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ค ำน ำ 
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กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอนของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
 เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้มีเนื้อหาอันประกอบไปด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร   

ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษา การวิ เคราะห์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์               
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร
เพ่ืออาชีพ  และหลักสูตรท้องถิ่น  การน าหลักสูตรไปใช้  และการประเมินหลักสูตร ซึ่งเนื้อหา ดังกล่าว
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา คือ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษา   มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร 
องค์ประกอบของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร  มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับ       
และทุกประเภท ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาค การน าหลักสูตรไปใช้  และ         
การประเมินหลักสูตรต่อไป 

 การเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนการวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร             
ส าเร็จลงได้ด้วยการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ  หนังสือพิมพ์  บทความ และการให้ค าปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียบเรียงจึงขอขอบคุณเจ้าของผลงานที่ปรากฏชื่อในบรรณานุกรมท้ายเล่ม        
เป็นอย่างยิ่ง 
 ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวและผู้สนใจศึกษาทุกท่าน   
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           คณะครุศาสตร์ 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

 
1.รหัสและชื่อรายวิชา 

ED12201 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

                 Curriculum Design and Development 
2. จ านวนหน่วยกิต 
 3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิชาบังคับ  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 คณาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 2 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่ 22  ตุลาคม 2555 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา  
    1.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร และการ
พัฒนาหลักสูตร  
   1.3 เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร   มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับและทุกประเภท  
   1.4 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการออกแบบหลักสูตรและวางแผนการพัฒนาได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไข
และสภาพแวดล้อมต่างๆ 

   1.5 เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาค การน าหลักสูตรไปใช้      
และการประเมินหลักสูตร   
   1.6 เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อและถูกต้องต่อการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  และการประเมิน
หลักสูตร   
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร  
วิเคราะห์หลักสูตร   มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับ   และทุกประเภท ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้าง
หลักสูตรแบบจุลภาค การน าหลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตรต่อไป  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
          ศึกษามาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     การอาชีวศึกษา 
 และการอุดมศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร และ การพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร 
มาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพ่ืออาชีพ วิเคราะห์หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันและมาตรฐาน 
หลักสูตรทุกระดับและทุกประเภท ปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาค ปฏิบัติการน า 
หลักสูตรไปใช้ ปฏิบัติ การประเมินและน าผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 30 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ 
ต้องการของนักศึกษา 
เฉพาะรายบุคคล 

การฝึกปฏิบัติ 30 ต่อ 
ภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง    
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
   - คณาจารย์ประจ ากลุ่มสาขาวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ 
   - คณาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1 .  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1    ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1.1  มีความตระหนักในคุณค่าของการด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ(1.1) 
  1.1.2  มีจิตส านึกในการพัฒนาสังคมและมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย(1.2)   

 1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.2.1  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาปฏิบัติตนอย่างมีวินัย 
เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  1.2.2  อภิปรายกลุ่ม /บทบาทสมมติ  
  1.2.3  อภิปรายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาในรายวิชา 
 1. 3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.3.1  พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
  1.3.2  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  1.3.3  ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมายในด้านความรับผิดชอบในหน้าที่      
ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.  ความรู้ 
 2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  2.1.1  มีความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับ
การศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย (2.4) 
  2.1. 2  มีความรู้ด้านการบูรณาการความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครู และศาสตร์อ่ืน โดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียน 
ที่หลากหลาย (2.6) 
   

 2. 2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  2.2.1  การอภิปรายในชั้นเรียนและการถาม-ตอบ 

  2.2.2  มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 
  2.2.3  อภิปรายกลุ่ม โดยผู้สอนตั้งค าถาม โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2.2.4  การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน 
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2. 3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.3.1  การสรุปเนื้อหาที่น ามารายงานและข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   2.3.2  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   2.3.3  ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
   2.3.4  ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
   2.3.5  ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการใช้แบบทดสอบและการปฏิบัติจริง 
 
3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   3.1. 1  สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก 
และน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ (3.5) 
   

 3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.2.1  อภิปรายกลุ่ม ทบาทสมมติบ /  
  3.2.2  สัมภาษณ์บุคคลต่างๆในโรงเรียนเพ่ือให้ได้ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
การสอน เพ่ือค้นคว้าหาแนวทางในการวางแผนการช่วยเหลือนักเรียน 
  3.2.3  ศึกษาค้นคว้าเทคนิคการสอน รูปแบบการสอน การปรับพฤติกรรมเด็ก            
และการประเมินผลการเรียนรู้ 
  3.2.4  การน าเสนอโครงงานในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ส าหรับนักเรียนที่มีความ
แตกต่างกัน 

 3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.3.1   ประเมินผลจากรายงานการสังเกตการณ์เรียนรู้ของเด็กปกติและเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในโรงเรียนต่างๆ 
   3.3.2   ประเมินผลการน าเสนอรายงานการสัมภาษณ์ครูผู้ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนรวม
และชั้นเรียนพิเศษเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปกติและเด็กที่มี                 
ความต้องการพิเศษในโรงเรียน 
   3.3.3  ประเมินผลการทดลองฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาของนักศึกษาในการแก้ปัญหา
พฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียนรวม 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1.1  มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก       
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม (4.5) 
  4.1. 2  มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม  
และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ (4.6) 
  4.1. 3  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (4.7) 
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 4. 2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   4.2.1  อภิปรายกลุ่ม  
  4.2.2  การสร้างความตระหนัก (Awareness Training) 
  4.2.3  การสะท้อนผลการท างานกลุ่มในรูปของการน าเสนอปากเปล่าหลังจบการรายงาน
ทุกครั้ง 
 4. 3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   4.3.1  พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
   4.3.2  ประเมินผลการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากการท างานรายงานเป็นกลุ่ม 

การประเมินพฤตกิรรมของตนเองและเพ่ือนจากการท ากิจกรรมหรือรายงาน 
 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1. 1  มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน 
และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน (5.6) 
 5. 2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.2.1  อภิปรายกลุ่ม 
  5.2.2  อภิปรายพร้อมยกตัวอย่างการท ารายงานและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นโดยเน้น
การใช้พหุปัญญาโดยเริ่มตั้งแต่การท าแผนที่ความคิดเก่ียวกับเนื้อหาของรายงานที่จะน าเสนอ           
 การท าแผนที่ความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการท างาน และการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยใช้   
พหุปัญญา เช่น การรายงานประกอบการแสดงละคร การสรุปเนื้อหาด้วยกลอน การใช้คอมพิวเตอร์
เป็นสื่อประกอบการรายงาน หรืออ่ืน ๆ ตลอดจนการสะท้อนผลการท างาน 
 5. 3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร         
      และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.3.1  มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   5.3.2  การท าแผนที่ความคิด 

   5.3. 3  ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  6.1.1  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)               
อย่างสร้างสรรค์ (6.1) 
  6.1. 2  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ (6.3) 
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 6. 2  กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
  6.2.1  อภิปรายกลุ่ม/แสดงความคิดเห็น 
  6.2.2  สังเกตชั้นเรียน น าเสนอผล แสดงการจัดชั้นเรียนแบบจุลภาค 
  6.2.3  การทดลองฝึกปฏิบัติของนักศึกษาการสอนและการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก  
ในชั้นเรียน 

 6. 3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู ้
   6.3.1  ประเมินผลจากรายงานการสังเกตชั้นเรียน 

  6.3.2  ประเมินผลการน าเสนอรายงาน การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็น 
   6.3.3  ประเมินผลการทดลองฝึกปฏิบัติสอนและการแก้ปัญหาของนักศึกษา                
ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียน 
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 
ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
หลักสูตร 
1. ความหมายของ
การศึกษา 

2. ความหมายของ
หลักสูตร  
3. ความส าคัญของ
หลักสูตร 
4. องค์ประกอบ
หลักสูตร 
5. ระดับของหลักสูตร 
6. ลักษณะที่ดีของ
หลักสูตร 
7. ความเป็นมาของ
หลักสูตรไทย 

4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   1. ผู้สอนปฐมนิเทศการเรียนการสอน
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าบทเรียน
หลักเกณฑ์การวัด      และประเมินผล
รวมถึงระเบียบ ข้อตกลงในชั้นเรียน 
ขั้นสอน  

     1. ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน
เกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร 

     2. ผู้สอนอธิบายเนื้อหา 
  ในบทเรียน ด้วย Microsoft  Power 
Point  สนทนาซักถามในระหว่างการสอน 
ขั้นสอน (ต่อ) 
      3. น าเสนอกรณีตัวอย่าง “หลักสูตร” 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
หลักสูตร  (ต่อ) 
 

4 ขั้นสอน (ต่อ) 
 ทั้งท่ีเป็นหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะ
ยาว ร่วมอภิปรายกับนักศึกษา โดยให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นตามทฤษฎี  
 หมวก 6 ใบเป็นความคิด  6 แบบ  
ประกอบด้วย 
    หมวกสีขาว  เป็นข้อมูล  ข้อเท็จจริง 
    หมวกสีแดง  เป็นความคิด   ที่แสดง
อารมณ์ความรู้สึก 
    หมวกสีด า  เป็นความคิด   ด้านลบ 
    หมวกสีเหลือง  เป็นความคิด ที่เป็น
ประโยชน์ 
    หมวกสีเขียว  แทนความคิดสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ 
    หมวกสีน้ าเงิน  การสรุปความคิด
ทั้งหมด วางแผน   
สิ่งที่จะท าอย่างไรต่อไปในอนาคต 
     4. ผู้สอนและผู้เรียนสรุป  กรณี
ตัวอย่าง “หลักสูตร”  
ที่มีอยู่ในปัจจุบันร่วมกันเกี่ยวกับวิเคราะห์  
พร้อมบอกถึงลักษณะที่ดีของหลักสูตร 

     5. ผู้สอนมีการจัดบรรยากาศเชิงบวก
ให้กับผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียน    
การสอน  เช่น  การใช้ค าถามการสนทนา
กับผู้เรียน  ใช้เทคนิคการเร้าความสนใจ  
เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา   มีส่วนร่วมใน
การเรียนและเกิดการเรียนรู้ 
ขั้นสรุป 
     6. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปบทเรียน
ร่วมกัน 
   7. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามใน
หัวข้อ/ประเด็นที่ยัง 
ไม่เข้าใจ 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
หลักสูตร  (ต่อ) 
 

4 ขั้นสรุป(ต่อ) 
       8. ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
สืบค้น นักการศึกษาที่ประทับใจ 1 คน 
บทเรียน และให้ผู้เรียนน าเสนอผลจาก
การสืบค้นข้อมูล ในคาบเรียนถัดไป 
รวมทั้งให้ศึกษาเอกสารประกอบการสอน
บทที่ 2    
ส่ือการเรียนรู้   
   1. เอกสารประกอบการสอนความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและหลักสูตร 
   2. การน าเสนอด้วย Microsoft  
Power Point เรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการศึกษาและหลักสูตร 

   3. เอกสารประกอบการสอน/ หนังสือ
เรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การศึกษา         และหลักสูตร 
แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี   และท่ีอ่ืนๆ 
   2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี  และท่ีอ่ืนๆ 
เว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/ 
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2-3 ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาระดับประเทศ 

     1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ทางด้านปรัชญา
การศึกษา 
    1.2 ข้อมูลพื้นฐาน
ทางด้านจิตวิทยา 
 

8 สัปดาห์ที่ 2  
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาที่เรียนสัปดาห์
ที่ผ่านมา แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้ว
สุ่มผู้เรียนจ านวน 3 คน น าเสนองานที่
มอบหมาย  ที่ให้ไปสืบค้นข้อมูล          
นักการศึกษาที่ประทับใจ สรุปและ
ประเมินผล รวมทั้งให้แนวทางข้อคิดที่ได้
จากจากศึกษาไปใช้ในการด าเนินชีวิตใน
การประกอบวิชาชีพครูต่อไป 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

2-3 ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตร(ต่อ) 
   1.3 ข้อมูลพื้นฐาน 
ทางด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม 
   1.4 ข้อมูลพื้นฐาน 
ทางด้านเศรษฐกิจ 
    1.5 ข้อมูลทางด้าน 
การเมืองการปกครอง 
    1.6 ข้อมูลพื้นฐาน 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
    1.7 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ทางด้านประวัติศาสตร์ 
    1.8 ข้อมูลพ้ืนฐานทาง 
สถานภาพของสังคมใน 
อนาคต 

 

8 ขั้นสอน 
    2.  ผู้สอนเกริ่นน าหัวข้อที่จะเรียน    
และบรรยายประกอบPower point  
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตร 
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อท ากิจกรรมกลุ่ม
แบบ Jigsaw  ซึ่งครูต้องเตรียมเนื้อหาให้
เท่ากับจ านวนนักศึกษา  แบ่งกลุ่มโดยคละ
ความสามารถเป็นกลุ่มบ้าน  3 กลุ่ม 
สมาชิกในกลุ่มบ้านต้องมีหน้าที่แยกย้ายไป
รวมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนซึ่งได้รับเนื้อหา
เดียวกันดังนี้   
    หมายเลข 1 ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้าน
ปรัชญาการศึกษา 
    หมายเลข 2 ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้าน
จิตวิทยา     
    หมายเลข 3 ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรม 
    หมายเลข 4 ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้าน
เศรษฐกิจ 
    หมายเลข 5 ข้อมูลทางด้านการเมือง
การปกครอง     
    หมายเลข 6 ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์  
    หมายเลข 7 ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้าน
ประวัติศาสตร์ 
    หมายเลข 8 ข้อมูลพ้ืนฐานทาง
สถานภาพข้อมูลพ้ืนฐานทางสถานภาพ
ของสังคมในอนาคต 
    4. ผู้เรียนรว่มท าความเข้าใจเนื้อหา
สาระนั้นอย่างละเอียด และร่วมกัน
อภิปรายหาค าตอบประเด็นปัญหาที่ผู้สอน 
มอบหมายเพ่ือกลับไปกลุ่มบ้าน 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

