหลักสูตรระหว่างการด าเนินการใช้หลักสูตร (Formative Evaluation) 
              ในขณะที่มีการด าเนินการใช้หลักสูตรที่จัดท าขึ้น ควรมีการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่า
หลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้ดีเพียงใดหรือบกพร่องในจุดไหน จะได้แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม เช่น 
ประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรในด้านการบริหาร การจัดการหลักสูตร การนิเทศก ากับดูแล และการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน 

 3.  ระยะที่ 3 การประเมินหลักสูตรหลังการใช้หลักสูตร (Summative Evaluation)  
    หลังจากที่มีการใช้หลักสูตรมาแล้วระยะหนึ่ง คือครบกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ควรจะ

ประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ซึ่งได้แก่ การประเมินองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของหลักสูตรทั้งหมด คือ 
เอกสารหลักสูตร วัสดุหลักสูตร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร การบริหารหลักสูตรการนิเทศ
ก ากับติดตาม การจัดกระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ เพ่ือสรุปผลตัดสินว่าหลักสูตรที่จัดท าขึ้นนั้นควร
จะด าเนินการใช้ต่อไป หรือควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น หรือควรจะยกเลิก เช่น หลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 มีช่วงระยะการใช้งาน 6 ปี เมื่อครบ 6 ปีแล้วจะมีการประเมินผลหลักสูตรรวบยอด
ทั้งหมด โดยน าข้อมูลตั้งแต่ระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 2 มารวบรวมวิเคราะห์และประเมินคุณค่า ทั้งนี้
อาจจะต้องอาศัยข้อมูลที่ส าคัญอีกบางข้อมูล เช่นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งได้แก่       
การน าไปใช้ในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพเข้ามาประกอบการการวิเคราะห์และประเมินค่าด้วย 

 

ผู้ประเมินหลักสูตร  
 

ในการประเมินหลักสูตรจ าแนกผู้ประเมินหลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม ได้ดังนี้ 
          ก.  ประเมินตนเอง (Self Evaluation) หมายถึง ท าการประเมินโดยบุคคลที่สร้างหลักสูตร 
ออกแบบหลักสูตร ทดลองหลักสูตร หรือใช้หลักสูตรนั้น (ผู้สอน) ตัวอย่างเช่น คณะอาจารย์และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น ก็จัดได้ว่าเป็นการ
ประเมินตนเอง 
          ข.  การะประเมินจากภายนอก หมายถึง ท าการประเมินโดยบุคคลที่มิได้ร่วมในการสร้าง
หลักสูตร ออกแบบหลักสูตร ทดลองหลักสูตร หรือใช้หลักสูตรนั้น การประเมินจากบุคคลภายนอกจะ
มีความเป็นปรนัย อาจได้ความจริงมากกว่า แต่ทั้งนี้จะต้องรู้จุดมุ่งหมาย และเข้าใจสภาวการณ์ของ
หน่วยงานที่เป็นผู้ใช้หลักสูตรนั้น และได้รับความร่วมมือ 
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ขอบเขตในการประเมินหลักสูตร 
          

การประเมินผลหลักสูตรเป็นงานที่มีความซับซ้อน มีความกว้างขวางและมีความละเอียดอ่อน
มาก การประเมินผลหลักสูตรต้องค านึงถึงปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องน าเข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน การประเมินผลหลักสูตรมิได้หมายความว่าจะประเมินเฉพาะตัวหลักสูตรที่เป็น
เอกสารจัดท าเป็นรูปเล่มเท่านั้น แต่ต้องประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งหมด 
เช่น นักเรียน ครู กระบวนการระบบต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการประเมินผล
สภาพการณ์ดังกล่าว จะเป็นตัวชี้ได้ว่าหลักสูตรที่ใช้อยู่เป็นอย่างไร  

จากแนวคิดดังกล่าว นักการศึกษาได้พยายามจัดรวบรวมสภาพการณ์ขั้นตอนต่าง ๆ จัดเป็น
หมวดหมู่ หรือก าหนดขอบข่ายให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือสะดวกในการที่จะด าเนินการประเมิน ผลนัก
การศึกษาได้เสนอขอบข่ายการประเมินผลไว้ดังนี้ 
          โบแชมป์ (Beauchamp, 1975 : 177) ได้ก าหนดขอบข่ายการประเมินหลักสูตรไว้ว่าควร
ประเมิน 4 ด้าน คือ 

          1.  ประเมินผลการใช้หลักสูตร (Evaluation of Teacher use of the Curriculum) 
          2.  ประเมินผลรูปแบบของหลักสูตร (Evaluation of the Design) 
          3.  ประเมินผลการเรียนของนักเรียน (Evaluation of Pupil Outcomes) 
          4.  ประเมินผลระบบหลักสูตร (Evaluation of Curriculum System) 
          เซย์เลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor and Alexander. 1981 : 265) ได้กล่าวถึงขอบเขต
การประเมินหลักสูตรไว้ดังนี้ 
          1.  การประเมินจุดมุ่งหมายของโรงเรียน จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายเฉพาะวิ ชา
และจุดมุ่งหมายในการสอน เพ่ือจะดูว่าจุดมุ่งหมายเล่านั้นเหมาะสมกับตัวผู้เรียนสภาพแวดล้อม
หรือไม่ มีความเท่ียงตรงและครอบคลุมเพียงใด 

          2.  การประเมินผลโครงการการศึกษาของโรงเรียนทั้งหมด เช่น การเตรียมพร้อมของ
โรงเรียน การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียน งบประมาณ การเงิน การแนะแนว ห้องสมุด ดูว่าการ
ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้ด าเนินการไปอย่างไร และมีประสิทธิภาพเพียงใด 

          3.  การประเมินผลการเลือกเนื้อหาและการจัดประสบการณ์การเรียน และ กิจกรรมต่าง  ๆ 
ว่าเหมาะสมเพียงใด 

          4.  การประเมินผลการสอบ เพ่ือดูว่าการสอนของครูด าเนินไปโดยยึดตัวหลักสูตรหรือไม่ การสอน
ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนไปตามที่ต้องการหรือไม่ เพราะผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้เรียนคือผลสัมฤทธิ์ในการสอนของครู 
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          5.  การประเมินผลโครงการประเมินผล เพ่ือปูองกันการผิดพลาด ซึ่งจะท าให้การประเมินผล
สัมฤทธิ์ของหลักสูตรผิดพลาดไปด้วย 

          สุมิตร คุณานุการ (2520 : 198-202) ได้แสดงความคิดเห็นว่า การประเมินผลเพ่ือตัดสิน
สัมฤทธิผลของหลักสูตรนั้นควรมีขอบเขตอยู่ 4 ประการ คือ 

          1.  การวิเคราะห์ตัวหลักสูตร 

          2.  การวิเคราะห์กระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ 
          3.  การวิเคราะห์สัมฤทธิผลการเรียนของเด็ก 

          4.  การวิเคราะห์โครงการประเมินผล 

          ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 195-197) กล่าวว่า ในการประเมินหลักสูตรนั้น สิ่งที่ต้องประเมิน
สามารถแบ่งได้ ดังนี้  
          1.  การประเมินเอกสารหลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร 
          2.  การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้กับ
สถานการณ์จริงเพียงใด 

          3.  การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรเป็นการตรวจสอบสัมฤทธิผลของผู้เรียน 

          4.  การประเมินระบบหลักสูตร 

          สันต์ ธรรมบ ารุง (2527 : 141-142) ได้ก าหนดขอบเขตการประเมินผลหลักสูตรไว้ดังนี้ 
          1.  ประเมินหลักสูตรความมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

          2.  ประเมินโครงการทั้งหมดของโรงเรียน 

          3.  ประเมินโครงการเฉพาะส่วน 

          4.  ประเมินการเรียนการสอน 

          5.  ประเมินโครงการ การประเมินผล 

          6.  ประเมินโครงการความสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนถึงการสอนด้วย 

          7.  ประเมินโครงการของผู้เรียนจบออกไปว่าหางานท าได้หรือไม่ 
          จากขอบเขตของการประเมินผลลักสูตรที่ยกมาเป็นตัวอย่างจะเห็นได้ว่า การประเมิน
หลักสูตรนั้นสามารถท าการประเมินได้ในขอบเขตที่แตกต่างกันอาจจะเป็นการประเมินในขอบเขตที่
แคบ เช่น การประเมินจุดมุ่งหมายของหลักสูตร หรือการประเมินในขอบเขตที่กว้าง เช่น การประเมิน
หลักสูตรทั้งระบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการประเมินหรือสิ่งที่เราต้องการตรวจสอบและระยะ
ของการประเมินดังกล่าวมาแล้ว 
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ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 
 

ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร ผู้ประเมินควรด าเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
(รุจิร์  ภู่สาระ, 2546 : 159-160) 
 1.  ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร 

              ผู้ประเมินหลักสูตรต้องก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการประเมินให้ชัดเจนก่อน
ว่าจะประเมินในส่วนใดหรือเรื่องใด และในแต่ละเรื่องจะศึกษาบางส่วนทุกส่วน ผู้ประเมินหลักสูตร
ต้องก าหนดด้วยว่า ต้องการน าข้อมูลมาท าอะไร การก าหนดขอบข่ายวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
การประเมินหลักสูตร อย่างเด่นชัด จะเป็นกรอบของการประเมินผลหรือตัวเสนอแนะรูปของการ
ประเมินผลกลุ่มผู้ให้ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
หลักสูตร 

 2.  ขั้นตอนการวางแผนแบบประเมินผล 

              ขั้นนี้ เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะน าไปสู่เปูาหมายของการประเมิน หลังจากที่ผู้ประเมินผล
ได้ศึกษาและส ารวจเอกสาร และผลงานประเมินที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แล้วประเมินก็พร้อมที่จะตัดสินใจ
ตามรูปแบบของการประเมินหลักสูตรได้ โดยสิ่งที่ผู้ประเมินผลจะต้องตัดสินใจก าหนดมีดังนี้ 
                    2.1  การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
                    2.2  การก าหนดแหล่งข้อมูล 