2-3 ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตร(ต่อ) 
    
 
 

8 ขั้นสอน(ต่อ)     
ซ่ึงแต่ละคนต้องชว่ยสอนเพ่ือน ในกลุ่มจน
เข้าใจ  ซึ่งสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ภาพรวม        
ของสาระทั้งหมด   
    5. ตัวแทนกลุ่มบ้าน น าเสนอ องค์
ความรู้หน้าชั้นเรียน 
ขั้นสรุป 

    6. จากนั้นนักศึกษาท าแบบทดสอบโดย
ที่กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล  
เป็นการเสริมแรง 
    7. ผู้สอนและผู้เรียนสรุปบทเรียน
ร่วมกัน 
    8. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามใน
หัวข้อ/ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ   
 
สัปดาห์ที่ 3  
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ)   
ขั้นสอน 
    2.  ผู้สอนและผู้เรียนอภิปราย“ข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร”โดย
ก าหนดเป็นใบงาน ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม       
กลุ่มละ 5 – 6 คน ระดมสมองร่วม
อภิปรายโดยท าเป็นแผนที่ความคิด        
แบบA Mind Map ก าหนดเวลา  
1 ชั่วโมง 
     3. ผู้เรียนน าเสนอ “ข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น”      
กลุ่มละไม่เกิน  15 นาที  ผู้สอนให้ผู้เรียน
ร่วมกันประเมินชิ้นงานของเพื่อนแต่ละ
กลุ่มพร้อมทั้งให้ค าแนะน าในแต่ละกลุ่ม  
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

2-3 ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตร(ต่อ) 
    
 
 

8 สื่อการเรียนการสอน 
    1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง 
พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
   2. การน าเสนอด้วย Microsoft  
Power Point เรื่อง พ้ืนฐานในการพัฒนา
หลักสูตร 
   3. ตัวอย่างแผนที่ความคิด แบบ A 
Mind Map                                                                                                                                          
   4.  ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร 
   5. ใบงาน เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานทางสภาพ
สังคมในอนาคต 
แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีและอ่ืนๆ 
เว็บไซด์ http://library.udru.ac.th/ 
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4-5 รูปแบบและทฤษฎีการ
พัฒนาหลักสูตร 
   1. แนวความคิดใน
การก าหนดรูปแบบของ
หลักสูตร 
   2. รูปแบบของ
หลักสูตร  ดังนี้หลักสูตร
รายวิชา 
      2.1 หลักสูตร
สัมพันธ์วิชา 
      2.2 หลักสูตรหมวด
วิชา 
      2.3 หลักสูตรแกน 
      2.4 หลักสูตร
ประสบการณ์ 
     2.5 หลักสูตรที่เน้น
สมรรถนฐาน 

8 สัปดาห์ที่ 4 
การสอนแบบศูนย์การเรียน 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1. ทบทวนบทเรียนที่ผ่านและแจ้ง
จุดประสงค์การเรียน 
     2. ผู้สอนจัดเตรียมชุดการเรียนการ
สอนและจัดศูนย์การเรียน และศูนย์ส ารอง 
1 ศูนย์แบ่งผู้เรียนเป็น 8 กลุ่ม โดยคละ
ความสามารถ 
ขั้นสอน 
     3. ผู้สอนให้ค าชี้แจงและค าแนะน า
ให้แก่ผู้เรียนในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การ
เรียนรู้ 
     4. ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
     5. ผู้เรียนศึกษาและท ากิจกรรมตาม
บัตรค าสั่งในศูนย์ต่างๆ ร่วมกันเป็นกลุ่ม
จนครบทุกศูนย์ ศูนย์ละ 30 นาที 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

4-5 รูปแบบและทฤษฎีการ
พัฒนาหลักสูตร (ต่อ) 
 
      2.6 หลักสูตร 
บูรณาการ 
  3. รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร ดังนี้ 
      3.1 การพัฒนา
หลักสูตรตามแนวคิด
ของไทเลอร์ 
      3.2 การพัฒนา
หลักสูตรตามแนวคิด
ของทาบา 
      3.3 การพัฒนา
หลักสูตรของประเทศ
ไทย 

8 ขั้นสอน (ต่อ) 
จนครบทุกศูนย์หรือครบเนื้อหา  
ถ้ากลุ่มใดด าเนินการเรียบร้อยก่อนเวลา
สามารถไปศึกษา เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส ารอง 
 ขั้นสรุป 

     6. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
    7. ผู้สอนสรุปกิจกรรมการเรียนแบบ
ศูนย์การเรียน พร้อมทั้งมอบหมายงานให้
นักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหาเรื่องรูปแบบ
ของหลักสูตรเพ่ือที่จะเรียนในสัปดาห์
ถัดไป 
 
สัปดาห์ที่ 5  
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1. ผู้สอนกล่าวน าเชื่อมโยงความรู้เดิม
เพ่ือเข้าสู่ประเด็น 
การสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
รูปแบบของหลักสูตรประเภทต่างๆ 
ขั้นสอน 
     2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสรุปองค์
ความรู้ เรื่อง “รูปแบบของหลักสูตร”  
โดยก าหนดเป็น ใบงาน ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม     
กลุ่มละ 5 – 6 คน ระดมสมอง 
ร่วมอภิปราย  โดยท าเป็นแผนที่ความคิด 
แบบ A Mind Mapก าหนดเวลา 1 ชั่วโมง 
     3. ผู้เรียนน าเสนอ “รูปแบบของ
หลักสูตร”  กลุ่มละ   ไม่เกิน 20 นาที  
ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินชิ้นงาน 
ของเพ่ือนแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งให้ค าแนะน า
ในแต่ละกลุ่ม 
ขั้นสรุป 

     4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาเรื่อง 
“รูปแบบของหลักสูตร”   โดยใช้         
Power point 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

4-5 รูปแบบและทฤษฎีการ
พัฒนาหลักสูตร (ต่อ) 
 
       
 

8 ขั้นสรุป(ต่อ) 
    5. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามใน
หัวข้อ/ประเด็นที่ยัง 
ไม่เข้าใจและให้ท าแบบฝึกหัด ท้ายบท 
สื่อการเรียนรู้ 
    1. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง 
รูปแบบและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 
    2. การน าเสนอด้วย Microsoft  
Power Point   เรื่องรูปแบบและทฤษฎี
การพัฒนาหลักสูตร 

   3. ตัวอย่างแผนที่ความคิด แบบ        
A Mind Map    
   4. ชุดการจัดกิจกรรมแบบศูนย์         
การเรียนรู้                                                                                                                                      
แหล่งการเรียนรู้ 
    1. ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี และท่ีอ่ืนๆ 
    2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ของส านัก
วิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี และท่ีอ่ืนๆ เว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/   
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6-7 มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษา 
1. มาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2551 
2. มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานสากล  
3. มาตรฐานหลักสูตร
อาชีวศึกษา  
4. มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษา 

 สัปดาห์ที่ 6 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
    1. แจ้งจุดประสงค์ในการเรียนให้
ผู้เรียนได้ทราบ 
    2. ผูส้อนน าตัวอย่างเล่มมาตรฐาน
หลักสูตรแต่ละประเภทมาให้ผู้เรียนได้ดู  
ผู้สอนอธิบายประกอบว่าแต่ละเล่มคือ
มาตรฐานหลักสูตรประเภทใด  ใช้ระดับใด 
ขั้นสอน 

    3. ผู้สอนอธิบายประกอบ Power 
point เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

6-7 มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษา (ต่อ) 
 

8 ขั้นสอน (ต่อ) 
    4. ให้ผู้เรียนอภิปราย 
ในประเด็น “ใช้หลักสูตร” อย่างไรจึงจะ
เหมาะสม 
    5. แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนระดม 
สมองตอบค าถามประเด็น 
ในข้อ4 
    6. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรายงานหน้าชั้น
เรียนและประเมินร่วมกัน 
ขั้นสรุป 

    7. ผูส้อนสรุปประเด็นค าถาม 

ใช้หลักสูตรอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
    8. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามใน
ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจและให้ท าแบบฝึกหัด
ท้ายบท 
สัปดาห์ที่ 7  
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
     1. ผู้สอนเกริ่นน าเชื่อมโยงความรู้เดิม
เพ่ือเข้าสู่ประเด็น 
การวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นสอน 
     2. ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน
วิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาโดย
ก าหนดเป็นใบงาน 
ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  5 – 6 คน 
ระดมสมองร่วมอภิปราย  โดยท าเป็น
แผนผังความคิดแบบ ทีชาร์ต (T-chart)        
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ข้อดี     
และข้อจ ากัด ของแต่ละมาตรฐาน
หลักสูตรก าหนดเวลา 1 ชั่วโมง 
     3. ผู้เรียนน าเสนอ ผลจากการ
วิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
โดยท าเป็นแผนผังความคิดแบบ ทีชาร์ต 
(T-chart)  น าเสนอกลุ่มละ 20 นาที 
แต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

6-7 มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษา (ต่อ) 
 

 ขั้นสรุป 

     4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาเรื่อง 
“การวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษา” โดยใช้ Power point 
     5. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ในหัวข้อ/ประเด็นที่ยัง 
ไม่เข้าใจ  และให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนการ
เรียนรู้ เพ่ือผู้สอน   จะได้น าไปพัฒนาใน
บทเรียนต่อไป 
สื่อการเรียนรู้ 
    1. เอกสารประกอบการสอนมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษา 
    2. การน าเสนอด้วย Microsoft  
Power Point เรื่องมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษา  
    3. ตัวอย่างแผนที่ความคิด แบบทีชาร์ต 
(T-chart)   
    4. ตัวอย่างมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษา 
5. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับมาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษา 
    6. ใบงาน “การวิเคราะห์มาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษา” 

แหล่งการเรียนรู้ 
    1. ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี และท่ีอ่ืนๆ 
    2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านัก 
วิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี และท่ีอ่ืนๆ เว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/ 
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8 

ทดสอบ 
ระหว่างภาคเรียน 

 

 
4 

 
สอบระหว่างภาคเรียน  

 

http://library.udru.ac.th/
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

9 การเลือกเนื้อหา                 
และประสบการณ์                   
ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
1. ความหมายของ
เนื้อหาหลัก              
2. การเลือกเนื้อหาวิชา 
3. หลักเกณฑ์ในการ
เลือกเนื้อหาวิชา 
 

4 การสอนแบบอภิปราย 
ขั้นน า 
    1. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
ผู้เรียนทราบ ทบทวนบทเรียนเดิมเพ่ือ
เชื่อมโยงกับบทเรียนใหม่    
ขั้นสอน 
    2. ผูส้อนอธิบายประกอบ Power 
point 
    3. ผูส้อนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
อภิปรายในประเด็นควรเลือกเนื้อหา
อย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน 
   4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าชั้นเรียน 
ขั้นสรุป 

    5. ผูส้อนและผู้เรียน และช่วยกันสรุป
บทเรียน  
สื่อการเรียนการสอน 
    1. เอกสารประกอบการสอนการเลือก
เนื้อหาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
    2. การน าเสนอด้วย Microsoft  
Power Point  เรื่องเลือกเนื้อหา         
และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร 
    3. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการ
เลือกเนื้อหาและประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 
แหล่งการเรียนรู้ 
    1. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
ของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ เว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/ 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

10-11 การสร้างและการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. ความหมาย 
ของหลักสูตร 
สถานศึกษา  
2. จุดมุ่งหมายและ 
บทบาทของหลักสูตร 
สถานศึกษา 
3. ระบุองค์ประกอบ
ส าคัญของการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา 
การออกแบบ      
และฝึกปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา
ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

  

8 สัปดาห์ที่ 10 
ใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย 
การเตรียมการ 
    1. ผูส้อนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบ     
ก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ  
    2. ผู้กล่าวน าว่าจะเรียนเรือ่งการสร้าง 
และการพัฒนาหลักสูตร น าเสนอตัวอย่าง 
ผลงานเรื่อง การจัดท าหลักสูตร 
สถานศึกษาแบบจุลภาคเพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้ทราบถึงแนวทางการจัดท าหลักสูตร 
    3. ผูส้อนอธิบายการสร้าง 
และพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของกรม
วิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ        
ในเนื้อหาสาระ ในระหว่างการอธิบาย      
มีการใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน          
เกิดการเรียนรู้   
การน าเสนอสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนฝึก
ใช้ความรู้ 

      4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาร่วมกับผู้เรียน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา  

      5. ผู้สอนอธิบายถึงการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง คือ การ
น าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู เช่น 

  การเขียนหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
. ผู้สอนมอบหมายงานเป็นการบ้านให้
ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คนโดย
คละความสามารถ ให้ท าใบงานกิจกรรม 
“การออกแบบฝึกปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตรแบบจุลภาค” จัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงาน และเตรียมน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
กลุ่มละ ไม่เกิน 20 นาที  ซึ่งก าหนดการ
น าเสนอสัปดาห์ถัดไป 

คณ
าจ

าร
ย์ส

าข
าห

ลัก
สูต

รแ
ละ

กา
รส

อน
 

 



(26) 
 

 