                    2.3  การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

                    2.4  การก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน โดยผู้ประเมินควรตั้งเกณฑ์ในการประเมินที่
เหมาะสมไว้ล่วงหน้า เพราะเกณฑ์การประเมินจะเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพในส่วนของหลักสูตรที่ประเมิน 

 3.  ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

              ผู้ประเมินผลก าหนดวิธีการก าหนดการจัดระบบโดยอาจจ าแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่และ
พิจารณาเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผล
และลักษณะข้อมูล จากนั้นวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูล โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดว่า
สอดคล้องกันหรือไม ่

 5.  ขั้นรายงานผลการประเมิน โดยมุ่งเสนอข้อมูลบ่ชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรนี้เมื่อน าไปปฏิบัติ
แล้วมีคุณภาพหรือไม่ มีส่วนใดที่แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิก 
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ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร  
           

การประเมินผลหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้เราทราบถึงคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร การประเมินผลมีประโยชน์ในการจัดการศึกษาการจัดท าหรือพัฒนา
หลักสูตรต้องอาศัยผลจากการประเมินผลเป็นส าคัญ ประโยชน์ของการประเมินผลหลักสูตร ดังนี้ (บุญเลี้ยง  
ทุมทอง, 2553 : 300-301) 
          1.  ท าให้ทราบว่าหลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้นมีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงได้ถูกจุด ส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

          2.  สร้างความน่าเชื่อถือ ความม่ันใจ และค่านิยมที่มีต่อโรงเรียนให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชน 

          3.  ช่วยในการบริหารทางด้านวิชาการ ผู้บริหารจะได้รู้ว่าควรจะตัดสินใจและสนับสนุน
ช่วยเหลือ หรือบริการทางใดบ้าง 
          4.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในความส าคัญของการศึกษา 
          5.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้การเรียนการสอน
นักเรียนได้ผลดี ด้วยความร่วมมือกันทั้งทางโรงเรียนและทางบ้าน 

          6.  ให้ผู้ปกครองทราบความเป็นไปอย่าสม่ าเสมอ เพ่ือหาทางส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข
ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน 

          7.  ช่วยให้การประเมินผลเป็นระบบระเบียบ เพราะมีเครื่องมือ และหลักเกณฑ์ท าให้เป็น
เหตุผลในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

          8.  ช่วยชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของหลักสูตร 

          9.  ช่วยให้สามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได้ ข้อมูลของการประเมินผลหลักสูตรท าให้
ทราบเปูาหมายแนวทาง และขอบเขตในการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

ปัญหาในการประเมินหลักสูตร 
 

การประเมินหลักสูตรเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน และต้องเกี่ยวข้องกับบุคคล
หลายฝุาย ดังนั้นในการประเมินหลักสูตรจึงมักพบกับปัญหาในแต่ละขั้นตอน ที่แตกต่างกันไป ปัญหา
ที่มักพบโดยทั่วไปในการประเมินหลักสูตรมีดังนี้ (สุนีย์ ภู่พันธ์, 2546 : 258-259 และวิชัย วงษ์ใหญ่, 
2549 : 381-382) 
          1.  ปัญหาด้านการวางแผนการประเมินหลักสูตร มักไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ท าให้ขาด
ความละเอียดรอบครอบในการประเมินผล และไม่ครอบคลุม 
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          2.  ปัญหาด้านเวลา การก าหนดไม่เหมาะสม การประเมินหลักสูตรไม่เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
ท าให้ได้ข้อมูลล่าช้าไม่ทันต่อการน ามาปรับปรุงหลักสูตร 

          3.  ปัญหาด้านความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องหลักสูตร หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินผล ท าให้ผลการประเมินที่ได้ไม่น่าเชื่อถือ ขาด
ความละเอียดรอบครอบ ซึ่งท าให้การแก้ไขปรับปรุงปัญหาของหลักสูตรไม่ตรงประเด็น 

          4.  ปัญหาด้านความเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินไม่เที่ยงตรงเนื่องจาก       
ผู้ประเมินมีความกลัวเกี่ยวกับผลการประเมิน จึงไม่ได้เสนอข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง หรือกลัวว่า
ผลการประเมินออกมาไม่ดี จึงให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
          5.  ปัญหาด้านวิธีการประเมิน ส่วนมากใช้วิธีการประเมินในเชิงปริมาณ ท าให้ได้ข้อค้นพบที่
ผิวเผินไม่ลึกซึ้ง จึงควรใช้วิธีการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน เพ่ือให้ได้ผลสมบูรณ์
และมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

          6.  ปัญหาด้านการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ มีการด าเนินการน้อยกว่า ส่วนมากมักจะประเมิน
เฉพาะด้าน เช่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านวิชาการ (AcademicAchievement) เป็นหลัก 
ท าให้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด 

          7.  ปัญหาด้านการประเมินหลักสุตรอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการประเมินหลักสูตรมักไม่มี
การประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
          8.  ปัญหาด้านเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมินหลักสูตรไม่ชัดเจน ท าให้ผลการประเมิน
ไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่ได้น าผลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

          9.  ปัญหาความกลัวเกี่ยวกับผลการประเมิน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรมีความรู้สึกว่า 
ผลการประเมินจะออกมาไม่ดี ท าให้ข้อมูลการประเมินไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
          10.  ปัญหาขาดความมุ่งมั่นที่จะน าผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ การประเมินหลักสูตรจะต้อง
มีการชี้แจงกับคณะกรรมการประเมินหลักสูตรให้เน้นความส าคัญของการประเมินหลักสูตรว่าผลการ
ประเมินจะน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรโดยเฉพาะประโยชน์ต่อผู้เรียน 

          11.  ปัญหาการประเมินหลักสูตรส่วนมากจะเน้นวิธีการประเมินเชิงปริมาณมาก ท าให้ได้
ข้อมูลการประเมินไม่ครอบคลุม เพราะการประเมินหลักสูตรเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 

          จากปัญหาในการประเมินหลักสูตร ดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการประเมินหลักสูตร เป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการประเมินและ 
เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝุาย จึงควรมีการวางแผนจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ในการประเมินหลักสูตร
และพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือจะได้ด าเนินการ
ประเมินหลักสูตรให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และน าผลข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปท้ายบท 

 

 การประเมินหลักสูตรเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า การน าหลักสูตรไปใช้กับผู้เรียนแล้วได้ผลมากน้อย
เพียงใด ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนและกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร
ท าได้ 3 ระยะ คือ ประเมินก่อนการใช้หลักสูตร ประเมินระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตร และการ
ประเมินการใช้หลักสูตรหลังจากการใช้หลักสูตร ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการพิจารณาเปรียบเทียบเพ่ือตัดสิน
เกี่ยวกับหลักสูตรว่า มีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานที่ต้องการ การปฏิบัติจริง 
และ ผลกระทบที่เกิดจากการใช้หลักสูตร เพราะฉะนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ประเมิน รวมทั้งผู้ใช้หลักสูตร
เอง ควรได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตร จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร ขอบเขตของการประเมินหลักสูตร ระยะเวลาของการ
ประเมินหลักสูตร ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร จนกระทั่งปัญหา
ในการประเมินหลักสูตร  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
1. จงอธิบายความหมายของการประเมินหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร 

2. ในการประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายอย่างไร 

3. การประเมินหลักสูตรมีกี่ระยะ จงอธิบาย 

4. การประเมินหลักสูตรมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างไร จงอธิบาย 

5. จงอธิบายปัญหาในการประเมินหลักสูตร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  13 

รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1.  รูปแบบการประเมินหลักสูตร 

2.  รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบต่าง ๆ  
    2.1  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของปุยแซงค์ 

    2.2  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ 
    2.3  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์ 
    2.4  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสครีฟเวน 

    2.5  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัสเฟิลบีม 

    2.6  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  อธิบายรูปแบบการประเมินหลักสูตรได้ 
 2.  วิพากษ์วิจารณ์คุณสมบัติหลักสูตรได้ 
 3.  เขียนแผนผังสรุปความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการประเมินหลักสูตรแต่ละรูปแบบได้  

4.  บอกลักษณะที่ดีของรูปแบบการประเมินหลักสูตรแต่ละรูปแบบได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ผู้สอนน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินหลักสูตร ผู้เรียนและผู้สอนอภิปราย
ร่วมกันถึงข้อดี ข้อด้อย ของหลักสูตรดังกล่าว จากนั้นให้เสนอแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

2.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประกอบ Microsoft Power point ในหัวข้อรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรรูปแบบต่าง ๆ  

3.  แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม แล้วร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะที่ดีหรือ
จุดเด่นของรูปแบบนั้น ๆ  

4.  นักศึกษาเขียน Mind  Mapping (แผนผังความคิด) แสดงถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการประเมินหลักสูตร 

5.  น าเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมอภิปรายเนื้อหาร่วมกันทั้งชั้น 
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สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
    สื่อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอนบทที่ 13 เรื่อง รูปแบบการประเมินหลักสูตร 

 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft Power point หัวข้อ ดังนี้ 
    2.1  รูปแบบการประเมินหลักสูตร 

    2.2  รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบต่าง ๆ  
        2.2.1  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของปุยแซงค์ 

        2.2.2  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ 
        2.2.3  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์ 
        2.2.4  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสครีฟเวน 

        2.2.5  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัสเฟิลบีม 

        2.2.6  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส 

 3.  หัวข้อที่ผู้สอนน ามาให้วิเคราะห์ในชั้นเรียน 

 4.  ตัวอย่างการเขียน Mind  Mapping (แผนผังความคิด) 
    แหล่งเรียนรู้ 

1.  ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2.  ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 
 3.  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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การวัดผลและประเมินผล 

 
 

จุดประสงค์ 
 

วิธีการ 
 

เครื่องมือ 
เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผล 

1.  อธิบายรูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรได้ 
2.  วิพากษ์วิจารณ์
คุณสมบัติหลักสูตรได้ 
 