 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

10-11 การสร้างและการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา 
(ต่อ) 
 

8 สัปดาห์ที่ 11 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   1. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
แล้วทบทวนเนื้อหาการสร้างและการพัฒนา 
หลักสูตรที่เรียนไปสัปดาห์ที่ผ่านมา       
เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาให้สอดคล้องกัน 

ขั้นสอน 
    2. ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมน าเสนอ
ผลงานที่มอบหมาย    
    3. ผู้เรียนน าเสนอ “การออกแบบฝึก
ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรแบบจุลภาค” 
กลุ่มละ ไม่เกิน 20 นาที ผู้สอนให้ผู้เรียน
ร่วมกันประเมินงานมอบหมายของเพ่ือน
แต่ละกลุ่มพร้อมทั้งให้ค าแนะน าใน      
แต่ละกลุ่ม 

ขั้นสรุป 

    4. ผูส้อนสรุปเนื้อหาเรื่อง 
“การสร้างและพัฒนาหลักสูตร” โดยใช้ 
Power point  
    5. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามใน
หัวข้อ/ประเด็นที่ยัง 
ไม่เข้าใจ  และให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนการ
เรียนรู้ เพ่ือผู้สอน   จะได้น าไปพัฒนาใน
บทเรียนต่อไป 
    6. ผู้เรียนท าแบบทดสอบ แบบปรนัย 
30 ข้อ เพ่ือวัดความรู้ หลังเรียน ว่ามี
ความสามารถในการเรียนรู้มากน้อย
เพียงใด 
สื่อการเรียนรู้ 
    1. เอกสารประกอบการสอน เรื่องการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    2. การน าเสนอด้วย Microsoft  
Power Point เรื่องการสร้าง และพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

10-11 การสร้างและการพัฒนา 
หลักสตูรสถานศึกษา 
(ต่อ) 
 

8    3. ใบงาน และตัวอย่างรูปเล่มหลักสูตร
สถานศึกษา 
   4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบปรนัย จ านวน 4 ตัวเลือก จ านวน  
30 ข้อ                                                                                                                                        
   5. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับพ้ืนฐาน
การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี และท่ีอ่ืนๆ 
   2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านัก    
วิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีและที่อ่ืนๆ เว็บไซด์ 
http://library.udru.ac.th/ 
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12-13 การสร้างและการพัฒนา 
หลักสูตรเพื่ออาชีพ 
และหลักสูตรท้องถิ่น 
   1. ความหมายของ 
หลักสูตรท้องถิ่นและ 
หลักสูตรเพื่ออาชีพ 

   2. จุดมุ่งหมายและ 
บทบาทของหลักสูตรเพ่ือ 
อาชีพและหลักสูตร 
ท้องถิ่น 
   3. กระบวนการ 
ออกแบบและฝึก 
ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร 
สถานศึกษา หลักสูตรเพื่อ 
อาชีพและหลักสูตร 
ท้องถิ่น 
 

8 สัปดาห์ที่ 12 
ใช้วิธีการสอนแบบนิรนัย 
การเตรียมการ 
    1. ผูส้อนแจ้งจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้และทบทวนเนื้อหาเดิม 
    2. ผูส้อนอธิบายหลักการสร้างและการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร
ท้องถิ่นและหลักสูตรเพ่ืออาชีพ ว่ามี 
ความส าคัญอย่างไร จากนั้นน าตัวอย่าง
ผลงานเรื่อง การจัดท าหลักสูตรเพื่ออาชีพ
และหลักสูตรท้องถิ่นแบบจุลภาคมาให้ดู
เป็นแบบอย่าง 
การน าเสนอข้อความรู้/ทฤษฎี/หลักการ/
ข้อสรุป แก่ผู้เรียน 

    3.  ผู้สอนอธิบายการสร้าง 
และพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางในการ
จัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551     
ในระหว่างการอธิบายมีการถามค าถาม 
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

12-13 การสร้างและการพัฒนา 
หลักสูตรเพื่ออาชีพ 
และหลักสูตรท้องถิ่น 
(ต่อ) 
 

8 การน าเสนอสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนฝึก
ใช้ความรู้ 

      4. ผู้สอนสรุปเนื้อหาร่วมกับผู้เรียน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา  

      5. ผู้สอนอธิบายถึงการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง คือ การ
น าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู เช่น  
การเขียนหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมวัฒนธรรม บริบทของโรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
    6.  ผู้สอนมอบหมายงาน                   
เป็นการบ้านให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม           
กลุ่มละ 5 – 6 คนโดยคละความสามารถ 
ให้ท าใบงานกิจกรรม  “การออกแบบฝึก
ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรเพ่ืออาชีพและ
ท้องถิ่น  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม” 
 
สัปดาห์ที่ 13 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

     1.  ผู้สอนทบทวนเนื้อหา 
การสร้างและการพัฒนา 
หลักสูตรที่เรียนไปสัปดาห์ที่ผ่านมา        
เพ่ือเชื่อมโยงเนื้อหาให้ต่อเนื่องกัน 

ขั้นสอน 
    2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมน าเสนอ
ผลงานที่มอบหมาย    
    3.  ผู้เรียนน าเสนอ “การออกแบบฝึก
ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรแบบจุลภาค”         
กลุ่มละไม่เกิน 20 นาที ผู้สอน  ให้ผู้เรียน
ร่วมกันประเมินงานมอบหมายของเพ่ือน
แต่ละกลุ่มพร้อมทั้งให้ค าแนะน า          
ในแต่ละกลุ่ม 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

12-13 การสร้างและการพัฒนา 
หลกัสูตรเพื่ออาชีพ 
และหลักสูตรท้องถิ่น 
(ต่อ) 
 

8 ขั้นสรุป 

    4.  ผู้สอนสรุปเนื้อหาเรื่อง 
“การสร้างและพัฒนาหลักสูตร” โดยใช้ 
Power point  
    5.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ในหัวข้อ/ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ  และให้
ผู้เรียนเขียนสะท้อนการเรียนรู้ เพ่ือผู้สอน   
จะได้น าไปพัฒนาในบทเรียนต่อไป 
สื่อการเรียนการสอน 
    1. เอกสารประกอบการสอนการสร้าง
และพัฒนาหลักสูตรเพื่ออาชีพและ
หลักสูตรท้องถิ่น 
    2. การน าเสนอด้วย Microsoft  
Power Point เรื่อง การสร้างและพัฒนา
หลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น
ท้องถิ่น 

    3. ตัวอย่างหลักสูตรเพื่ออาชีพและ
หลักสูตรท้องถิ่น 
    4. ใบงาน เรื่องการออกแบบฝึก
ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรเพ่ืออาชีพและ
ท้องถิ่นแบบจุลภาค                                                                                                                                 
    5. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับพ้ืนฐาน
การสร้างและพัฒนาหลักสูตรเพ่ืออาชีพ
และหลักสูตรท้องถิ่น 

แหล่งการเรียนรู้ 
    1. ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีและที่อ่ืนๆ 
    2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านัก 
วิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีและที่อ่ืนๆ 
เว็บไซด์ http://library.udru.ac.th/ 
    3. ชุมชนของผู้เรียน 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

14 การน าหลักสูตรไปใช้ 
1. ความหมายของการน า 
หลักสูตรไปใช้ 
2. หลักการส าคัญในการ 
น าหลักสูตรเข้าไปใช้ 
3. ขั้นตอนในการน า
หลักสูตรไปใช้ 

4. ลักษณะของงาน         
ทีเ่กี่ยวข้องกับการน า 
หลักสูตรไปใช้ 
5. บทบาทของ
หน่วยงานและบุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับการน า
หลักสูตรไปใช้ 
6. การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
7. แนวโน้มการใช้
หลักสูตรในศตวรรษ      
ที ่21 
8. การพัฒนาหลักสูตร
ในศตวรรษท่ี 21 

 9. ปัญหาการน า
หลักสูตรไปใช้ 
 
 

4 การสอนแบบอภิปราย 
ขั้นน า 
    1. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
ผู้เรียนทราบ ทบทวนบทเรียนเดิมเพ่ือ
เชื่อมโยงกับบทเรียนใหม่    
ขั้นสอน 
    2. ผูส้อนอธิบายประกอบ Power 
point 
    3. ผูส้อนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
อภิปรายในประเด็นหลักการจัดชั้นเรียน 
และหลักในการจัดครูเข้าสอนในชั้นเรียน
ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปภาพ ที่ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียน
หาความรู้เกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษ     
ที่ 21 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 และแนวโน้มการใช้
หลักสูตรศตวรรษท่ี 21 
    4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าชั้นเรียน 
ขั้นสรุป 

    5. ผูส้อนและผู้เรียน และช่วยกันสรุป
เนื้อหาในบทเรียนคือการบริหารหลักสูตร
และการน าหลักสูตรไปใช้ 
สื่อการเรียนการสอน 
    1. เอกสารประกอบการสอนการ
บริหารหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
    2. การน าเสนอด้วย Microsoft  
Power Point เรื่อง การบริหารหลักสูตร                   
และการน าหลักสูตรไปใช้ 
    3. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  
    4. ใบงานการท ากิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

14 การน าหลักสูตรไปใช้ 
1. ความหมายของการน า 
หลักสูตรไปใช้ 
2. หลักการส าคัญในการ 
น าหลักสูตรเข้าไปใช้ 
3. ขั้นตอนในการน า
หลักสูตรไปใช้ 

4. ลักษณะของงาน         
ทีเ่กีย่วข้องกับการน า 
หลักสูตรไปใช้ 
5. บทบาทของ
หน่วยงานและบุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับการน า
หลักสูตรไปใช้ 
6. การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
7. แนวโน้มการใช้
หลักสูตรในศตวรรษ      
ที ่21 
8. การพัฒนาหลักสูตร
ในศตวรรษท่ี 21 

 9. ปัญหาการน า
หลักสูตรไปใช้ 

4 แหล่งการเรียนรู้ 
    1. ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีและที่อ่ืนๆ 
    2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านัก 
วิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีและที่อ่ืนๆ 
เว็บไซด์ http://library.udru.ac.th/ 
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 15 การประเมินผล
หลักสูตร 
1. ความหมายของการ
ประเมินผลหลักสูตร       
2. จุดมุ่งหมายในการ        
3. ประเมินผลหลักสูตร 
4. มีจุดมุ่งหมายอย่างไร 
5. ระยะเวลาในการ
ประเมินหลักสูตร 

6. ประโยชน์ของการ
ประเมินหลักสูตร 

4 การสอนแบบอภิปราย 
ขั้นน า 
    1. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
ให้ผู้เรียนทราบ ทบทวนบทเรียนเดิม      
เพ่ือเชื่อมโยงกับบทเรียนใหม่    
ขั้นสอน 
    2. ผูส้อนอธิบายประกอบ Power 
point ประกอบกับให้นักศึกษา 
ศึกษาเอกสารการประเมินหลักสูตร 
    3. ผูส้อนมอบหมายให้ผู้เรียนวิเคราะห์ 
“แนวคิด ขั้นตอนหรือกระบวนการ          
ของการประเมินหลักสูตร”   
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

15 การประเมินผล
หลักสูตร (ต่อ) 

4 ขั้นสอน (ต่อ) 
มากลุ่มละ 1 แนวคิด โดยก าหนดเป็น      
ใบงาน ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ            
5 – 6 คน ระดมสมอง ร่วมอภิปราย          
โดยท าเป็นแผนที่ความคิดแบบ A Mind 
Map  ก าหนดเวลา 1 ชั่วโมง 
     4. ผู้เรียนน าเสนอแผนที่ความคิด 
แบบ A Mind Map  เรื่อง “แนวคิด 
ขั้นตอนหรือกระบวนการของการประเมิน
หลักสูตร”  กลุ่มละไม่เกิน 20 นาที  
ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินชิ้นงาน 
ของเพ่ือนแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งให้ค าแนะน า
ในแต่ละกลุ่ม  
ขั้นสรุป 
     5. ผู้สอนสรุปเนื้อหาเรื่อง “แนวคิด 
ขั้นตอนหรือกระบวนการของการประเมิน
หลักสูตร” โดยใช้ Power point  
     6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม
ในหัวข้อ/ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ และให้ท า
แบบฝึกหัดท้ายบท 
สื่อการเรียนการสอน 
    1. เอกสารประกอบการสอนการเรื่อง
การประเมินหลักสูตร 
    2. การน าเสนอด้วย Microsoft  
Power Point เรื่อง การประเมินหลักสูตร 

    3. ใบงาน เรื่อง แนวโน้มหลักสูตรใน
อนาคต 

     4. ตวัอย่างแผนที่ความคิดแบบ       
A Mind Map   
     5. ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตร 
แหล่งการเรียนรู้ 
    1. ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานีและที่อ่ืนๆ     
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

 การน าหลักสูตรไปใช้ 
(ต่อ) 

4 แหล่งการเรียนรู้ (ต่อ) 
    2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านัก 
วิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีและที่อ่ืนๆ 
เว็บไซด์ http://library.udru.ac.th/ 
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16 

 
 
 

ทดสอบ 
ปลายภาคเรียน 

 

 
 

4 

 
 

การสอบปลายภาคเรียน 
 
 

 

 

2 แผนการประเมินผลการเรยีนรู้ 

กิจกรรม 
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้* 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% 
20% 
10% 
30% 

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 การ
น าเสนอ 
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

20% 

3 1.1-1.7, 
3.1 
 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน 
 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

10% 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. เอกสารและต าราหลัก 
 
กระทรวงศึกษาธิการ.(2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551. 