 

3.  เขียนแผนผังสรุปความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรแต่ละรูปแบบได้  

 

 

 

 

 

4.  บอกลักษณะที่ดีของ
รูปแบบการประเมิน
หลักสูตรแต่ละรูปแบบได้ 

    สังเกต 

    การตอบค าถาม  
   และการอภิปราย 

 

 

 

ตรวจชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

   สังเกต 

   การตอบค าถาม 

   การอภิปราย 

   และพฤติกรรม 

 การท างานกลุ่ม 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

 

 

 

แบบประเมินชิ้นงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

ชิ้นงานที่ท าสอดคล้อง
กับจุดประสงค์ 
ครอบคลุมเนื้อหา  
เสนอความคิดเห็น
ชัดเจน  
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 

 

พฤติกรรมการแสดงออก
ทั้งการตอบค าถาม/ 
การร่วมอภิปราย/ 
การท างานกลุ่ม  
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
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บทท่ี 13 

 

รูปแบบการประเมินหลกัสูตร 
 

ความน า 

 

 การประเมินหลักสูตรมีขอบเขตที่จะต้องท าการประเมินอย่างกว้างขวาง ดังนั้นวิธีการ
ประเมินหลักสูตรต้องได้รับการวิเคราะห์และออกแบบให้สามารถที่จะประเมินได้ครบถ้วนในขอบข่าย
สาระทั้งหมด รูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ประเมินผลมีหลายรูปแบบ ผู้ที่มีหน้าที่ในการประเมินผลจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ท าความเข้าใจให้กระจ่างชัด และจะต้องน ารูปแบบต่าง ๆ ไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามจุดหมาย
และลักษณะของขอบข่ายสาระแต่ละอย่าง ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมจะมีรูปแบบการประเมินอยู่ไม่
น้อยกว่า 50 รูปแบบ และได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากรูปแบบการประเมินในอดีตไม่เหมาะสม 
กับการน าไปใช้ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่เกิดข้ึนจริงในบริบทนั้นๆ ซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลายไป
ด้วยค่านิยมและวัฒนธรรม รวมทั้งการมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถูกประเมิน ดังนั้น จึงมีการ
ปรับปรุง ดัดแปลง ผสมผสานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสิ่งที่จะประเมินหรือเป้าหมายการ
ประเมิน 

 

รูปแบบการประเมินหลักสูตร          
           
          จากรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เกิดขึ้นมากมายหลายรูปแบบ  ท าให้มีผู้พยายามวิเคราะห์ 
และจัดกลุ่มรูปแบบการประเมินให้เป็นหมวดหมู่ ดังนี้  
          บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 302-303) ได้แบ่งรูปแบบการประเมินหลักสูตรออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1.  รูปแบบของการประเมินหลักสูตรที่สร้างเสร็จใหม่ ๆ เป็นการประเมินผลก่อนน าหลักสูตร
ไปใช้ กลุ่มนี้จะเสนอรูปแบบที่เด่น ๆ คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบปุย
แซงค ์(Puissance Analysis Technique) 
 2.  รูปแบบของการประเมินหลักสูตรในระหว่างหรือหลังการใช้หลักสูตร สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ  
ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
     2.1  รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal Attainment Model) 
เป็นรูปแบบการประเมินที่จะประเมินว่าหลักสูตรมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจาก
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จุดมุ่งหมายเป็นหลัก กล่าวคือพิจารณาว่าผลที่ได้รับเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ เช่น รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์ 
(Rabert L. Hammond) 
     2.2  รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไม่ยึดเป้าหมาย (Goal Free Evaluation Model) เป็นรูปแบบ
การประเมินที่ไม่น าความคิดของผู้ประเมินเป็นตัวก าหนดความคิดในโครงการประเมิน ผู้ประเมินจะ
ประเมินเหตุการณ์ที่เกิดตามสภาพความเป็นจริง มีความเป็นอิสระในการประเมินและต้องไม่มีความ
ล าเอียง เช่น รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสคริฟเวน (Michael Scriven) 
     2.3  รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑ์เป็นหลัก (Criterion Model) เป็นรูปแบบ
การประเมินที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์เป็นหลัก เช่น 
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (Robert E. Stake) 
     2.4  รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ช่วยฝนการตัดสินใจ (Decision-Making Model) เป็น
รูปแบบการประเมินที่เน้นการท างานอย่างมีระบบเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ๆ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Malcolm Provus) รูปแบบการประเมินหลักสูตร
ของสตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรของดอริส โกว์ (Doris 

T. Gow) เป็นต้น 

 

รูปแบบการประเมินหลักสูตร  
           
 1.  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของปุยแซงค์ (The Puissance Analysis Technique)  
        ปุยแซงค์เทคนิคเป็นวิธีการประเมินผลหลักสูตรแบบหนึ่ง โดยการใช้ตารางวิเคราะห์
หลักสูตรในด้านองค์ประกอบ 3 ส่วนของ Tyler ดังนี้ (อารีย์  พรหมเล็ก, 2553 : 35 อ้างอิงจาก 
Tyler, 1996 : 32) 

    1.  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objective) 
            2.  กิจกรรมการเรียนการสอน (lnstructional Activity) 

    3.  การประเมินผล (Assessment Task) 
          องค์ประกอบทั้งสามต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและกัน ดังตารางของปุยแซงค์ เมื่อ
วิเคราะห์และคิดค านวณโดยใช้สูตรของปุยแซงค์แล้วผลที่ได้จะท าให้รู้ว่าคุณภาพของหลักสูตรอยู่ใน
ระดับใด      
       การประเมินผลหลักสูตร จะต้องรวบรวมจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน 
วัสดุประกอบการสอน และเทคนิคการวัดผลต่าง ๆ ของหน่วยย่อย ๆ ทั้งหมดในหลักสูตรเพ่ือใส่ลงใน



323 

 

ตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์ (The Puissance Analysis Matrix) ผลการวิเคราะห์จะเป็นตัวเลขชี้ให้เห็นว่า
หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับใด 

การประเมินหลักสูตรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบปุยแซงค์นี้ วอลเบสเซอร์ (Henry Walbesseer) 
ได้น าแนวความคิดของไทเลอร์ (Ralph Tyler) เกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญในการสร้างหลักสูตรซึ่งมี
ทั้งหมด 3 ส่วนที่สัมพันธ์กัน คือจุดประสงค์ ประสบการณ์การเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการประเมินผลการเรียนรู้ หรือที่เรียกความสัมพันธ์นี้ว่า วงแหวนของไทเลอร์ (Tyler Loop) วอลเบสเซอร์
ได้น าองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนมาวิเคราะห์โดยใช้ตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์ นอกจากนี้วอลเบสเซอร์     
ยังน าหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne) ซึ่งได้แก่รูปแบบของการเรียนรู้ 
(Learning Tyler) และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกมาให้เห็นได้ (Performance Classes) 
มาสร้างเป็นตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์ 

           กาเย่ (Gagne, 1974 : 364) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการเรียนและพฤติกรรมการเรียนรู้ว่ามี 
2 มิติ คือ 

           มิติที่ 1 ความรู้ที่ให้แก่ผู้เรียน (Condition of learning) มี 6 รูปแบบด้วยกันแต่ละรูปแบบ
จะให้ค่าของความรู้แตกต่างกันตามล าดับดังนี้ 
           1.  ความรู้แบบลูกโซ่ (Chaining) ครูมุ่งสอนให้ผู้เรียนได้รับความรู้ โดยสอนให้ผู้เรียนสามารถ
ท าอะไรเป็นล าดับขั้นตอนต่อเนื่องไปได้ เช่น ท่อง บรรยาย เห็นแล้วนึกออก มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

           2.  ความรู้แบบเชื่อมโยโดยใช้ค าพูด (Verbal Association) ครูที่มุ่งสอนให้ผู้เรียนจัดล าดับ
ขั้นตอน และอธิบายเชื่อมโยงด้วยค าพูด เช่น การท่องกร่อนใช้ค าพูดที่เก่ียวข้องมีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 

           3.  ความรู้แบบผสมผสาน (Multiple Discrimination) ครูมุ่งสอนให้ผู้สอนสามารถผสม
ผสารสิ่งที่เรียนมาได้ ต้องการให้จ าแนกแยกแยะ เปรียบเทียบความแตกต่าง เช่น สามารถแยกไม้
ดอกไม้ประดับได้ แยกพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวได้ เป็นต้น มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 

           4.  ความรู้แบบความคิดรวบยอด (Concept) ผู้เรียนที่ได้รับความรู้แบบนี้จะเข้าใจในสิ่งที่
เรียนได้ถูกต้อง เช่น รู้ว่านกเป็นอย่างไร มีปีก 2 ปีก ขา 2 ขา สามารถบินได้ คือการรู้วิธีการเข้าใจ 
การเกิดความคิดรวบยอด และสรุปได้ มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 

           5.  ความรู้แบบหลักการ (Rule of Principle) ผู้เรียนที่ได้ความรู้ชั้นนี้ สามารถจะผสมผสาน
แนวคิดหลายๆ แนวคิดเข้าด้วยกัน ท าให้เกิดหลักการใหม่ รู้กฎเกณฑ์ เกิดความสนใจ สรุปหลักการได้ 
มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

           6.  ความรู้แบบแก้ปัญหา (Problem Solving) ผู้เรียนได้รับความรู้ชั้นนี้จะสามารถใช้ความรู้
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โลหะทุกชนิดเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว การต่อรางรถไฟ
จึงต้องเว้นระยะไว้เพ่ือให้โลหะขยายตัวป้องกันการโก่งตัวของเหล็ก ความรู้ระดับนี้เป็นความรู้ระดับที่
สูงสุดมีค่าเท่ากับ 6 คะแนน 
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           มิติที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ (Performance Verb) มีผลมาจากความรู้ที่ได้ทั้ง 6 ขั้น 
ระดับของพฤติกรรมนี้แบ่งได้เป็น 3 ระดับ 9 ขั้นตอน คือ 

           ระดับท่ี 1 เป็นระดับพฤติกรรมที่ง่ายที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน มี 3 ขั้นตอนคือ 

                     1.  การบอกชื่อ (Name) หรือชี้เพ่ือแสดงถึงความสามารถในการจ าสิ่งที่เรียนได้ การเรียกชื่อ
สิ่งของได้ ครูชี้แล้วเด็กบอกชื่อได้ 
                     2.  การเลือก หรือการบอกลักษณะ (Identify) บอกลักษณะของสิ่งของได้ บอกลักษณะ
ของสัตว์ได้ 
                     3.  การบอกกฎเกณฑ์ (Problem Solving) บอกกฎเกณฑ์ที่ท่องไว้ได้ เช่น การสูตรคูณ 
โดยมากแล้วเป็นความรู้ขั้น (Fact, Concept และ Principle) ซึ่งเป็น Cognitive Domain เป็นส่วนใหญ ่

           ระดับที่ 2 เป็นระดับพฤติกรรมการเรียนรู้มีค่าปานกลาง มี 2 ขั้น ขั้นแต่ละขั้นมีค่าเท่ากับ 2 
คะแนน 

                     1.  การล าดับ (Order) หมายถึง การเรียงล าดับได้ถูกต้อง เช่น การเรียงล าดับ
กษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราชของไทยได้ การเรียงล าดับอักษรไทยได้ เป็นต้น 

                     2.  การสาธิต (Demonstration) แสดงเป็นตัวอย่าง เช่น การสาธิตการไหว้  
           ระดับที่ 3 เป็นระดับพฤติกรรมทางการเรียนรู้ที่มีค่ามากที่สุด มี 4 ขั้นตอนด้วยกัน แต่ละขั้นตอน
มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน คือ 

                     1.  การสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Construction) เช่น การสร้างรูปแบบ (Model) สร้างภูเขา 
สร้างรูปจากไม ้

                     2.  การอธิบายหรือบรรยาย (Description) สามารถบรรยายได้ถูกต้องตามก าหนด
เช่น บรรยายคุณลักษณะผู้ที่มีลักษณะเป็นนักบริหาร นักประชาธิปไตย นักแนะแนว เป็นต้น 

                     3.  การจ าแนกหรือแยกแยะ (Distinction) ให้จ าแนกแยกแยะประเภทของสิ่งของได้ 
เช่น สัตว์น้ า สัตว์บก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า สัตว์มีกระดูกสันหลัง และสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นต้น 

3.4  การประยุกต์ใช้เกณฑ์ (Applying a Rule) คือ การเรียนรู้กฎเกณฑ์แล้วน าไปใช้ได้  
เช่น  2   2  (   )(   )        2  (     )(    ) 
 

ตามหลักการเรียนรู้ของกาเย่ ความรู้หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ยากหรืออยู่ในอันดับสูง ๆ 
มากเท่าใด ก็จะเป็นความรู้หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น หลักสูตรได้ที่มุ่งสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และแสดงพฤติกรรมการ
เรียนรู้สูงขึ้นได้ หลักสูตรนั้นนับว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพดี 
 ดังแสดงการวิเคราะห์ปุยแซงค์เทคนิค ในตาราง 13.1 
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ตาราง 13.1 วิเคราะห์ปุยแซงค์เทคนิค 

 

แบบของความรู้พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

แบบ
ลูกโซ่ 

 

 

(1) 

แบบ
เชื่อมโยง

ด้วย
ค าพูด 

(2) 

แบบ
ผสมผสาน 

 

 

(3) 

แบบ
แนวคิด 

แบบ
หลักการ 

แบบ
แก้ปัญหา 

1. การบอกชี้ (1) 
2. การเลือก (1) 
3. การบอก กฎเกณฑ์ (1)  
4. การล าดับ (2) 
5. การสาธิต (2) 
6. การสร้าง (3) 
7. การบรรยาย (3) 
8. การแยกแยะ (3) 
9. การใช้กฎเกณฑ์ (3) 

ข้อละ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อละ 3 

 

 

ข้อละ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อละ 6 

 

 

 

 

ข้อละ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อละ 9 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อละ 8 

 

 

 

 

 

ข้อละ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อละ 10 

 

 

ข้อละ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อละ 18 

 

 

ข้อละ 18 
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จากตัวอย่าง การสร้างกับการเชื่อมโยง น้ าหนักเป็น 3×2 = 6 แบบแก้ปัญหากับ การบรรยาย
น้ าหนักเป็น 6×3=18 

การใช้หลักสูตร 

 

    น้ าหนักของทุกช่องในตารางวิเตราะห์รวมกัน(                  จ านวนข้อที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์) 
 

          เกณฑ์การตัดสิน การแปลงผลที่ค านวณได้แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ 
                    ระดับท่ี 1 ค่าของ P.M อยู่ระหว่าง 1-4 แสดงถึงคุณภาพท่ีควรแก้ไข 

                    ระดับท่ี 2 ค่าของ P.M อยู่ระหว่าง 5-10 แสดงคุณภาพปานกลางหรือแก้ไข 

                    ระดับท่ี 3 ค่าของ P.M อยู่ระหว่าง 11-18 แสดงถึงคุณภาพสูงหรือดีมาก 

  ตัวอย่าง จากตัวอย่างสมมุติได้ค่าของคะแนนทุกช่องรวมกัน 300 คะแนน จ านวนข้อที่น ามา
วิเคราะห์เท่ากับ 25 ข้อ ผลที่ได้รับคือ 

 

             

แสดงว่าคุณภาพของหลักสูตรในแง่ของแบบของการเรียนรู้ (Condition of Learning) และ
พฤติกรรมของการเรียนรู้ (Performance Verb) 
          วิธีวิเคราะห์ 

          ขั้นที่ 1  น าจุดมุ่งหมายกิจกรรมการสอน และการวัดผลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดจากหลักสูตร
มาวิเคราะห์ว่า แต่ละหัวข้อเป็นความรู้ที่อยู่ในลักษณะหรือแบบใด และพฤติกรรมการเรียนรู้นั้นอยู่ใน
ล าดับหรือข้ันไหน ตัวอย่าง 
          เช่น หลักสูตร ก มีจุดมุ่งหมายอยู่ 10 ข้อ กิจกรรมการเรียนการสอน 10 ข้อ และการวัดผล
อยู่ 10 ข้อ เราต้องน าข้อต่าง ๆ ทั้ง 30 ข้อมาลงในช่องตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์ให้หมดทุกข้อ เช่น 
จุดมุ่งหมายข้อที่ 1 ถ้าจัดว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในประเภทที่ 2 และให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้
ในขั้นที่ 3 เราก็จะใส่ จ.1 ลงในช่องที่ตารางน ามาพบกัน ท าอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหมดทั้ง 30 ข้อ 

          ขั้นที่ 2 หลังจากลงรายการข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็ท าการค านวณหาค่าน้ าหนักคะแนนในแต่
ละช่องของตารางการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น ในช่องที่ตรงกับแบบการเรียนรู้แบบที่ 2 และพฤติกรรม



327 

 

การเรียนรู้ขั้นที่ 3  มีหัวข้ออยู่ในช่องนี้ คือ หัวข้อ จ.1 จ.2 จ.8 ก.1 ก.3 ก.7 ว.1 และ ว.2 ซึ่งนับรวม
ได้ 8 ข้อดังนี้ น้ าหนักของช่องนี้ 

=  น้ าหนักของแบบการเรียนรู้ × น้ าหนักของพฤติกรรมการเรียนรู้ × จ านวนช่องนั้น 

=  2×1×8 

          =  16 

ขั้นที่ 3 ขั้นให้ค่าคุณภาพหลักสูตร (The puissance Measure) ใช้ตัวอย่างหลังจากคิด
น้ าหนักของแต่ละช่องเสร็จแล้ว ก็น ามาเข้าสูตรดังนี้ 

    น้ าหนักของทุกช่องในตารางวิเตราะห์รวมกัน
จ านวนข้อที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์

 

จากตัวอย่างหลักสูตร ในตารางวิเคราะห์ของปุยแซงค์ที่เสนอมาจะคิดค านวณค่าของ
หลักสูตรได้ดังนี้ 

                                              

                    

   =   7.4 

ขั้นที่ 4 ขั้นแปลผล เกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลที่ค านวณได้มีดังนี้ 
ค่า P.M ตั้งแต่ 1-4 แสดงว่าหลักสูตรมีคุณภาพต่ า 

                    ค่า P.M ตั้งแต่ 5-10 แสดงว่าหลักสูตรมีคุณภาพปานกลาง 
                    ค่า P.M ตั้งแต่ 11-18 แสดงว่าหลักสูตรมีคุณภาพสูง 
      จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรมีค่า P.M = แสดงว่า หลักสูตรนี้มีคุณภาพใน
ระดับปานกลางค่อนข้างสูง 
          การประเมินหลักสูตรด้วยปุยแซงค์เทคนิคเท่าที่ได้เสนอมา เป็นวิธีที่ใช้ประเมินหลักสูตรโดย
ส่วนรวม คือ ประเมินองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนรวมกัน คือ จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการสอนและการวัดผล 

           การประเมินผลหลักสูตรโดยใช้เทคนิคปุยแซงค์นี้ อาจจะด าเนินวิเคราะห์ส่วนใดส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรเพียงส่วนเดียว เช่น หากการวิเคราะห์เฉพาะจุดมุ่งหมายวิเคราะห์เฉพาะกิจกรรมการเรียน
การสอน หรือวิเคราะห์เฉพาะการวัดผลการเรียนการสอน เพ่ือดูว่าแต่ละส่วนของหลักสูตรมีค่าเท่าใด
ก็ย่อมจะท าได้ 
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 2.  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ 
    แนวความคิดของไทเลอร์ (Tyler, 1942 : 492-501) เป็นผู้ที่วางรากฐานการประเมิน