  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์. (2539). การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : 
 โรงพิมพ์อลีน เพรส. 
บุญเลี้ยง  ทุมทอง. (2553). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร :   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธ ารง  บัวศรี. (2514). ทฤษฎีหลักสูตรภาค 2. พระนคร : มงคลการพิมพ์. 
ธิดารัตน์  ถาบุตร.(2557). การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร. อุดรธานี : คณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
บุญเลี้ยง  ทุมทอง. (2553). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ประสาท เนืองเฉลิม. (2554). หลักสูตรการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่2. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย 
  มหาสารคาม. 
วิชัย  วงษ์ใหญ่. (2537). กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ. 
 กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น. 
 . (2554). การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :  
 อาร์ แอนด์ ปริ้นท์ จ ากัด. 
สงัด  อุทรานันท์. (2532). พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพมหานคร :   
 โรงพิมพ์มิตรสยาม. 
 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     -ไม่มี- 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
  เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  เช่น  ค าอธิบายศัพท์ มคอ.3 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
  - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน   ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  - สังเกตการณ์ การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
  - ผลการสอบ 
  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน  หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการ
จัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
  - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
  - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา   ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ  เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถาม
นักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา       
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง       
การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
  - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4 
 
 

 

 



 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  1 

ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการศึกษาและหลักสูตร 
                                                                                        

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความหมายของการศึกษาและความหมายของหลักสูตรได้  
 2.   อธิบายความส าคัญของหลักสูตรได้ 
 3.  ระบุองค์ประกอบของหลักสูตรในแต่ละระดับได้ 
 4.  บอกประวัติความเป็นมาของหลักสูตรได ้

 5.  บอกลักษณะที่ดีของหลักสูตรได้ 
 6.  มีความสามารถในการสื่อสาร  การท างาน  และการน าเสนอผลงาน 
 7.  มีทกัษะในการค้นคว้าหาข้อมูล  

 8.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

1.  ความหมายของการศึกษา 
 2.  ความหมายของหลักสูตร  
 3.  ความส าคัญของหลักสูตร 
 4.  องค์ประกอบหลักสูตร 
 5.  ระดับของหลักสูตร 
 6.  ลักษณะที่ดีของหลักสูตร   

 7.  ความเป็นมาของหลักสูตรไทย 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

ชั่วโมงท่ี 1 – 4   

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

  1.  ผู้สอนปฐมนิเทศการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  
และหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลรวมถึงระเบียบ ข้อตกลงในชั้นเรียน 

  ขั้นสอน 

       2.  ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร 
       3. ผู้สอนอธิบายความรู้เนื้อหาในบทเรียน และ น าเสนอกรณีตัวอย่าง“หลักสูตร”ที่มีอยู่      
ในปัจจุบัน  ทั้งที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว ร่วมอภิปรายกับนักศึกษาโดยให้ผู้เรียน
แสดงความคิดเห็นตามทฤษฎี  หมวก 6 ใบเป็นความคิด 6 แบบ  ประกอบด้วย 
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    หมวกสีขาว   เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง 
   หมวกสีแดง   เป็นความคิดที่แสดงอารมณ์ความรู้สึก 

    หมวกสีด า    เป็นความคิดด้านลบ 

    หมวกสีเหลือง   เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ 
    หมวกสีเขียว  แทนความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ 
    หมวกสีน้ าเงิน   การสรุปความคิดทั้งหมด วางแผน  
  4. ผู้สอนและผู้เรียนสรุป  กรณีตัวอย่าง “หลักสูตร” ที่มีอยู่ในปัจจุบันร่วมกันเกี่ยวกับ
วิเคราะห์  พร้อมบอกถึงลักษณะที่ดีของหลักสูตร 

  5. ผู้สอนมีการจัดบรรยากาศเชิงบวกให้กับผู้ เรี ยนระหว่างการจัดการเรียนการสอน         
เช่น  การใช้ค าถามการสนทนากับผู้เรียน  ใช้เทคนิคการเร้าความสนใจ  เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษา             
มีส่วนร่วมในการเรียน 

  6.  ผู้สอนและผู้เรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน 

  7.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ 

8.  ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนสืบค้นเกี่ยวกับ นักการศึกษาที่ประทับใจ 1 คน และให้ท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  โดยผู้สอนแจ้งรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนของภาระงานดังกล่าว     
และให้ผู้เรียนน าเสนอผลจากการสืบค้นข้อมูล ในคาบเรียนถัดไป พร้อมกับศึกษาเอกสารประกอบการ
สอนบทที2่ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและหลักสูตร 
 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft  Power Point เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา       
และหลักสูตร 

3.  ตัวอย่าง“หลักสูตร” ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ทั้งท่ีเป็นหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาว                                                                                                                                           
4.  เอกสารประกอบการสอน/ หนังสือเรียนเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา         

และหลักสูตร 
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แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
 2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
เว็บไซด์ http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดประเมินผลประจ าบทเรียน 

 

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ        
ในการวัด 

เกณฑ์ในการวัด                
และประเมินผล 

1.  อธิบายความหมายของ
การศึกษาและความหมาย
ของหลักสูตรได้  
2.   อธิบายความส าคัญของ
หลักสูตรได้ 
3.  ระบุองค์ประกอบของ
หลักสูตรในแต่ละระดับได้ 
4.  บอกประวัติความเป็นมา
ของหลักสูตรได้ 
5.  บอกลักษณะที่ดีของ
หลักสูตรได้ 

การท าแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 
ท้ายบท 

ตอบถูก 3 ข้อ  ระดับดี 
ตอบถูก 2  ข้อ  ระดับ     
ปานกลาง 
ตอบถูก 1  ข้อ  ระดับ
ปรับปรุง 
 

6.  มีความสามารถในการ
สื่อสาร  การท างาน           
และการน าเสนอผลงาน 
7.  มีทักษะในการค้นคว้าหา
ข้อมูล  

8.  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

 

การสังเกต
พฤติกรรมการ
ท างาน 

แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
ท างาน 

การสังเกตพฤติกรรม        
การท างานกลุ่ม                
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย            
ร้อยละ 80 
 

 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี  1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและหลักสูตร 

 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนามนุษย์  ให้มีความสมบูรณ์อย่างครอบคลุมทุกด้าน 
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  การศึกษาเป็นกระบวนการสั่งสอนเพ่ือพัฒนา          
สิ่งที่มนุษย์จัดให้แก่มนุษย์  อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งต่างๆ  ในสังคม   ทั้งนี้โดยใช้
หลักสูตรเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย   และเป็นเกณฑ์มาตรฐาน         
ทางการศึกษาส าหรับควบคุมการศึกษาในแต่ละระดับหลักสูตร  หลักสูตรถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ          
ของการจัดการศึกษา 
 หลักสูตรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมอย่างต่อเนื่อง   สอดคล้องกับความต้องการ
ต่อสังคมและผู้เรียน   ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม   
 

ความหมายของการศึกษา 
 
 ค าว่า  “การศึกษา”  ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า         
“การเล่าเรียน การฝึกอบรม” เป็นค าที่ใช้ในความหมายตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า “Education” 
ซ่ึงจอห์น  ดิวอ้ี (John Dewey, 1961 : 112)  ให้ความหมายของการศึกษาไว้ ดังนี้  

1. การศึกษา  คือ  ชีวิตไม่ใช่เตรียมตัวเพื่อชีวิต 
2. การศึกษา  คือ   ความเจริญงอกงาม 
3. การศึกษา  คือ  กระบวนการทางสังคม 
4. การศึกษา  คือ  กระบวนการสร้างประสบการณ์แก่ชีวิต 

 คาร์เตอร์  วี. กู๊ด (Good, 1973 : 19) ได้ให้ความหมายไว้ในพจนานุกรมศัพท์การศึกษา      
4 ประการ ดังนี้ 
  1.  การศึกษา หมายถึง การด าเนินการด้วยกระบวนการทุกอย่าง  ที่ท าให้บุคคลพัฒนา
ความสามารถ  ทัศนคติ และพฤติกรรม ที่มีคุณค่าอันพึงปรารถนาในสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่     
  2. การศึกษา   หมายถึง  กระบวนการทางสังคม ซึ่งเลือกสรรและควบคุมสิ่งแวดล้อม         
ให้บุคคลได้รับความสามารถ   และพัฒนาตนเองอย่างดีที่สุดตามที่สังคมปรารถนา   (โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งกระบวนการทีโ่รงเรียนเป็นผู้จัด) 
  3.  การศึกษา หมายถึง วิชาชีพอย่างหนึ่งส าหรับครู หรือการเตรียมบุคคลให้เป็นครู  ซึ่งจัด
สอนในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย วิชาจิตวิทยาการศึกษา ปรัชญา ประวัติการศึกษา หลักสูตร 
หลักการสอน   การวัดผล   การบริหาร  การนิเทศการศึกษาและวิชาอ่ืนๆ ที่ครูควรรู้   ทั้งภาคทฤษฎี 
และปฏิบัติซึ่งจะท าให้เกิดความเจริญงอกงามส าหรับครู 
  4.  การศึกษา หมายถึง ศิลปะในการถ่ายทอดความรู้ในอดีต   ซึ่งรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ
ส าหรับบุคคลแต่ละรุ่น 
 



 

 

 ส าหรับการศึกษาของไทย  ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ดังนี้  
สาโรช  บัวศรี (2514 : 8)  ให้ความหมายการศึกษาว่า หมายถึง ความเจริญของขันธ์ 5  

ประกอบด้วย 

 1.  รูปขันธ์  (ร่างกาย)  การพัฒนารูปขันธ์จะท าให้ร่างกายแข็งแรง 

 2.  เวทนาขันธ์ (ความรู้สึก) การพัฒนาเวทขันธ์จะช่วยให้เป็นคนอารมณ์ดี 
 3.  สัญญาขันธ์ (ความจ า)  การพัฒนาสัญญาขันธ์จะช่วยผู้เรียนรู้จักสร้าง

ความสัมพันธ์ในการจ า 

 4.  สังขารขันธ์ (ความคิด)  การพัฒนาสังขารขันธ์จะช่วยให้คนเรารู้จักดัดแปลง  
ปรับปรุงตัวเองที่จะใช้ประโยชน์  เช่น  ความถนัด  ค่านิยม  สังขารจึงเป็นเรื่องที่ตรงกับ Affedtive 

Domain  

 5.  วิญญาณขันธ์  (การท าให้เกิดความรู้)  การพัฒนาวิญญาณขันธ์จะช่วยให้คนเรา
สามารถศึกษาหาความรู้ได้หลายทาง  อาทิ 

 5.1  สิ่งที่ได้เห็น  การสังเกต  พิจารณาก็เกิดการเรียนรู้  เรียกว่า  จักษุวิญญา 

 5.2  สิ่งที่ได้ยิน  ได้จากการฟังพิจารณาก็เกิดการเรียนรู้ เรียกว่า  โสตวิญญาณ 

      5.3  สิ่งที่กระทบกับจมูก  พิจารณาก็เกิดการเรียนรู้    เรียกว่า  ฆานวิญญาณ 

      5.4  สิ่งที่มากระทบใจ  พิจารณาก็เกิดการเรียนรู้  เรียกว่า  มฆนวิญญาณ 

  สุนทร  ศรีรักษา (2522 : 37 – 43) ได้ให้ความหมายของการศึกษาว่า  การศึกษาเป็น
เครื่องมือที่ท าให้เกิดความงอกงามในตัวบุคคล  
  สุพิน  บุญชูวงศ ์(2539 : 1) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า การศึกษา คือ การปรับปรุง
คนให้เหมาะสมกับโอกาสและสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป  หรืออาจกล่าวได้ว่า การศึกษาน าความสามารถ
ในตัวมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์  

บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 5) แสดงให้เห็นว่า การศึกษา เป็นกระบวนการขัดเกลาเพ่ือส่งเสริม
ให้บุคคลเจริญเติบโต  และมีความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา      
จนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  อาจกล่าวได้ว่าการศึกษามีความส าคัญดังนี้  

1. การศึกษาในฐานะเครื่องมือเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรม 
2. การศึกษาในฐานะเครื่องมือเพ่ือการพัฒนาคนเป็นรายบุคคล 
3. การศึกษาในฐานะเป็นเครื่องมือของสังคมในการสร้างสมาชิกของสังคมให้มีลักษณะ 

ตามท่ีสังคมปรารถนา 

4. การศึกษาในฐานะเป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
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  สรุปได้ว่า การศึกษา คือสิ่งที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงามของชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งของสังคมในการสร้างสมาชิกของสังคมตามที่ปรารถนา  การศึกษานั้นควรเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ทุกคนต้องได้รับการศึกษาทัดเทียมกัน และบรรลุจุดมุ่งหมาย  ตามหลักสูตร        
ที่ก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา 
  

ความหมายของหลักสูตร 
 

  หลักสูตร (curriculum) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “currere” ซึ่งหมายถึงช่องทาง
ส าหรับวิ่ง (a racing  chariot, from which is derived a racetrack, or a course to be run) 

ซึ่งน ามาใช้กับความหมายในทางการศึกษาก็หมายถึง แนวทางส าหรับการเรียนรู้ (a course           

of study)  เพราะการเรียนที่ประสบความส าเร็จจะต้องด าเนินไปตามแนวทางและล าดับขั้นตอน        
อันเหมาะสมที่ได้ก าหนดไว้ มิเช่นนั้นแล้ว ก็จะออกนอกลู่นอกทางไม่ถึงจุดมุ่งหมายตามที่คาดหวัง 
หรือถึงจุดมุ่งหมายแต่ก็อาจจะเสียเวลามากได้มีผู้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้   อย่างหลากหลาย
แตกต่างกันไป บางความหมาย  ก็มีขอบเขตกว้าง  บางความหมายก็มีขอบเขตแคบ  มีทั้งความหมาย
ที่เป็นรูปธรรมและความหมายที่เป็นนามธรรม  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากมุมมอง   และประสบการณ์            
ของแต่ละคนที่มีต่อหลักสูตรนั่นเอง 