หลักสูตร โดยเสนอแนะแนวคิดว่าการประเมินหลักสูตรเป็นการเปรียบเทียบว่าพฤติกรรมของผู้เรียนที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ โดยการศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบ
ของกระบวนการจัดการศึกษา 3 ส่วน เรียกว่า “ห่วงวงกลมของไทเลอร์” (Tyley Loop) คือจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษา การจัดประสบการณ์เรียนรู้ และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชองผู้เรียน โดยที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงในด้านความรู้ ทักษะ และจิตใจ  

    ดังแสดงรูปแบบการประเมินของไทเลอร์ ในภาพประกอบ 13.1 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13.1 รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ 
ที่มา : บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 313) 
 

               ไทเลอร์มีความเชื่อว่า จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจนรัดกุมและจ าเพาะเจาะจง จะเป็น
แนวทางในการประเมินผลในภายหลัง บทบาทของการประเมินหลักสูตรจึงอยู่ที่การดูผลผลิตของ
หลักสูตรว่าตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดหรือไม่ แนวคิดของไทเลอร์เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรจึง
ยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal AttainmentModel) ดังนี้  
               ประการที่ 1 เพ่ือตัดสินว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
นั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ ส่วนใดที่ประสบผลส าเร็จ หรือส่วนใดที่ไม่ประสบผลส าเร็จควรจะปรับปรุง
แก้ไข 

               ประการที่ 2 เพ่ือประเมินค่าความก้าวหน้าทางการศึกษาของกลุ่มขนาดใหญ่ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเข้าใจปัญหาความต้องการของการศึกษา และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
นโยบายทางการศึกษาที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วย 

การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสบการณ์การเรียนรู้ 

จุดหมาย 
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        ด้วยเหตุผลดังกล่าวการประเมินหลักสูตรจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและของการ
ประเมินคุณค่าของหลักสูตรด้วย ไทเลอร์ได้จัดล าดับขั้นตอนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดจุดมุ่งหมายอย่างกว้าง ๆ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือก าหนด
จุดมุ่งหมาย (Goal Source) คือ จิตวิทยาการเรียนรู้ และปรัชญาการศึกษา 
           ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดจุดประสงค์เฉพาะหรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างชัดเจน ที่เป็น
พฤติกรรมที่ต้องการวัดหลังจากจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
           ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดเนื้อหาหรือประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
           ขั้นตอนที่ 4 เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเนื้อหาหรือ
ประสบการณ์ท่ีวางไว้ 
           ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลโดยการตัดสินใจด้วยการวัดผลทางการศึกษา หรือการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

          ขั้นตอนที่ 6 หากหลักสูตรไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ต้องมีการตัดสินในที่จะยกเลิก
หรือปรับปรุงหลักสูตรนั้น แต่ถ้าบรรลุตามจุดมุ่งหมายก็ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือ
ปรับปรุงการก าหนดจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง หรือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตร 

           อาจสรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ การประเมินเป็นกระบวนการที่
ต้องต่อเนื่อง ผลลัพธ์ที่ได้จะน าไปสู่การปรับปรุงจุดประสงค์ต่อไป เป้าหมายของหลักสูตรได้มาจาก
แหล่งสามแหล่งด้วยกัน คือ นักเรียน สังคม และเนื้อหาวิชา มีแหล่งคัดเลือกสองแหล่งคือ จิตวิทยา
การเรียนรู้ และปรัชญาการศึกษา หลังจากนั้นจึงก าหนดเป็นเป้าหมายของหลักสูตรและปรับให้อยู่ใน
รูปของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การตัดสินว่าหลักสูตรประสบความส าเร็จหรือไม่อยู่ที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของผู้เรียน 

 

 3.  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์ 
              แฮมมอนด์ ระบบ (Hammond, 1973 : 157-170) ให้ความเห็นว่าในอดีตที่ผ่ามาไม่ได้
น าเอากระบวนการของการประเมินมาเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตร และจากการมอง
การประเมินหลักสูตรในทัศนะที่แคบ คือพิจารณาเฉพาะจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์และสติปัญญา 
ก่อให้เกิดปัญหาครูและผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่เพียงพอ แฮมมอนด์จึงเสนอ
โครงสร้างและรูแบบของการประเมินวัตกรรม ( Innovation) ที่เป็น แนวความคิดดังกล่าวสามารถ
น ามาใช้กับการประเมินหลักสูตรได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้เข้าใจแนวความคิดของแฮมมอนด์ได้ดียิ่งขึ้นจึง
จะกล่าวตามล าดับหัวข้อดังนี้  
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 3.1  โครงสร้างส าหรับการประเมิน 

               โครงสร้างส าหรับการประเมิน ประกอบด้วยมิติ (Dimension) 3 มิติ ได้แก่มิติด้านการ
สอน (Instructional Dimension) ด้านสถาบัน (Institutional Dimension) และด้านพฤติกรรม (Behavioral 

Dimension) แต่ละด้านประกอบไปด้วยตัวแปรหลายตัว ดังแสดงไว้ในภาพ ความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของหลักสูตรพิจารณาได้จากปฏิบัติสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างตัวแปรในมิติทั้ง 3 

      ดังแสดงโครงสร้างส าหรับการประเมิน ในภาพประกอบ 13.2 

 

พฤติกรรม    ทักษะพิสัย 

                 จิตพิสัย 

                 พุทธิพิสัย 

                 การจัดระบบ 

การสอน   เนื้อหา 

             วิธีการสอน 

             สิ่งอ านวยความสะดวก 

            งบประมาณ 

 

               นักเรียน          ครู         ผู้บริหาร   ผู้เชี่ยวชาญ       ครอบครัว      ชุมชน 

สถาบัน 

ภาพประกอบ 13.2 โครงสร้างส าหรับการประเมิน 

ที่มา : บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 105) 
 

แต่ละบล็อกหมายถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแต่ละมิติ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบ (Factor) 
ที่จะพิจารณาในการประเมิน ทั้งหมดมี 90 องค์ประกอบ แนวความคิดเดิม เกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรซึ่งเป็นแนวความคิดที่แคบมาก ได้แก่การพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาที่เรียน
นั่นเอง ดังแสดงองค์ประกอบดังกล่าวในภาพประกอบ 13.3 
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                         พุทธิพิสัย  ………………………………. 

 

            เนื้อหา ................................ 

 

นักเรียน 

ภาพประกอบ 13.3 โครงสร้างส าหรับการประเมิน 

ที่มา : บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 106) 
 

          อย่างไรก็ตาม ในการประเมินหลักสูตรไม่ใช่ว่าจะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ให้ครบทั้ง 
90 องค์ประกอบ การพิจารณาองค์ประกอบใดบ้างขึ้นอยู่กับว่าจะประเมินหลักสูตรในความหมายที่กว้าง 
หรือระดับรายวิชา นั่นคือขึ้นอยู่กับธรรมชาติของหลักสูตรที่จะประเมินนั้น 

 3.2  รูปแบบของกระบวนการประเมิน 

     รูปแบบของกระบวนการการประเมินวัตกรรมในโรงเรียนโดยใช้ตัวอย่างวัตกรรม การ
สอนเป็นคณะ (Team Teaching) ต้องการประเมินว่าการสอนเป็นคณะแทนการสอนแบบเดิมที่ให้ครู
คนเดียวสอนทุกวิชา ตามตารางสอนที่จัดไว้ตายตัวจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ แฮมมอนด์แบ่งกระบวนการการประเมินออกเป็น 5 ขั้น แต่ละขั้นตอนจะ
ตรงกับแต่ละประเภทของตัวแปรในภาพ มีดังนี ้
            ขัน้ที่ 1 เป็นขั้นก าหนดว่าจะประเมินอะไร จะประเมินหลักสูตรระดับกว้างเช่น หลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้นที่ใช้ในโรงเรียนนั้น หรือในระดับแคบ เช่นหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 แฮมมอนด์เสนอแนะว่ากรณีท่ีโรงเรียนยังขาดผู้เชี่ยวชาญการประเมินไม่ควรจะประเมินในระดับกว้าง 
ในตัวอย่างนี้สิ่งที่จะต้องประเมินคือการสอนเป็นคณะ (Team Teaching) ซึ่งเป็นวัตกรรมอย่างหนึ่ง 
แต่จะเริ่มประเมินการสอนแบบเดิมเสียก่อน เพ่ือที่จะให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ า เป็นส าหรับก าหนด
ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง นั่นคือได้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานส าหรับการน าวัตกรรมซึ่งในตัวอย่างนี้ ได้แก่
การสอนเป็นคณะมาใช้ 
               ขั้นที่ 2 เป็นขั้นให้นิยามลักษณะของตัวแปรต่าง ๆ ในมิติการสอนและมิติสถาบัน ยกเว้น
ตัวแปรที่เป็นงบประมาณ 

               ขั้นที่ 3 ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจะมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
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                    1.  พฤติกรรมที่จะชี้ว่านักเรียนบรรลุจุดประสงค์นั้น 

                     2.  เงื่อนไขที่คาดว่าพฤติกรรมนั้นจะปรากฏ 

                     3.  เกณฑ์ท่ีจะยอมรับระดับพฤติกรรมว่าจะต้องมีพฤติกรรมนั้นในระดับใด 

ในการก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม จะต้องน าเอาโครงสร้างส าหรับการประเมินใน
ภาพประกอบ 13.2 มาพิจารณาองค์ประกอบอ่ืน ๆ นอกเหนือจากองค์ประกอบด้านพุทธิศึกษาที่
เกี่ยวกับเนื้อหาโดยวัดจากนักเรียน 

          ขั้นที่ 4 ท าการวัดพฤติกรรมต่าง ๆ  ที่ก าหนดไว้ในขั้นที่ 3 ทั้งนี้อาจใช้เทคนิคต่าง ๆ  เช่น ใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ การสังเกต แบบวัดเจตคติ ฯลฯ จากการวัดในขั้นนี้ก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ 