กรมวิชาการ (2523 : 1) ได้น าเสนอความหมายของหลักสูตรว่ามีอยู่ 2 ประการ  ได้แก่ 
ประการแรก หลักสูตรแม่บท คือข้อก าหนด แนวทางจุดหมายและโครงสร้างเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ที่ก าหนดให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตาม ผู้ที่ก าหนดหลักสูตรส่วนนี้คือ กระทรวงศึกษาธิการ          
ประการที่สอง  เอกสารประกอบหลักสูตรและวัสดุการเรียน สื่อการสอนต่างๆ เช่น คู่มือครู แผนการ
สอน หนังสือเรียน ต ารา อุปกรณ์การสอน แบบฟอร์มต่างๆ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จัดท าโดยนักวิชาการ
หลายระดับ   เช่น  กรมวิชาการ  เขตการศึกษา  จังหวัด  อ าเภอ  และแม้แต่โรงเรียนและเอกชน       
ก็ท าขึ้นได้ เพียงแต่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแม่บท  และมีความสะดวกเหมาะสมที่จะน าไปใช้
ประกอบการเรียน บางอย่างอาจเป็นของเก่าที่มีอยู่แล้ว และบางอย่างอาจต้องท าขึ้นใหม่      
ประการสุดท้าย   ได้แก่   การปฏิบัติ  เช่น  การบริหารหลักสูตร การบริหารทางวิชาการ   การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการสอบการวัดผล   เป็นต้น   กิจกรรมเหล่านี้มีผู้ปฏิบัติหลายฝ่าย 
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  โอลิวา (Oliva, 1992 : 5 – 6)  ได้ศึกษาความหมายของหลักสูตร  พบว่า  การให้ความหมาย
ของหลักสูตรขึ้นอยู่กับลักษณะความเชื่อหรือปรัชญาของแต่ละบุคคล ดังนี้คือ 
  1.  สิ่งที่ใช้สอนในโรงเรียน 

  2.  ชุดวิชาที่เรียน 

  3.  เนื้อหาวิชา 
  4.  โปรแกรมส าหรับการเรียน 

  5.  ชุดของสิ่งที่ใช้ในการเรียนการสอน 

  6.  ล าดับของกระบวนวิชา 
  7.  จุดประสงค์ที่น าไปปฏิบัติ 
  8.  กระบวนวิชาที่ศึกษา 

  9.  ทุกสิ่งที่ด าเนินการในโรงเรียนและกิจกรรมนอกชั้นเรียน การแนะแนว รวมทั้งบุคคล 

ที่เก่ียวข้อง 
  10.  สิ่งที่สอนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยการดูแลจากโรงเรียน 

  11.  ทุกสิ่งที่วางแผนโดยบุคลากรในโรงเรียน 

  12.  ล าดับของประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน 

  13.  ประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคนซึ่งเกิดจากระบบการจัดการของโรงเรียน 

   ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 3)  ได้สรุปความหมายของหลักสูตรไว้ 5  ลักษณะ           
โดยพิจารณาจากความหมายที่เป็นรูปธรรมจนถึงนามธรรม ดังนี้ 
   1.   หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่เรียน 

  2.   หลักสูตร คือ จุดหมายที่ผู้เรียนพึงบรรลุ 
  3.   หลักสูตร คือ แผนส าหรบัจัดโอกาสการเรยีนรู้หรือประสบการณ์ท่ีคาดหวังแก่นักเรียน 

  4.   หลักสูตร คือ ประสบการณ์ทั้งปวงของผู้เรียนที่จัดโดยโรงเรียน 

  5.   หลักสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียน 

 ธ ารง  บัวศรี  (2542  : 7)  กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง  แผนซึ่งได้ออกแบบจัดท าขึ้นเพ่ือแสดง
ถึงจุดหมาย  การจัดเนื้อหากิจกรรมและมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน
มีพัฒนาการในด้านต่างๆ  ตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ 
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  บุญชม  ศรีสะอาด  (2546 : 7 – 10) กล่าวว่า หลักสูตร เมื่อศึกษาถึงความหมาย             
สามารถจัดได้เป็น 3 กลุ่ม  คือ  กลุ่มที่มองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งคาดหวัง  ( Intended)  กลุ่มที่มอง
หลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง(Actualzed) และกลุ่มที่มองหลักสูตรครอบคลุมทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมา    
สามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ภาพที ่1.2 

  

                                            ความหมายของหลักสูตร 

 

  กลุ่มท่ีมองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งคาดหวัง     กลุ่มมองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริง 

 

-หลักสูตรคือวิชาและเนื้อหาวิชา 

-หลักสูตรเป็นโปรแกรมการศึกษา             -หลักสูตรคือประสบการณ์ 
-หลักสูตรเป็นเอกสาร 

-หลักสูตรเป็นแม่บท 

 

ภาพที่ 1.1 การแสดงขอบเขตความหมายของหลักสูตร 

ที่มา (บุญชม  ศรสีะอาด, 2546, หน้า 7) 
 

 ประสาท  เนืองเฉลิม (2554 : 30)  สรุปความหมายของหลักสูตร ได้ว่า   หลักสูตรหมายถึง
เอกสารและแนวทางในการจัดการเรียนรู้   ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาสาระ          
การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ให้แก่ผู้เรียน และกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น
แก่ผู้เรียนที่ก าหนดโดยผู้พัฒนาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้นๆ 

  บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 8 – 9)  ได้สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร
เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ดังนี้ 
       1.  หลักสูตรในฐานะท่ีเป็นวิชาและเนื้อหาสาระท่ีจัดให้แก่ผู้เรียน หลักสูตรในฐานะที่เป็น
วิชาและเนื้อหาสาระนั้น  หมายถึงวิชาและเนื้อหาสาระที่ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนในชั้นและระดับ
ต่างๆ  หรือกลุ่มวิชาที่จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  หลักสูตรเตรียมแพทย์    
หลักสูตรวิทยาศาสตร์  หลักสูตรธุรกิจ  หลักสูตรตัดเสื้อ  หลักสูตรการเลี้ยงสุกร ฯลฯ 
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     2.  หลักสูตรในฐานะที่ เป็นเอกสารหลักสูตร กลุ่มหนึ่ งจัดให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ ง  
ประกอบด้วยจุดหมาย  หลักการ  โครงสร้าง  เนื้อหาสาระ  อัตราเวลาเรียน  กิจกรรม  ประสบการณ์ 
และการประเมินผลการเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ   มีเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันมี
พฤติกรรมตามที่ก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  แนวคิดนี้จะเน้นหลักสูตรในฐานะที่เป็น
เอกสารรูปเล่ม ซึ่งจ าแนกเป็น 2 ประเภท  คือ เอกสารหลักสูตร  และเอกสารประกอบหลักสูตร  ดังนี้ 

 2.1  เอกสารหลักสูตรเป็นเอกสารที่กล่าวถึงสาระของหลักสูตรโดยตรง   คือกล่าวถึง 
วิสัยทัศน์  หลักการ  จุดมุ่งหมาย  คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู้เรียน   โครงสร้างหลักสูตร  เนื้อหา
ที่จัดไว้ในหลักสูตรนั้น  เช่น  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    เป็นต้น 

 2.2 ส่วนเอกสารประกอบหลักสูตร  เป็นเอกสารที่อธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
รายละเอียดต่างๆ ของหลักสูตรเพ่ือให้การน าหลักสูตรไปใช้ได้ผลตามความมุ่งหมาย  ตัวอย่างเอกสาร
ประกอบหลักสูตร  ได้แก่  คู่มือหลักสูตร  คู่มือครูเก่ียวกับการใช้หลักสูตร  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่างๆ  หรือ  คู่มือการประเมินผลการเรียน 

      3. หลักสูตรในฐานะที่เป็นกิจกรรมต่างๆ ที่จะให้แก่ผู้เรียน แนวคิดของหลักสูตร           
ในฐานะเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่ครูและนักเรียนจัดขึ้น  หรือกิจกรรมการเรียนการสอนชนิดต่างๆ           
ที่เตรียมไว้  และจัดให้แก่นักเรียนโดยโรงเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน   เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้  
ประสบการณ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด กิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมเป็นสิ่งส าคัญ   
เพราะจะน าไปสู่ประสบการณ์ทางด้านความรู้  ความเข้าใจ  เจตคติ  ทักษะต่างๆ   อันแสดงถึงการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  กิจกรรมที่ควรจัดให้แก่ผู้เรียนจะต้องปรากฏอยู่ในหลักสูตรอย่างชัดเจน                   
ซึ่งหลักสูตร  คือ  กิจกรรมต่างๆ  ที่จัดให้ผู้เรียน 

     4. หลักสูตรในฐานะแผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวัง         
แก่นักเรียน   แนวคิดของหลักสูตรในฐานะแผนส าหรับจัดโอกาสเรียนรู้   หรือประสบการณ์ที่คาดหวัง
แก่นักเรียนนี้  จะเป็นแผนในการจัดการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ  โดยมุ่งให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ   และพฤติกรรมตามที่ก าหนด แผนส าหรับจัดโอกาสทางการศึกษา            
จะแสดงเกี่ยวกับจุดหมายหรือจุดประสงค์ของการออกแบบหลักสูตร   การน าหลักสูตรไปใช้และการ
ประเมินผล  แผนนี้สร้างขึ้นตามประเภทสถานการณ์  หรือกลุ่มบุคคลศึกษาต่างๆ เช่นหลักสูตรก่อน
วัยเรียน  หลักสูตรประถมศึกษา  หลักสูตรอุดมศึกษา  หรืออาจหมายถึงกลุ่มของแผนย่อยต่างๆ       
ที่ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวัง  
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     5.  หลักสูตรในฐานะที่เป็นมวลประสบการณ์   แนวคิดของหลักสูตรในฐานะที่เป็น
ประสบการณ์ของผู้เรียนนั้น  หมายถึงประสบการณ์ทุกอย่างของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ   
ของโรงเรียน  รวมถึงเนื้อหาวิชาที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียนด้วย  แนวคิดนี้เกิดจาก 2 ประการ             
คือ  ประการที่หนึ่ง  การไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของหลักสูตรในความหมายแคบที่ไม่ส่งเสริมให้เกิด
พัฒนาการรอบด้านขึ้นในตัวผู้เรียน  ประการที่สอง  การสอนของครูที่ยึดหนังสือเรียนและเนื้อหา
สาระมากเกินไปท าให้การสอนจืดชืดไม่มีชีวิตชีวา   โรงเรียนจึงควรจัดกิจกรรมสร้างเสริ ม
ประสบการณ์ต่างๆ  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดได้แก้ปัญหา   และค้นพบด้วยตนเอง     
การจัดหลักสูตรจึงควรพิจารณาถึงประสบการณ์ทุกด้านท่ีพึงมีของผู้เรียน 

    6. หลักสูตรในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทาง   แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรในฐานะ         
ที่เป็นจุดหมายปลายทางนั้นเป็นสิ่งที่สังคมมุ่งหวังหรือคาดหมายให้เด็กได้รับ   กล่าวคือ ผู้ที่ศึกษา        
จนจบหลักสูตรแล้วจะมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง   จะเกิดผลอย่างไรในตัวผู้เรียนบ้าง   แนวคิดนี้         
มองหลักสูตรในฐานะที่จะก่อให้เกิดผลการเรียนรู้  ดังนี้  การจัดหลักสูตร  การก าหนดจุดมุ่งหมาย   
เนื้อหา  สาระกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล  จ าต้องศึกษาและวางแผน                   
ให้สอดคล้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วย 

     7. หลักสูตรในฐานะที่เป็นระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน           

แนวความคิดของหลักสูตรในฐานะที่เป็นระบบการเรียนการสอนนั้น  เป็นการมองเห็นหลักสูตร        
ในฐานะที่ เป็นแผนการเตรียมโอกาสของการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนที่จัดขึ้นโดยโรงเรียน หรือ
สถาบันการศึกษา ที่รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้   เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า  
โดยรวมเอาแผนย่อยๆ ที่เป็นโอกาสของการเรียนรู้ที่คาดหวังเข้าไว้ด้วย  แผนงานนั้นมิได้เกิดขึ้นลอยๆ  
แต่จะมีการวางแผนส าหรับสถานการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ   ดังนั้นแผนงานจึงถูกก าหนดขึ้นเพ่ือผู้เรียน
โดยโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาท่ีรับผิดชอบในการจัดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

    จากการศึกษาความหมายของหลักสูตร   ตามแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร
หลายท่านที่กล่าวมา  พบว่า  มีความแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อ มุมมอง และประสบการณ์         
ที่แตกต่างกันของบุคคลนั้นๆ   ที่มีต่อการจัดการศึกษาและหลักสูตร  เพราะฉะนั้นแล้วจากการที่ค าว่า  
“หลักสูตร”  มีความหมายได้หลายอย่าง  การพูดถึงหลักสูตรจึงต้องสร้างความกระจ่างชัดเจน
เสียก่อนว่าพูดในความหมายใด ซึ่งหลักสูตรอาจเป็นประสบการณ์ของผู้เรียน มีกิจกรรม ทั้งที่มีการ
วางแผนและไม่ได้วางแผนไว้ หรือ อาจเป็นผลผลิตในรูปแบบ เอกสาร สื่ออิเล็คทรอนิกส์              
หรือมัลติมีเดีย เป็นต้น 
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ความส าคัญของหลักสูตร 
 

  การจัดการศึกษาของชาติไม่ว่าระดับใดมุ่งเน้นพัฒนาคนในชาติให้มีคุณลักษณะและศักยภาพ
ที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีหลักสูตรเป็นเสมือนพิมพ์เขียว
ในการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ อันจะส่งผล โดยตรงต่อการพัฒนา
ประเทศ   ดังนั้น  หลักสูตรจึงมีความส าคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษาทุกระดับ   มีนักพัฒนาหลักสูตร  
ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตร ไว้ดังนี้ 
  ธ ารง บัวศรี  (2531 : 9 – 11)  ได้กล่าวถึงเรื่องนี้   สรุปได้ว่าหลักสูตรเป็นเครื่องมือ          
ที่ถ่ายทอดเจตนารมณ์หรือเป้าประสงค์ของ การศึกษาของชาติไปแปลงเป็นการกระท าขั้นพ้ืนฐาน           
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาถ้าจะกล่าวว่าหลักสูตร  คือหัวใจทางการศึกษาก็คงไม่ผิด เพราะถ้า
ปราศจากหลักสูตรเสียแล้วการศึกษาก็ย่อมด าเนินไม่ได้   และหลักสูตรยังมีความส าคัญต่อการเรียน
การสอน  กล่าวคือ  ถ้าหากไม่มีหลักสูตร ก็สอนไม่ได้เพราะไม่รู้จะสอนอะไร หรือถ้าจะสอน        
โดยคิดเอาเองก็จะเกิดความสับสน  โดยที่อาจสอนซ้ าไปซ้ ามาไม่เรียงล าดับตามที่ควรจะเป็นผล       
การเรียนรู้ อาจไม่เป็นไปตามที่คาดไว้  ผู้เรียนเองก็จะมีความล าบากใจเพราะไม่ทราบว่าสิ่งที่เรียนไป
นั้นสามารถน าไปเปรียบเทียบได้กับระดับใด 

 วิชัย วงษ์ใหญ่  (2537 : 46 – 47)  กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตร สรุปได้ดังนี้ 
        1. หลักสูตรเป็นแผนและแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติให้บรรลุตามความ        
มุ่งหมายและนโยบาย 

        2.  หลักสูตรเป็นหลักและเป็นแนวทางในการวางแผนวิชาการ การจัดและการบริหาร       
การศึกษา การสรรหาและพัฒนาบุคลากร  การจัดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
งบประมาณ อาคารสถานที่ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความคาดหวัง
ของหลักสูตร 

       3.  หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา         
และคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศและสอดคล้อง 
กับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น 
   4.  ระบบหลักสูตรจะก าหนดความมุ่งหมาย ขอบข่ายของเนื้อหา แนวทางการจัด       
กิจกรรมการเรียนการสอน แหล่งทรัพยากรและการประเมินผลส าหรับการจัดการศึกษาของครู        
และผู้บริหาร   
  5. หลักสูตรจะเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ             
และสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาสังคมของประเทศ 
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 ใจทิพย์   เชื้อรัตนพงษ์  (2539 : 10 – 13)   กล่าวถึง  ความส าคัญของหลักสูตร                  
ไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้  
 1.  ความส าคัญของหลักสูตรต่อการศึกษา  ในการจัดการศึกษาให้แก่พลเมืองในประเทศ
จะต้องมีหลักสูตรเพ่ือเป็นแนวทางและเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาส าหรับควบคุมการเรียน  
การสอนในแต่ละระดับการศึกษา   หลักสูตรจะเป็นเครื่องชี้น าทางในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  
ให้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

 2.  ความส าคัญของหลักสูตรต่อการสอน หลักสูตรเป็นแผนแม่บทส าคัญต่อการจัดการศึกษา
ทุกระดับ หลักสูตรจะระบุสิ่งที่สอนในโรงเรียน ระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรจะรู้  ดังนั้น  ครูผู้สอนจะต้องอาศัย
หลักสูตรเพื่อช่วยในการสอน โดยศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ แล้วน าไปแปลงเป็นภาคปฏิบัติหรือการสอน
เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ หลักสูตรและการสอนจึงมีความสัมพันธ์กัน เพราะถ้า
ปราศจากหลักสูตรแล้วการสอนก็ไม่อาจด าเนินการไปอย่างเป็นระบบ ระเบียบ และมีทิศทาง        
และถ้ามีเพียงหลักสูตรแต่ไม่มีการสอนการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลตามที่มุ่งหวังคงบรรลุผล 

  จากการศึกษาความส าคัญของหลักสูตร  ตามแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร       
หลายท่านที่กล่าวมา  สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ว่าหลักสูตรมีความส าคัญดังนี้ 
  1.  เป็นเอกสารของทางราชการ เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ปฏิบัติตาม        
และมีความเข้าใจที่สอดคล้องกัน 
  2.  เป็นแผนการปฏิบัติงานของครูในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
  3.  เป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษา 
  4.  เป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษา 
  5.  เป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้ได้รับ
ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
  6.  เป็นตัวก าหนดลักษณะและรูปแบบของสังคมในอนาคต และเป็นเครื่องชี้วัดความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ 
 7.  หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดว่า  วิธีการด าเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปด้วยความราบรื่น         
และผาสุกอย่างไร 
 8.  หลักสูตรย่อมท านายลักษณะของสังคมในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร 
 9.  หลักสูตรเป็นเครื่องก าหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่า  ผู้เรียนและสังคมควร        
จะได้รับสิ่งใดบ้างท่ีจะเป็นประโยชน์แก่เด็กโดยตรง 
  10. เป็นแผนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานตามนโยบายของการ
จัดการศึกษา 
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องค์ประกอบของหลักสูตร 

 

 องค์ประกอบของหลักสูตร คือส่วนที่อยู่ภายในและประกอบกันเข้าเป็นหลักสูตร  เป็นส่วน
ส าคัญที่จะท าให้ความหมายของหลักสูตรสมบูรณ์  เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน            
การประเมินผล  รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรด้วย  ซึ่งอาจกล่าวได้ดังนี้ 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 11) กล่าวว่าหลักสูตรมีองค์ประกอบพื้นฐาน4 องค์ประกอบ  คือ 

1. จุดประสงค์ 
2. สาระความรู้ประสบการณ์ 
3. กระบวนการเรียนการสอน 
4. การประเมินผล 

ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนจะต้องด าเนินการพัฒนาในองค์ประกอบพ้ืนฐานทั้ง 4 

ตามล าดับ กล่าวคือจะเริ่มต้นที่การก าหนดจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทาง
และขอบเขตในการให้การศึกษา เป็นความคาดหวังที่ต้องการให้ผู้เรียนมีหรือปฏิบัติได้ จากนั้นก็ท า
การพิจารณาว่า การที่จะสามารถบรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และในระดับใดจะต้องปรับปรุง
แก้ไขอย่างไร 

องค์ประกอบของหลักสูตรที่เต็มรูปของหลักสูตรมีมากกว่า 4 องค์ประกอบ   โดยจะมีส่วน        
ที่เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 4 องค์ประกอบและเพ่ิมองค์ประกอบอ่ืนๆ อีก  ได้แก่  
จุดมุ่งหมาย  หลักการ  โครงสร้าง  มาตรฐานการเรียนรู้   การประกันคุณภาพ  ของหลักสูตร          
และสื่อการเรียน  ดังกล่าวตามล าดับ 

 1.  จุดมุ่งหมาย  คือ  ความประสงค์หรือความต้องการทางการศึกษาของสังคม  ซึ่งหลักสูตร          
มุ่งจะสนองหรือมุ่งให้เป็นไปตามนั้น ดังตัวอย่าง 

     จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน2551 มีดังนี ้หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  
และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมาย  เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 5)  
            1.1  มีคุณธรรม   จริยธรรม    และค่านิยมอันพึงประสงค์  เห็นคุณคา่ของตนเอง  มีวินัย 
และปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ   ยึดหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.2  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร   การคิด  การแก้ปัญหา  
การใช้เทคโนโลยี   และมีทักษะชีวิต 

      1.3  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก าลังกาย 
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      1.4  มีความรักชาติ   มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

      1.5  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยู่ร่วมกัน        
ในสังคมอย่างมีความสุข 

 2.  หลักการ  คือ  ทิศทางหรือแนวทางซึ่งจะน าไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ดังแสดง
ตัวอย่างหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  มีดังนี้  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2552 : 4)   

    2.1  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐาน      
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรม
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

    2.2  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน  ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพ 

      2.3  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

      2.4  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการ
จัดการเรียนรู้ 
      2.5  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    2.6  เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตาม
อัธยาศัยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 

3.  โครงสร้าง     เป็นการก าหนดกลุ่มวิชาหรือรายวิชาต่างๆ  ในหลักสูตร  กรณีหลักสูตร     
ที่เป็นโปรแกรมการศึกษามักก าหนดสัดส่วนของส่วนที่บังคับ  ส่วนที่ให้เลือกเรียนตามถนัด  และส่วน
ที่ใหเ้ลือกเรียนอย่างเสรี ดังแสดงตัวอย่าง ในตารางที่ 1 
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ตารางที่1.1   โครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ป.1 -

ป.3 

ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

ภาษาไทย 200 

 

160 160 160 120
(3นก.) 

120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
240 

(6นก.) 
คณิตศาสตร์ 200 160 160 160 120

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
240 

(6นก.) 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 120

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
240 

(6นก.) 
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

120 120 120 120 160 

(4นก.) 
160 

(4นก.) 
160 

(4นก.) 
320 

(8นก.) 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

80 80 80 80 80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
120 

(3นก.) 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
120 

(3นก.) 
การงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 
40 80 80 80 80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
80 

(2นก.) 
120 

(3นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 40 80 80 80 120

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
240 

(6นก.) 
รวมเวลาเรียน
(พ้ืนฐาน) 

840 840 840 840 880 

(22นก.) 
880 

(22นก.) 
880 

(22นก.) 
1,640 

(41นก.) 
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ตารางที่1.1   โครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ต่อ) 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ป.1 -

ป.3 

ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

รวมเวลาเรียน
(พ้ืนฐาน) 

840 840 840 840 880 

(22นก.) 
880 

(22นก.) 
880 

(22นก.) 
1,640 

(41นก.) 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

120 

 

120 

 

360 

รายวิชา/
กิจกรรม 

ที่สถานศึกษาจัด
เพ่ิมเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 40 ชั่วโมง ปีละไม่เกิน 240 ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า 

1,680 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียน
ทั้งหมด ไม่เกิน 1,000  ชั่วโมง/ปี ปีละไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี 

รวม3 ปี     
ไม่น้อยกว่า 
3,600 ปี 

 

ที่มา (กระทรวงศึกษาธิการ.2552, หน้า 20) 
 

  4.  มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพของผู้ เรียนเมื่อจบหลักสูตร           
ดังตัวอย่างมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน2551  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ซึ่งมี 5 สาระ  5  มาตรฐาน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 12)   ดังนี้ 
     4.1  สาระที่ 1  :  การอ่าน 

  มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
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     4.2  สาระที่ 2  :  การเขียน 

  มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     4.3  สาระที่ 3  :  การฟัง  การดู  และการพูด 

  มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูได้อย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดง
ความคิด  ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ  อย่างมีวิจารณญาณ  และสร้างสรรค์ 
     4.4  สาระที่ 4  :  หลักการใช้ภาษาไทย 

  มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

     4.5  สาระที่ 5  :  วรรณคดีและวรรณกรรม 

  มาตรฐาน  ท 5.1  เข้าใจและแสดงความคิด  วิจารณ์วรรณคดี  และวรรณกรรม
อย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 5.  การประกันคุณภาพหลักสูตร   เป็นกระบวนการที่ก าหนดขึ้นในการพัฒนาและน า
หลักสูตรไปใช้   เพ่ือให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และประชาชนทั่วไปว่าผู้เรียนที่ผ่าน
หลักสูตรนั้นจะเป็นผู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน   หน่วยงานรับผิดชอบ ในระดับสูง  เช่น กระทรวง  
ทบวง  กรม  จะต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือหน่วยงานรับผิดชอบในการพัฒนา       
และจัดหลักสูตร  หรือน าหลักสูตรไปใช้  จะได้ด าเนินการให้เป็นมาตรฐาน  และน ามาเป็นส่วนส าคัญ
ในการประกันคุณภาพ  ร่วมกับมาตรการอ่ืนๆ  ที่เห็นว่าจะช่วยให้สามารถด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรได้สมบูรณ์ข้ึน 

 6.  ส่ือการเรียน คือสื่ อต่ า งๆ  ที่ จะช่ วยให้ เกิดการเรียนรู้   ได้ แก่  (1 )  สื่ อสิ่ ง พิม พ์            
เช่น หนังสือ  วารสาร นิตยาสาร ฯ (2) สื่อเฉพาะกิจ เช่น ป้ายนิเทศ  กระดานด า ฯ (3) สื่อธรรมชาติ 
เช่น ใบไม้  ต้นไม้ แสงแดด ฯ (4) สื่อบุคคล  เช่นบุคคลที่มีความเกี่ยวชาญเฉพาะด้าน ฯ (5)  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โสตทัศนูปกรณ์  คอมพิวเตอร์ ฯ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

- 17 - 



 

 