          ขั้นที่ 5 ท าการวิเคราะห์ผลภายในองค์ประกอบแต่ละตัว และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เพ่ือสรุปผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการให้
เกิดแก่นักเรียนตามที่ได้ก าหนดไว้ในขั้นที่ 3 ซึ่งจะชี้ถึงประสิทธิภาพในการบรรลุถึงผลที่ต้องการของ
การสอนแบบเดิม 

          จากการประเมินผลการสอนแบบเดิมตามกระบวนการที่ได้กล่าวมา ก็จะได้ข้อมูลในการ
ก าหนดทิศทางและลักษณะของนวัตกรรม หลังจากท่ีทดลองใช้นวัตกรรมในตัวอย่างนี้ ได้แก่ การสอน
เป็นคณะก็จะท าการประเมิน ในท านองเดียวกันจากข้ันที่ 1 ถึงข้ันที่ 5  
 

 4.  รูแบบการประเมินของสครีฟเวน (Scriven’s model of evaluation) 
             สครีฟเวน (Scriven, 1967 : 105) เห็นว่าแนวคิดการประเมินหลักสูตรยังขาดความ
สมบูรณ์ในเรื่องของปัญหา ทฤษฎี และหลักการปฏิบัติ จึงได้พยายามชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องและ
วิธีการลดข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการประเมินที่มีอยู่ โดยเสนอลักษณะของการประเมินผลหลักสูตรไว้ 4 
ลักษณะ ดังนี้ 
           1.  การประเมินผลย่อย (formative evaluation) เป็นการประเมินผลสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
จริงในขณะที่ใช้หลักสูตรอยู่ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 

               2.  การประเมินผลรวม (summative evaluation) เป็นการประเมินผลสิ่งต่าง ๆ ที่เกิด
จริงเมื่อสิ้นสุดกระบวนการใช้หลักสูตรแล้ว เพ่ือตัดสินคุณค่าของหลักสูตร 

               3.  การประเมินผลภายใน ( intrinsic evaluation) เป็นการประเมินคุณค่าสิ่งต่าง ๆ 
ภายในตัวของมันเอง เช่น การประเมินเนื้อหา จุดมุ่งหมายโครงสร้างของหลักสูตร เป็นต้น 

               4.  การประเมินผลส าเร็จ (Pay-off evaluation) เป็นการประเมินที่เกิดจากสิ่งต่าง ๆ ที่
ใช้ในการด าเนินการหลักสูตร เช่น การประเมินผลที่เกิดจากการสอนของครูที่มีต่อนักเรียน เป็นต้น 
โดยการประเมินผลทั้ง 4 ส่วน สามารถน าเสนอความสัมพันธ์ได้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 13.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการประเมินของสครีฟเวน 

 

ลักษณะการประเมิน การประเมินภายใน การประเมินผลส าเร็จ 

การประเมินย่อย ตัดสินความสมบูรณ์ของเนื้อหา
โครงสร้าง และล าดับของ

เนื้อหา 

ตัดสินผลที่เกิดระหว่างที่
ด าเนินการ 

การประเมินรวม ตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับวัสดุ
ต่าง ๆ 

ตัดสินผลที่เกิดขึ้นเป็นครั้ง
สุดท้าย 

 

          จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าจุดเด่นที่ส าคัญของการประเมินผลโดยยึดเป้าหมายของสครีฟเวน 
ก็คือ เป็นการประเมินผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรที่คาดหวังไว้ และไม่คาดหวังไว้ เป็นการขยาย
แนวคิดของ ไทเลอร์ แต่สครีฟเวน ก็มิได้เสนอแนะอะไรเกี่ยวกับวิธีการประเมินองค์ประกอบต่าง  ๆ 
ของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร จึงเป็นแต่เพียงการเสนอรูปแบบรวม ๆ ของการประเมินผลตามทัศนะ
ของเขาเท่านั้น ส าหรับการประเมินหลักสูตรจ าเป็นที่จะต้องใช้ ทั้งการประเมินระยะสั้นและการ
ประเมินผลสรุปควบคู่กันไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนักประเมิน มักจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
วิชาการและเทคนิคของการประเมิน แต่ขาดความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องที่จะประเมิน 
จึงมักจะมีความไม่เข้าใจในการท างานระหว่าง นักประเมินกับผู้ด าเนินโครงการ สครีฟเวนจึงได้เสนอ
ความคิดว่าในการประเมินหลักสูตร เพ่ือการปรับปรุงหรือพิจารณาความก้าวหน้าด้วยการประเมินผล
ย่อยซึ่งไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้นักประเมินอาชีพ อาจจะเป็นนักประเมินสมัครเล่นหรือเป็นผู้ที่ท างานที่
เกี่ยวกับโครงการนั้นๆ แต่ถ้าเป็นการประเมินเพ่ือการตัดสินคุณค่าหรือการประเมินผลรวมควรที่จะใช้
นักประเมินอาชีพ โดยมีแนวทางการประเมิน ดังนี้ 
           1.  การประเมินกับกระบวนการทางการศึกษา โดยทั่วไปจะเก่ียวข้องกับกระบวนการของการ
ตัดสินผลผลิตและคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง วิธีการประเมินก็คือ การวิเคราะห์รายละเอียดของกระบวนการ
ซึ่งได้แก่ พิจารณาความสัมพันธ์ต่อเนื่องของเหตุและผลกับการแปลความหมายจากสิ่งนั้น นั่นคือ
การศึกษากระบวนการบางอย่างเป็นกระบวนการของการประเมินนั่นเอง ซึ่งเรียกว่า การวิจัยกระบวนการ 
ประกอบด้วยวิธีการศึกษา 3 วิธี คือ 

                1.1  วิธีการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน
เช่น สัดส่วนของเวลาที่ครูสอนแต่ละช่วงเวลา ระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในการท าการบ้าน อาจจะกล่าว
ได้ว่าเป็นการศึกษาสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เป็นต้น สครีฟเวนได้สรุปว่าการศึกษาวิจัยแบบนี้ ไม่มี
ประโยชน์ด้านทฤษฎีและการเอาไปใช้เลย 
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                1.2  การศึกษาความเป็นเหตุผลของกระบวนการปรากฏการณ์ เป็นวิธีการศึกษาที่มุ่ง
ตอบค าถามในเรื่องของเหตุและผล กล่าวคือ เมื่อมีการจัดกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะมีผลท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือไม่ เช่น ถ้าเราเพ่ิมเวลาในการอภิปราย และเวลาในการท า
แบบฝึกหัดแล้ว นักเรียนจะมีความเข้าใจในวิชาเลขคณิตเพ่ิมขึ้นหรือไม่ นั่นคือ เราได้น าเอาการ
ตั้งสมมติฐานมาใช้เป็นแนวทางในการประเมิน 

                1.3  การประเมินระยะสั้นหรือการประเมินความก้าวหน้า สครีฟเวน ได้กล่าวว่าการ
ประเมินผลรวมเป็นการวิจัยประเภทหนึ่ง (process research) บทบาทที่ส าคัญของการประเมินเป็น
ระยะก็คือ การค้นหาข้อบกพร่องและความส าเร็จของโครงการ ในขณะที่ยังมุ่งการด าเนินงานอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหนึ่งที่เก่ียวกับใช้หลักสูตรใหม่ 
           2.  วิธีการประเมินกับการคาดหมาย การบรรลุเป้าหมายของปัญหาหนึ่งปัญหาใดเรื่องของการประเมิน
ก็คือปัญหาในเรื่องการใช้กระบวนวิธีการประเมินที่ไม่ถูกต้อง ไม่พิถีพิถันหรือกล่าวง่าย  ๆ ก็คือใช้
วิธีการที่หยาบเกินไป ในการตั้งค าถามของการประเมินเราควรที่จะกล่าวว่าหลักสูตรบรรลุเ ป้าหมาย
มากน้อยเพียงใด มากกว่าที่จะถามว่าหลักสูตรนี้ดีเพียงใด ในขณะเดียวกันถ้าเป้าหมายไม่มีคุณค่า
เพียงพอก็ไม่มีความหมายอะไร ที่เราจะต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายนั้นด้วยเหตุนี้เองการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายจึงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน นอกจากนี้ สครีฟเวนยังชี้ให้เห็นว่ายังไม่มี
นักประเมินอาชีพที่มีความรู้ความสามารพ ตลอดจนครูในโรงเรียนก็ยังไม่มีความสามารถในเรื่องของ
การประเมิน แม้แต่ในระดับประเทศเราก็ยังขาดแหล่งวิชาการในเรื่องเหล่านี้ 
           3.  วิธีการประเมินก่อนการปฏิบัติงานหรือการประเมินคุณค่าภายใน (intrinsic evaluation) 
ได้แก่ การประเมินค่าของสิ่งเหล่านั้นภายในตัวมันเอง ซึ่งประกอบด้วย การประเมินเนื้อหาเป้าหมาย 
กระบวนวิธีการ หรือเจตคติของครู เราอาจจะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการประเมินขั้นทุติยภูมิ 
(secondary evaluation) เพราะยังไม่ได้มีการก าหนดเกณฑ์โดยตรง เพียงแต่ใช้เปรียบเทียบผลโดย
ทางอ้อมและเป็นการประเมินอ่านที่จะได้มีการปฏิบัติงาน 

          กล่าวโดยสรุปจะเห็นว่ารูปแบบการประเมินของสครีฟเวนเน้นการตัดสินคุณค่าของหลักสูตร 
โดยชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการประเมินความก้าวหน้ากับการประเมินผลสรุปได้อย่างชั ดเจน 
โดยการประเมินความก้าวหน้าเป็นการประเมินความก้าวหน้าเป็นการประเมินเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร และควรใช้นักประเมินที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจใน
รายละเอียดของหลักสูตรนั้นเป็นอย่างดี หรือกล่าวง่ายๆ ก็คือใช้ผู้ประเมินที่อยู่ภายในโครงการหรือใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบการสร้างและพัฒนาหลักสูตรนั้นๆ ส่วนการประเมินผลรวมนั้น มีจุดมุ่งหมาย
ส าคัญในการตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรและผู้ประเมินควรจะเป็นนักประเมินที่เป็นบุคคลภายนอก 
สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่สครีฟเวนได้เสนอไว้ก็คือ ความแตกต่างของการประเมินคุณค่าภายในหรือ
การประเมินก่อนการปฏิบัติงาน ได้แก่ การประเมินกระบวนการใช้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย กับการ
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ประเมินเมื่อมีการปฏิบัติงานแล้วหรือการประเมินคุณค่าของการปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือ
การตัดสินคุณค่าที่ได้จากหลักสูตรนั่นเอง 
 