ระดับของหลักสูตร 
  

  หลักสูตรมีหลายระดับ  เช่น  หลักสูตรระดับชาติ  หลักสูตรระดับท้องถิ่น  หลักสูตรระดับ
สถานศึกษา  หลักสูตรระดับห้องเรียน  ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรระดับชาติ หรือหลักสูตรแม่บท  เป็นหลักสูตรแกนที่เขียนไว้กว้าง  และบรรจุ
สาระที่จ าเป็นที่ทุกคนในประเทศต้องเรียนรู้เหมือนกัน 

 2. หลักสูตรระดับท้องถิ่น  เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นยู่ของชุมชนนั้น   
สาระการเรียนจะสอดคล้องคล้องสัมพันธ์กับท้องถิ่น  มุ่งการเรียนรู้ที่จะน าไปใช้ได้จริงในชีวิต 

 3.  หลักสูตรระดับสถานศึกษา    เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือนน าไปใช้ในชีวิต
จริงโดยน าหลักสูตรแม่บทมาปรับให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาข้ึนเอง  เช่น  หลักสูตรท้องถิ่นท่ีท าเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
 4.  หลักสูตรระดับห้องเรียน เป็นหลักสูตรที่ส าคัญที่สุด  ผู้ที่เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา
หลักสูตรระดับนี้ได้แก่  ครู  ซึ่งจะน าหลักสูตรระดับชาติ  ระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษามา
พิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
 

คุณสมบัติของหลักสูตร 

 

 คุณสมบัติของหลักสูตร หมายถึง ธรรมชาติ หรือลักษณะของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร              
ซึ่งอาจหมายรวมถึง ข้อตกลงหรือข้อยอมรับเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของหลักสูตร คุณสมบัติหรือลักษณะ 
ของหลักสูตรมี ดังนี้ (สุนีย์  ภู่พันธ์, 2546 : 15 – 16) 
 1.  หลักสูตรมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) และเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ         
และความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ  คุณสมบัติข้อนี้แสดงว่าประสบการณ์และกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จัดให้แก่ผู้ เรียนจะไม่ซ้ าเหมือนเดิม แต่จะเปลี่ยนแปลง  และเพ่ิมเติมเสมอโดย               
จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามความจ าเป็น  เนื้อหาสาระและกิจกรรมใดยังสนอง
เป้าหมายและจ าเป็นต่อผู้เรียนและสังคมก็คงไว้  ในบางครั้งอาจจะคงเนื้อหาสาระไว้อย่างเดิม          
แต่การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ  อาจจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ให้เกิด
ความเหมาะสม  เพราะกิจกรรมและประสบการณ์ที่จัดให้แก่ผู้ เรียนซึ่งเคยเหมาะสมเพียงพอ         
ในระยะเวลาหนึ่ง  และสถานการณ์หนึ่ง  และสถานการณ์หนึ่งอาจจะไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ         
ในอีกระยะเวลาหนึ่ง  เพราะฉะนั้น  หลักสูตรจึงมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นคุณสมบัติที่เด่นชัด          
ประการหนึ่ง 
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 2.  การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง  คุณสมบัติข้อนี้มีลักษณะใกล้เคียง      
และเสริมข้อแรก คือ  หลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันไปตามความต้องการของสังคม          
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา   เพราะฉะนั้น กระบวนการพัฒนาหลักสูตร   เป็นกระบวนการ           
ที่ต่อเนื่อง  เป็นวัฏจักรในกระบวนการต่อเนื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมอยู่ด้วย   หลักสูตรเป็นสิ่ง           
ที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ   เพราะหลักสูตรที่ดี  ควรตอบสนองสังคม  และเมื่อสังคม
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามได้ด้วย 

 เพ่ือที่จะให้กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่องอย่างแท้จริง  
จึ งจ า เป็นต้องมีองค์การหรือหน่ วยงานเฉพาะรับผิดชอบงานดั งกล่ าว   ต่ อ เนื่ องกัน ไป                  
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแต่ละครั้ง   ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนกิจกรรมและประสบการณ์ทุกชนิดในคราว
เดียวกัน   ถ้าหากสังคมเองมิได้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ  ข้อสังเกตจากการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแต่ละครั้งจะพบว่าเนื้อหาสาระ  และกิจกรรมทั้งหลายของการเรียนการสอน  
จะซ้ าของเดิมเกินกว่า 80 % เพราะในการปรับปรุงตัวหลักสูตรแต่ละครั้ง   เราอาจเปลี่ยนจุดมุ่งหมาย
บางประการใหม่   และปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรซึ่งได้แก่  การให้น้ าหนักความส าคัญ         
ของกิจกรรมหรือเนื้อหาสาระเสียใหม่   แต่กิจกรรมและเนื้อหาสาระของวิชาต่างๆ หรือต าราที่มีอยู่
เดิมก็อาจจะสามารถสนองจุดมุ่งหมายใหม่ได้  ถ้ากิจกรรมหรือเนื้อหารายวิชาใดไม่ตอบสนอง
จุดมุ่งหมายดังกล่าวก็ปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นเสียใหม่เป็นกรณีๆ ไป 

 3.  หลักสูตรไม่สามารถแสดงกิจกรรมหรือกระท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวของมันเอง             
จึงจ าเป็นต้องใช้กิจกรรม  หรือการกระท าอย่างอ่ืนเข้ามาช่วย   เช่น  การพัฒนาหลักสูตร   การจัดท า
หลักสูตร   การปรับปรุงหลักสูตร   การสร้างหลักสูตร  เพราะฉะนั้นหลักสูตรจึงท าหน้าที่เป็น
ผู้ถูกกระท าอยู่ตลอดเวลา 

 

ลักษณะที่ดีของหลักสตูร 

 

 หลักสูตรที่ดีจะน าไปสู่การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวัง 
หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้   
 เซลเลอร์ และ อเล็กซานเดอร์  (Saylor and Alexander. 1974 : 44 – 45) ได้ตรวจสอบว่า
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นควรมีคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

1. เนื้อหาสาระส าคัญของหลักสูตรครอบคลุมข้อมูลที่ได้มาจากนักเรียน  สังคม  กระบวน 

การเรียนและความรู้ที่ควรจะได้รับในระหว่างการศึกษาหรือไม่อย่างไร 
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2. จุดมุ่งหมายของโรงเรียนวางไว้อย่างชัดเจนและเป็นที่เข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ 
จุดมุ่งหมายมีความกว้างขวางมีความสมดุลและจะเป็นจริงได้หรือไม่  มีช่องว่างพอที่จะขยาย  ตัดต่อ  
เพ่ิมเติม จุดมุ่งหมายตามที่ต้องการ 

3. กระบวนการเรียน  ผู้เรียนมีโอกาสก้าวหน้าและมีอิสระที่จะพัฒนาความสามารถ                  
ความสนใจตามแนวทางของตนเองได้หรือไม่ 

4. นักเรียนและครูมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับแผนการเรียนต่างๆในหลักสูตรหรือไม่  นักเรียน 

มีส่วนร่วมในการท าแผนการเรียนนั้นๆ  ตามวุฒิภาวะของเขาหรือไม่   ผู้เรียนมีความเข้าใจในเหตุผล           
และยอมรับสิ่งที่คาดหวังจากเขาหรือไม่ 

5. กลุ่มจุดมุ่งหมายที่ส าคัญๆ มีความสอดคล้องกับโอกาสที่จะเรียนในแต่ละกลุ่ม  เพ่ือบรรลุถึง 
จุดมุ่งหมายนั้นๆ หรือไม่  มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายกับโอกาสที่จะเรียนว่ามี
ช่องว่างหรือมีการเหลื่อมล้ ากันหรือไม่  โอกาสในการเลือกทางเรียนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายหรือไม่อย่างไร 

6.  ในแต่ละขอบเขตหรือแต่ละกลุ่มของจุดมุ่งหมาย  โอกาสในการเลือกทางเรียนที่เกี่ยวข้องมี 
รูปแบบหรือกระสวนที่แสดงให้เห็นความตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้นมากหรือน้อยอย่างไร  กระสวนหรือรูปแบบ
นั้นๆ มีความเหมาะสม  และคล่องตัวที่จะน าไปใช้อย่างจริงจังหรือไม่อย่างไร 

7. แผนงานเหมาะสมกับศูนย์กลางการศึกษาในโรงเรียนหรือไม่ มีแผนการที่สร้างขึ้นจาก 

ภายนอกโรงเรียนและได้รับการปรับปรุงหรือน าไปใช้ในโรงเรียนหรือไม่ โอกาสทางการเรียนต่างๆ ได้รับ
การวางแผนให้คุณค่าต่อผู้เรียนและชุมชนหรือไม่อย่างไร 

8. ความต้องการที่เป็นแรงผลักดันจากภายนอกได้รับการพิจารณาผ่านกระบวนการที่ก าหนดไว้ 
อย่างสมดุลหรือไม ่

9. แผนงานของหลักสูตรโดยส่วนร่วมมีความกว้างขวางหรือไม่และแผนนั้นสอดคล้องสัมพันธ์ 
กับการเรียนการสอนการวัดผล  ตลอดจนทั้งจุดมุ่งหมายและโอกาสทางการเรียนที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

10. กลุ่มที่รับผิดชอบในการวางแผนนั้นเป็นตัวแทนของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เช่น  นักเรียน 

ผู้ปกครอง ประชาชนโดยส่วนร่วมและกลุ่มอาชีพต่างๆ หรือไม่ 
11. แผนการต่างๆ เปิดโอกาสให้มีการแสดงปฏิกิริยาย้อนกลับจากนักเรียนหรือกลุ่มชน 

ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ 
12. แผนการและส่วนประกอบต่างๆ ของหลักสูตรมีโอกาสอธิบายและชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจของ 

นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ 
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13. มีคณะกรรมการหรือหน่วยวัดและประเมินผล กลุ่มคนหรือรายบุคคลที่จะรับผิดชอบในการ 
พิจารณาปัญหาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่   มีขอบข่ายหรือสายงานที่ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
กลุ่มบุคคลที่จะแก้ปัญหานั้นๆ ได้อย่างจริงจังหรือไม่  การพิจารณา รวบรวม รายงาน เพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนานั้นเป็นไปอย่างมีระบบหรือไม่ 

14. แผนงานนั้นๆ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในศูนย์กลางการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนอย่าง 
กว้างขวางทั่วถึงและเป็นประโยชน์หรือไม่ 

15. แผนงานของหลักสูตรมีช่องว่างส าหรับการยืดหยุ่นเพ่ือให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตาม 

โอกาสของการเรียนวิธีการเรียนการสอน ตลอดทั้งการรับฟังความคิดเห็นของครูและนักเรียนเพ่ือพัฒนาให้
ดีที่สุดหรือไม ่

 นอกจากนั้น สุนีย์  ภู่พันธ์ (2546 : 19 – 20) กล่าวถึงลักษณะที่ดีของหลักสูตรควรมีลักษณะ
ดังนี้ 
 1.   ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา 

  2.   ตรงตามลักษณะพัฒนาการของผู้เรียนในวัยต่างๆ 

 3.   ตรงตามลักษณะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ 
 4.   มีเนื้อหาสาระของเรื่องที่สอนเพียงพอที่ผู้ เรียนจะคิดเป็นท าเป็นและมีพัฒนาการ              
ในทุกด้าน 

 5.   สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 

 6.   เกิดจากความร่วมมือของบุคคลหลายๆ ฝ่ายเข้ามาร่วมมือกันในรูปของคณะกรรมการ 
ด าเนินงาน 

 7.   มีความยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์ต่างๆ  
 8.   มีความต่อเนื่องและจัดเรียงล าดับตามความยากง่าย 

 9.   จัดประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 

 10.  เพ่ิมพูนและส่งเสริมทักษะเบื้องต้นให้แก่ผู้เรียน 

 11.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 12.  ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ยนท า งานร่ วมกัน เป็ นหมู่ คณะเ พ่ือ ให้ อยู่ ร่ ว มกัน ได้ ในสั งคม        
ประชาธิปไตย 

 13.  ระบุแนวทาง วิธีสอน เนื้อหาสาระ สื่ออุปกรณ์ที่สอนไว้อย่างเหมาะสม 

 14.  มีการประเมินหลักสูตรอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทราบข้อบกพร่องในการน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 15.  จัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ และมีโอกาสแก้ปัญหาต่างๆ 
โดยเฉพาะปัญหาครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ 
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 16.  ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา 

 17.  จัดประสบการณ์ที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้เรียน 

 18.  จัดประสบการณ์หลายๆ อย่าง  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างเหมาะสม      
ตามความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของแต่ละบุคคล 

 19.  วางกฎเกณฑ์ไว้อย่างเหมาะสมแก่การน าไปปฏิบัติและสะดวกแก่การวัดและประเมินผล       
 สรุปได้ว่า หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะส าคัญคือ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา  
พัฒนาการของผู้เรียน สภาพของสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน 
เกิดจากความร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนมีบทบาทเชิงรุกในการชี้น าสังคมได้   
 

ความเป็นมาของหลักสูตรไทย 

 

 การศึกษาของไทยที่จัดอย่างมีระบบและมีพิธีการนั้น  เริ่มขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ           
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  คือ  เมื่อปี พ.ศ. 2414  อันเป็นปีที่ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น          
ในพระบรมมหาราชวัง  นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่มีลักษณะเป็นโรงเรียนแผนปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะไม่มีโรงเรียนที่จัดเป็นระเบียบแบบแผน  แต่การเรียนการสอนก็ได้กระท า        
กันอยู่  ดังนั้นจึงเป็นการสมควรที่จะน ามากล่าวไว้ในที่นี้  เพ่ือให้เห็นว่าวิวัฒนาการของหลักสูตร             
ในแต่ละสมัยนั้นเป็นอย่างไร (ธ ารง  บัวศรี, 2542 : 25 – 38) 
 