 5.  รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม   
    สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1973 : 129) ได้เสนอแนวคิดในการประเมินที่มีอิทธิพลต่อ

รูปแบบของการประเมินแบบที่ยึดเป็นหลัก ในการตัดสินใจ (decision-oriented evaluation) เป็น
รูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร   การประเมินแบบซิป เป็นการประเมินเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลหรือสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินการของโครงการ
ต่าง ๆ CIPP ย่อมาจากค า 4 ค า ดังนี้  
              1.  การประเมินบริบท (C : context evaluation) คือ การประเมินสภาพแวดล้อมความ
ต้องการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและ
การศึกษาตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรคทั้งในและนอกระบบสังคมปัจจุบันซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน
จะช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนงาน นโยบาย เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความต้องการ
อ่ืน ๆ รวมทั้งน าไปสู่การก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     2.  การประเมินตัวป้อนเข้า (I : input evaluation) คือการประเมินปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือปัจจัยที่เป็นตัวท าให้เกอดวิธีการที่จะน ามาใช้ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุประสงค์ที่ต้องการ 
เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในด้านก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ 
ตลอดจนระบบการบริหารระบบการจัดการ การประเมินผลในส่วนนี้เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจว่า
ระบบโครงสร้างต่างๆ ของหลักสูตร รวมทั้งวิธีการและระบบการบริหารงานของหลักสูตรมี
ความหมายเหมาะสมหรือไม่ หรือควรจะใช้วิธีการใดท่ีเหมาะสมกว่า รวมทั้งเพ่ือวิเคราะห์หาทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุดกับทรัพยากรที่มีอยู่ และเป็นทางเลือกท่ีมีโอกาสให้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด 

              3.  การประเมินกระบวนการ (P : process evaluation) คือการประเมินกระบวนการของ
หลักสูตร ในด้านของการพัฒนาการเรียนการสอน เนื้อหาวิชาทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เป็น
การประเมินการด าเนินงานหลังจากที่ได้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ผลที่ได้จากประเมินท าให้
ทราบว่าการด าเนินงานตามหลักสูตรมีปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง การประเมินในส่วนนี้จะใช้เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
              4.  การประเมินผลผลิต (P : product evaluation) คือการประเมินผลที่เกิดจากการใช้
หลักสูตรตามวิธีการและแนวการด าเนินการสอนตามที่ได้ตัดสินใจแล้ว การประเมินผลส่วนนี้เพ่ือช่วย
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อบกพร่องของการวางแผน การบริหารหลักสูตร และการน า
หลักสูตรไปใช้ว่าจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และเมื่อด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
แล้วจะต้องท าการประเมินกระบวนการเดิมเช่นนี้อีก เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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          รูปแบบการประเมินของสตัสเฟิลบีม ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ (Stuffebeam, 1973 
อ้างถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. 2541 : 169-170) เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 
          ระยะที่ 1 การประเมินก่อนเริ่มโครงการ เป็นการประเมินเพ่ือวางแผนโครงการซึ่งเป็นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการของโครงการ โดยเขียนในรูปแบบการประเมินแบบนี้ การประเมิน
ก่อนเริ่มโครงการ ประกอบด้วย 

                    1.  การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือการประเมินบริบท อันเป็นการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นเพ่ือก าหนดโครงการ การประเมินบริบทเป็นการประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ อันน าไปสู่ทิศทาง และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

                    2.  การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร เป็นการตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากร
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการเพ่ือวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด อีกท้ังมีความเป็นไปได้ทางด้านทรัพยากร 

จากการประเมินในระยะที่ 1 จะน าไปสู่การเตรียมวางโครงการและการเขียนโครงการ ในการน าเสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัติ จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ (Project appraisal or 

analysis) โดยพิจารณาจากหลักความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของโครงการหลักประสิทธิภาพ 
โดยพิจารณาจาก cost benefit benefit หรือ cost effectiveness หลักความเหมาะสมในการบริหาร
โครงการ ผลกระทบของโครงการและความเป็นธรรมของโครงการ และหลักความเป็นไปได้ทั้งในด้าน
แผนงาน แผนเงินและแผนคน 

          ระยะที่ 2 การประเมินขณะด าเนินโครงการ ในรูปแบบการประเมินแบบซิป คือการประเมิน
กระบวนการนั่นเอง การประเมินกระบวนการ เป็นการประเมินการด าเนินงานเมื่อน าโครงการที่
วางแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ เพ่ือศึกษาจุดแข็งจุดอ่อน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการด าเนิน
โครงการ อะไรเป็นมูลเหตุที่ท าให้สามารถหรือไม่สามารถด าเนินโครงการตามที่วางแผนไว้ การประเมิน
กระบวนการด าเนินโครงการ เป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงการด าเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที   
การประเมินในขั้นตอนนี้ จึงมีบทบาส าคัญต่อความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ในการบริหาร
โครงการผู้บริหารมักจะเสริมระบบการประเมินเพ่ือการปรับปรุงโครงการ ในการบริหารโครงการ
ผู้บริหารมักจะเสริมระบบการประเมินเพ่ือการปรับปรุงโครงการ (formative evaluation) ด้วยการ
จัดระบบการก ากับงาน (monitoring system) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการด าเนินโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในทรัพยากรและเวลาที่ก าหนด 

          ระยะที่ 3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งในรูปแบบการประเมินแบบซิปเรียกว่าการ
ประเมินผลผลิตของโครงการ เป็นการประเมินที่มุ่งตอบค าถามว่าโครงการประสบความส าเร็จตามที่
วางแผนไว้หรือมไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการด าเนินงานโครงการ
คุ้มค่าเพียงใด การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ
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ซึ่งเป็นผลลัพธ์ และการประเมินผลกระทบของโครงการทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งนิยมท าการ
ประเมินด้วยเทคนิคการติดตามผล (follow up study or tracer) ผลการประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 
ให้สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่า ควรด าเนินการต่อไปอย่างไร ควรมีการ
ปรับขยายแล้วด าเนินการต่อไปอย่างไร ควรมีการปรับแล้วด าเนินการต่อไปอีกหรือควรสิ้นสุดโครงการ
ไปตามเวลาที่ก าหนดไว้ หรือควรได้เลื่อนฐานะให้เป็นงานประจ า 
          รูปแบบการประเมินแบบซิปนี้ เป็นรูปแบบการประเมินที่มีชื่อเสียงรู้จักกันเป็นอย่างมาก  
สตัฟเฟิลบีมและซิงค์ฟิลด์ ได้สรุปลักษณะส าคัญของการประเมิน 4 ลักษณะ (Stufflebeam and 

Shingfield, 1973 : 120-171)   
ดังตาราง 13.3 

 

ตาราง 13.3  ลักษณะส าคัญของการประเมินแบบ CIPP 

 
 

ประเด็น 

 

การประเมินบริบท 
 

การประเมินปัจจัย 
การประเมิน
กระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 

วัตถุประสงค์     เป็นการนิยามเชิงปฏิบัติ 
ร ะ บุ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  แ ล ะ
ประเมินความต้องการจ าเป็น
ระบุ โอกาสในการก าหนด
ความต้องการจ าเป็นและเพื่อ
ประเมินว่ าวัตถุประสงค์ที่
เ ส น อ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
ประเมินความต้องการจ าเป็น 

    เพื่ อระบุและประเมิน
ความสามารถของระบบ
ทางเลือกของวิธีด าเนินการ
และรูปแบบของการน าไปใช้
งบประมาณและตารางใน
การด าเนินการ 

    เพื่อระบุและท านาย
การด าเนินการจุดอ่อน
ในการออกแบบการ
ด าเนินการน าไปปฏิบัติการ
เตรียมข้อมูลส าหรับการ
ตัดสินใจในโครงการที่
ท าก่อนและบันทึกข้อมูล
และตัดสินใจด าเนินการ
ในกิจกรรมต่าง ๆ 

    เก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเชิงบรรยาย
และตั ด สิ นคุณค่ า
ข อ ง ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ
เช่ือมโยงกับข้อมูล
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
บ ริ บทปั จ จั ย แล ะ
กระบวนการและตี
คุณค่าของสิ่งเหล่านี้ 

วิธีการ     ใช้วิธีการวิเคราะห์ระบบ
การส ารวจการศึกษาเอกสาร
การรับฟังข้อมูลการสัมภาษณ์
การใช้แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย
และการใช้เทคนิค 

ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าและ
วิเคราะห์คุณค่าของคนและ
วัสดุต่าง ๆ วิธีการแก้ปัญหา
และการออกแบบกระบวนการ
สอดคล้องเป็นไปได้วิธีการ
อื่น ๆ เช่นการศึกษาเอกสาร
การชมโครงการตัวอย่างการ
ใช้ทีมผู้ช่วยและการทดลอง
น าร่อง 

    ใช้การก ากับติดตาม
ที่มีศักยภาพต่ออุปสรรค
ต่าง ๆ และสิ่งที่เกิดขึ้น 
โดยไม่คาดคาดคิด ใช้
ข้ อมู ลที่ ไ ด้ รั บ ในการ
ตัดสินใจและปฏิสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องกันการ
สังเกตในการด าเนินงานของ
กลุ่มผู้ด าเนินโครงการ 

    นิยามเชิงปฏิบัติการ
ก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินผลผลิตรวบรวม
ผลการประเมินจาก
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง
เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 
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ตาราง 13.3  ลักษณะส าคัญของการประเมินแบบ CIPP (ต่อ) 
 

ประเด็น การประเมินบริบท การประเมินปัจจัย การประเมิน
กระบวนการ 

การประเมินผลผลิต 

  ความสัมพันธ์
ของการตัดสินใจ
ในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

    ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ก า ห น ด
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย
กับความต้องการจ าเป็นหรือ
โอกาสและความสัมพันธ์ของ
วัตถุประสงค์กับการแก้ปัญหา
นั่นคือ การวางแผนตามความ
ต้องการจ าเป็น ที่มีการเปลี่ยนแปลง
แล ะ เ ป็ น ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร
เบื้องต้นส าหรับการตัดสิน
คุณค่าของผลิต 

    เลื อกแหล่ งสนับสนุ น
วิธีการแก้ปัญหาและการ
ออกแบบกระบวนการ นั่น
คื อเพื่ อการเปลี่ ยนแปลง
โครงสร้างของการด าเนินการ
และ เป็นการ เตรี ยมการ
เบื้องต้นเพื่อตัดสินคุณค่า
การน าไปปฏิบัติ 

    การน าไปใช้และการ
ปรับรูปแบบของโครงการ
และกระบวนการควบคุม  
ที่มีประสิทธิภาพและ
ก าหนดกิจกรรมในการ
ด าเนินการเพื่อใช้ในการ
ตัดสินคุณค่าของผลผลิต 

    การตัดสินว่าจะ
ด าเนินการต่อไปการ
ยุติ หรือการปรับเปลี่ยน 
หรือการน ามาพิจารณา
ใหม่ในการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรม และการน า
ผลการบันทึกการ
ด าเนินการที่ชัดเจน 
(ทั้ งที่ ตั้ ง ใจและไม่
ตั้ ง ใ จทั้ ง ท า งบวก
และลบ) 

 

          กล่าวโดยสรุปได้ว่า การประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่ให้สารสนเทศ
เพ่ือการวางแผนโครงการ เพ่ือการน าโครงการไปปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงโครงการอย่างท่วงที และเป็น
รูปแบบการประเมินที่ช่วยให้การพัฒนาโครงการ ช่วยบริหารโครงการ ตลอดจนการก าหนดอนาคต
ของโครงการ จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบการประเมินแบบซิปเป็นรูปแบบการประเมินเพ่ือพัฒนาโครงการ
และประกันประสิทธิผลของโครงการเป็นอย่างดี มีลักษณะเป็นการใช้ข้อมูลย้อนกลับในกระบวนการ
ต่างๆ ต่อเนื่องและเป็นวัฏจักรที่ครบวงจร ผลจากการประเมินมีประโยชน์ส าหรับผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ 
และยังอาจไปใช้เพ่ือตรวจสอบการตัดสินใจครั้งก่อน โดยข้อมูลที่ได้จากการประเมินกระบวนการอาจ
ช่วยให้ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจ ได้ทบทวนโครงสร้างที่ได้ตัดสินใจว่ามีความเหมาะสมหรือไม่และยังได้ทราบ
ปัจจัยเบื้องต้นอีกครั้งหนึ่งด้วย ข้อคิดในการประเมินดังกล่าวนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
วิธีการจัดการกับการตัดสินใจ ดังแสดงลักษณะการประเมินและลักษณะการตัดสินใจรูปแบบการ
ประเมินแบบซิป ในภาพประกอบ 13.4 
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ภาพประกอบ 13.4 ลักษณะการประเมินและลักษณะการตัดสินใจรูปแบบการประเมินแบบซิป 

ที่มา : Stufflebeam and Shinkfield (1973 : 177) 
 

 

ลักษณะการตดัสินใจ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม
หรือบริบท (contest 

evaluation) 

ก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

การประเมินปัจจัย 

(input evaluation) 
เลือกแนวทางในการด าเนินการ 

การประเมินกระบวนการ
(process evaluation) 

น าโครงการที่วางแผนไว้ไป
ปฏิบัติพร้อมกับการปรับปรุง

โครงการ 

การประเมินผลผลิตหรือผลงาน 
(product evaluation) 

ควรปรับปรุงโครงการปรับขยาย
โครงการหรือล้มเลิกโครงการ 

ลักษณะการประเมิน 
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 6.  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส 

              โพรวัส (Malcolm M. Provusl) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินหลักสูตรซึ่ง
เรียกว่า “การประเมินผลความแตกต่างหรือการประเมินผลความไม่สอดคล้อง” (Discrepancy 

Evaluation) ซึ่งจะประเมินหลักสูตรทั้ง 5 ส่วน คือ 1) การออกแบบ (Design) 2) ทรัพยากรหรือสิ่งที่
เริ่มตั้งไว้เมื่อใช้หลักสูตร (Installation) 3) กระบวนการ (Process) 4) ผลผลิตของหลักสูตร (Products) 
5) ค่าใช้จ่ายหรือผลตอบแทน (Cost) ในแต่ละส่วนจะมีขั้นตอนการประเมินผลเหมือนกันโดยจะ
ด าเนินการเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 317) 
     ขั้นที่ 1 ผู้ประเมินจะต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน (Standards – S) ของสิ่งที่ต้องการวัด
ก่อน เช่น มาตรฐานด้านเนื้อหา เป็นต้น 

    ขั้นที่ 2 ผู้ประเมินต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติจริงของสิ่งที่ต้องการ
วัด (Performance - P) 

    ขั้นที่ 3 ผู้ประเมินน าข้อมูลที่รวบรวมได้ในขั้นที่ 2 มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้ง
ไว้ในขั้นที่ 1 (Compare - C) 

    ขั้นที่ 4 ผู้ประเมินศึกษาความแตกต่าง หรือความไม่สอดคล้องระหว่างผลการปฏิบัติจริง
กับเกณฑ์มาตรฐาน (Discrepancy - D) 

    ขั้นที่ 5 ผู้ประเมินส่งผลการประเมินไปให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าจะยกเลิกการใช้หลักสูตรที่ประเมิน หรือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ  หรือ
เกณฑ์มาตรฐานให้มีคุณภาพดีขึ้น (Decision Making) 
     ดังแสดงรูปแบบการประเมินของ Provus ในภาพประกอบ 13.5 

 

S 

 

    C  D  Decision Making 

 

P 

 

ภาพประกอบ 13.5 การประเมินของ Provus 

ที่มา : บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 317) 
 

 S = Standard เป็นขั้นแรกของการด าเนินการประเมินหลักสูตร กล่าวคือ ผู้ประเมินผล
ต้องตั้งสิ่งมาตรฐานที่ต้องการวัดไว้ก่อน           
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 P = Performance หลังจากด าเนินการขั้นแรกเรียบร้อยแล้ว ผู้ประเมินจะต้องรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติจริง ในสิ่งที่ต้องการวัดมาให้เพียงพอ ข้อมูลที่รวบรวม
ควรเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมที่ชัดเจน 

 C= Compare เมื่อตั้งมาตรฐานและรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว ก็น าข้อมูลมาเปรียบเทียบ
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
 D = Discrepancy จากการเทียบข้อมูลกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ผู้ประเมินพบว่ามีช่องว่าง
อะไรที่เกิดข้ึนกับผลที่คาดหวัง 

D = Decision Making ผู้ประเมินจะส่งผลประเมินไปให้ผู้ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือ
ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข้ันตอนการประเมินดังกล่าว สามารถอธิบายเป็นรูปแบบได้ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13.6 แสดงกระบวนการในการตัดสินใจการประเมินของโพรวัส 

ที่มา : บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 318) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน การปฏิบัติจริง 

เปรียบเทียบ 

ความสอดคล้อง/ความไม่สอดคล้องระหว่าง
การปฏิบัติจริงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัดสินใจ 

ยกเลิก ปรับปรุง 
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สรุปท้ายบท 

 

การประเมินหลักสูตรมีความส าคัญอย่างมากในกระบวนการจัดการศึกษา มีขอบเขตที่จะต้อง
ท าการประเมินอย่างกว้างขวางมาก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการควบคุมคุณภาพ การประกัน
คุณภาพของการศึกษาหลาย ๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขตจนถึงระดับชาติ 
ดังนั้นวิธีการประเมินหลักสูตรต้องได้รับการวิเคราะห์และออกแบบให้สามารถท่ีจะประเมินได้ครบถ้วน
ในขอบเขตทั้งหมด รูปแบบต่าง ๆ ที่จะใช้ประเมินผลมีอยู่หลายรูปแบบ ผู้ประเมินหลักสูตรจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ ท าความเข้าใจให้กระจ่างชัด และจะต้องน ารูปแบบต่าง ๆ ไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามจุดมุ่งหมาย
และลักษณะของขอบเขต สาระแต่ละอย่าง ผู้มีบทบาทในการประเมินทั้งในระดับผู้จัดท านโยบาย
การศึกษา ผู้ก ากบัดูแล จนถึงระดับผู้ปฏิบัติจึงสมควรท าความเข้าใจกับประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการประเมินหลักสูตรให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ก าหนดวางแผนการประเมินหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายของการประเมิน และสามารถน าผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ได้จริง  จึงจะได้ข้อมูลที่มี
ความเชื่อมั่น ที่จะน าไปพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  จงตอบค าถามในประเด็นที่ก าหนดให้ ดังนี้ 
1. จงอธิบายถึงรูปแบบของการประเมินหลักสูตรมาพอเข้าใจ 

2. จงบอกจุดเด่นของรูปแบบการประเมินหลักสูตรของปุยแซงค์ 
3. จงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจ ากัดของรูปแบบการประเมินหลักสูตรประเภทต่าง ๆ  
4. จงอธิบายถึงรูปแบบของการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ 
5. จากการศึกษาทางด้านรูปแบบการประเมินหลักสูตรประเภทต่าง ๆ นักศึกษาจะน าไปใช้ใน

อนาคตอย่างไร 
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