          1.  หลักสูตรสมัยกรุงสุโขทัย 

      จ า ก ห ลั ก ฐ า น ท า ง ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า ซึ่ ง ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น ห นั ง สื อ ป ร ะ วั ติ                         
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2435 – 2507  มีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า  “การศึกษาได้จัดกันมา
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี  (พ.ศ. 1781 –1921)  แต่เป็นการศึกษาแบบโบราณ  ซึ่งสืบต่อมา
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในสมัยกรุงสุโขทัย
รัฐและวัดรวมกันเป็นศูนย์กลางแห่งประชาคม  กิจกรรมต่าง ๆ  ของรัฐและวัดย่อมเป็นการสอน
ประชาคมไปในตัววิชาที่จัดสอนคือภาษาบาลี  ภาษาไทย  และวิชาสามัญชั้นต้น  ส านักเรียน           
มีสองแห่ง  คือ  วัด  ซึ่งใช้เป็นที่เรียนของบรรดาบุตรหลานขุนนางและราษฎรทั่วไป  โดยมีพระ           
ที่เชี่ยวชาญภาษาบาลีเป็นผู้สอน  ผู้ที่รู้ภาษาบาลีและแตกฉานในพระธรรมวินัยถือว่าเป็นปราชญ์
ส านักเรียนและอีกแห่งหนึ่งคือ  ส านักราชบัณฑิต  ซึ่งสอนแต่เฉพาะเจ้านายและบุตรหลานข้าราชการ
เท่านั้น”  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2507 : 1 – 2) 
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จะเห็นได้ว่าการศึกษาในสมัยนั้นมุ่งสอนให้คนเป็นปราชญ์  โดยให้ศึกษาพระธรรมวินัย           
อันเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  หลักสูตรการเรียนการสอนก็คือเนื้อหาสาระของพระธรรมวินัย
นั่นเอง  แต่ใช้การศึกษาจากต าราภาษาบาลี  ขณะเดียวกันผู้ เรียนจะได้รับการอบรมบ่มนิสัย           
และให้ประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างท่ีปรากฏอยู่ในภาษาบาลีด้วย 

 

        2.  หลักสูตรสมัยกรุงศรีอยุธยา 

     หลักสูตรในสมัยนี้ซึ่งอยู่ระหว่างปี                      
พ.ศ.1893 – 2310  “การศึกษาเป็นไปในทาง
ติดต่อกับประชาชนเท่านั้น  เพราะการศึกษา
ทั่วไปตกอยู่แค่วัด  ราษฎรนิยมพาลูกหลาน 
ไปฝากพระเพ่ือเล่าเรียนหนังสือ พระก็ยินดีรับ
ไว้เพราะท่านจะต้องมีศิษย์ไว้ส าหรับปรนนิบัติ  
ศิษย์ได้รับการอบรมในทางศาสนาได้เล่าเรียน
อ่านเขียนหนังสือไทยและบาลีตามสมควร  
เพ่ือเป็นการตระเตรียมส าหรับเวลาข้างหน้า  
เมื่อเติบโตขึ้นจะสะดวกในการอุปสมบท”  
ส าหรับเด็กหญิงนั้น ตามหลักฐานกล่าวว่า  
“การศึกษาของเด็กหญิงมีการสอนให้ท าครัว  
ต าน้ าพริก  ท าขนม  มวนบุหรี่  และจีบพลู”   
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2507 :  3) 

 

ภาพที่ 1.2  หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย 

ที่มา ( พระโหราธิบดี,2555,หน้าปก) 
 

จากหลักฐานข้างต้นสรุปได้ว่า  หลักสูตรการศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ได้แตกต่างกับสมัย
ที่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  โดยมีจุดประสงค์ของการเรียนการสอน   ก็เพ่ือการอุปสมบทในวันข้างหน้า   
ส่วนการศึกษาของเด็กหญิงก็มีลักษณะเป็นการศึกษานอกโรงเรียน  ไม่มีหลักสูตรที่แน่นอน           
แตจ่ะเห็นหนักไปในด้านโภชนาการและการเรือน 

 อย่างไรก็ตามได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  กล่าวคือ  
นอกจากภาษาไทยแล้ว  ได้มีการสอนภาษาต่างประเทศหลายภาษา  เช่น  ภาษาบาลี  สันสกฤต  
ฝรั่งเศส  เขมร  พม่า  มอญ  ลาว  ญวนและจีน  ส าหรับภาษาไทยใช้หนังสือ  “จินดามณี”            
ที่แต่งโดยพระโหราธิบดีเป็นหลัก  การเรียนหนังสือในสมัยนั้นนอกจากใช้วัดเป็นสถานที่เรียนแล้ว             
ยังมีราชส านัก ส านักราชบัณฑิตและโรงเรียนเหล่านี้สอนภาษาไทยและศาสนา  รวมทั้งวิชาสามัญด้วย  
ในหลักสูตรไม่ปรากฏชัดว่าวิชาสามัญประกอบด้วยวิชาอะไรบ้าง คงมีหลักฐานเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น 
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ซึ่งอาศัยเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในหนังสือ  “จินดามณี”  เป็นหลัก  ถ้าหากว่าในสมัยนั้นมีการใช้ค าว่า
หลักสูตร  ก็คงจะตีความหมายของหลักสูตรว่า  “หลักสูตรคือ  เนื้อหาสาระในหนังสือที่ก าหนดให้
ผู้เรียนได้ศึกษาเล่าเรียน”  การเรียนการสอนใช้การบอกวิชาและการท่องจ าเป็นหลัก  ในส่วน            
ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอนนอกจากหนังสือก็คงมีเครื่องเขียนอย่างง่าย ๆ การทดสอบไม่ได้
ท าอย่างมีระบบนอกจากทดสอบดูว่าผู้เรียนจ าสิ่งที่เรียนได้หรือไม่ 
 

3.  หลักสูตรสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
    การศึกษาและหลักสูตรสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ยังคงเหมือนกับสมัยกรุงศรีอยุธยา          

บ้านและวัดยังคงมีบทบาทส าคัญ การจัดการศึกษาสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
     3.1  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  หนังสือประวัติศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ         
ได้กล่าวถึงการศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  (พ.ศ. 2325 – 2411)  ว่า  “การศึกษายังคง
ด าเนินไปเช่นเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา  กล่าวคือมีวัดเป็นสถานที่ ให้ความรู้ แก่พลเมือง                 
ตามความต้องการของประชาคม  วัดและบ้านรับภาระในการอบรมสั่งสอนเด็ก  ส่วนรัฐหรือราชส านัก
ควบคุมตลอดจนให้ความอุปถัมภ์ตามสมควร” อนึ่งหนังสือของเซอร์จอห์นเบาริง  ผู้ส าเร็จราชการ
ฮ่องกง   ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรีย  พระบรมราชินีนาถประเทศอังกฤษทรงแต่งตั้งเป็น           
เอกอัครราชฑูต  มาเจริญพระราชไมตรีเมื่อ  พ.ศ. 2398  ในรัชกาลสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   
ได้กล่าวถึงการศึกษาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ไว้มีข้อความว่า  “การศึกษาตั้ งแต่การโกนจุก                   
แล้วเด็กผู้ชายถูกส่งไปอยู่วัด  เรียนอ่าน  เขียนและค าสอนศาสนากับพระ อีกแห่งหนึ่งมีข้อความว่า  
“พระได้รับมอบหมายให้จัดการศึกษา  และโรงเรียนอยู่ติดกับวัดโดยมาก  ย่อมเป็นธรรมดา           
ที่การสอนให้รู้ค าสั่งสอนและพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเป็นส่วนส าคัญมากของระบบการศึกษา  
พลเมืองชายส่วนหนึ่งอ่านและเขียนหนังสืออก  แต่วิธีที่จะแสวงหาความรู้ชั้นสูงจากสาขาใดสาขาหนึ่ง              
มีอยู่น้อย  ถึงกระนั้นก็ดีโดยเฉพาะในบรรดาขุนนางยังใฝ่ใจเรียนวิชาเครื่องจักรกลไก  รู้จักใช้เครื่องมือ
เดินเรือ  และรู้วิชาปรัชญากันมา”  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2507 : 5) 

       ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ได้มีการจัดสร้างโรงทานขึ้นส าหรับ
เลี้ยงอาหารแก่พระสงฆ์สามเณรและข้าราชการที่มานอนประจ าในพระบรมมหาราชวัง และใช้เป็น         
ที่จัดให้มีพระธรรมเทศนาและสอนหนังสือวิชาการ  โรงทานนี้นับได้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่รัฐจัดตั้ง
ขึ้นโรงเรียนนี้ได้เลิกไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยน ามารวมกับโรงเรียน
หลวงที่ตั้งขึ้นในพระบรมมหาราชวัง  เมื่อ  พ.ศ. 2414  อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าโรงเรียนกับวัด      
ก็ยังคงรวมกันอยู ่
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 การศึกษาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนถึงสมัยปัจจุบัน  มีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิชา
สามัญซึ่งรวบรวมจากหนังสือโบราณศึกษาของพระยาปริยัติธรรมธาดา สรุปได้ว่ามีการก าหนด        
ให้เรียนวิชาต่าง ๆ รวม  3  วิชา  คือ  ภาษาไทย  ภาษาบาลีและเลข  เริ่มมีการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีระบบ   มีต าราและมีขั้นตอนในการเรียนการสอนแน่นอนขึ้น  อนึ่งพิจารณาจากข้อก าหนด        
ที่ให้เรียนจะเห็นได้ว่าการศึกษามิได้มุ่งเพ่ือการอุปสมบทแต่อย่างเดียว  ทั้งนี้เนื่องจากมีการเรียนวิชา
อ่ืน ๆ  ที่สามารถน าเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพได้รวมอยู่ด้วย  ถ้าพิจารณา          
จากสภาพบ้านเมืองในระยะนั้นก็จะอนุมานได้ว่าการศึกษาเริ่มมุ่งเตรียมคนเข้ารับราชการ           
เพราะบ้านเมืองมีความจ าเป็นต้องการคนมีความรู้ ไว้ ใช้   คงเป็นที่ทราบกันดีว่าในปลาย           
รัชกาลที่ 4  นั้น  การติดต่อกับต่างประเทศมีมากยิ่งข้ึน 

     3.2  สมัยปฏิรูป  สมัยปฏิรูปหมายถึงช่วงเวลาระหว่างรัชกาล ของพระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  คือระหว่าง พ.ศ. 2411 – 2453 ในสมัยนั้นได้มีการปฏิรูปอย่างขนานใหญ่  
ทั้งในด้านระบบบริหารราชการแผ่นดิน  กระทรวง  ทบวงกรม  กิจกรรมฝ่ายทหารและพลเรือน  
รวมทั้งการศึกษาด้วย  ท าให้ยุคสมัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นสมัยปฏิรูป  ทั้งนี้ เนื่องมาจากสาเหตุส าคัญ          
3  ดังนี้ 
          3.2.1  การคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกที่พยายามที่จะยึดเอาประเทศไทย
เป็นเมืองขึ้น  ท าให้ต้องรัฐเร่งปฏิรูปทุกสิ่งทุกอย่างโดยเร็ว  ไม่ว่าในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน    
การต่างประเทศ  การทหาร  การเมือง  การเศรษฐกิจ  สังคมและการศึกษา 
            3.2.2  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของประเทศตะวันตก   
และการเริ่มแผ่ขยายความเจริญดังกล่าวมาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 4  รวมทั้งการที่พวกมิชชันนารี        
จากต่างประเทศได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนา  และจัดตั้งโรงเรียนแบบตะวันตกขึ้น  ท าให้ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาให้เข้าสู่ระบบใหม่  ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว       
ได้เสด็จประพาสยุโรปหลายครั้ง  และได้ส่งพระบรมวงศานุวงศ์ไปศึกษาในต่างประเทศอีกจ านวนหนึ่ง  
เป็นผลให้มีการน าเอาแบบอย่างและวิธีการศึกษาแบบตะวันตกมาใช้ 
            3.2.3 ความจ าเป็นที่ต้องมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่       
ราชการในหน่วยราชการที่จัดตั้งข้ึนใหม่  ท าให้ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
            จากสาเหตุต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น  แสดงให้ เห็นว่าอิทธิพลทางการเมือง           
จากภายนอกประเทศได้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปชัดเจนขึ้น  เห็นได้จากการที่ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเมื่อ พ.ศ. 2414  นับเป็นโรงเรียนแห่งแรก 
ที่ตั้งข้ึนตรงตามศัพท์โรงเรียนอย่างที่เข้าใจกันในปัจจุบันนี้ จากหลักฐานเกี่ยวกับการก่อตั้งในโรงเรียน           
กล่าวไว้ว่า  “แนวการศึกษาของโรงเรียนที่ทรงตั้งขึ้นนั้น  มีจุดประสงค์ไปทางวิชาหนังสือ           
และวิชาเลข    ส่วนความมุ่งหมายอย่างแคบนั้นว่า  ให้เล่าเรียนให้กุลบุตรมีความรู้ความสามารถ        
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ที่จะเข้ารับราชการได้”  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2507 : 29)  ซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนนี้นอกจากให้มี
การสอนวิชาภาษาไทยแล้ว  ยังมีการสอนภาษาต่างประเทศและวิชาอ่ืน ๆ  ที่ไม่เคยมีการสอน         
ในโรงเรียนแผนโบราณ  หลังจากที่ได้ทรงตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นแล้ว  ต่อมาได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้นอีกหลายโรง   ที่ส าคัญคือ  โรงเรียนนายทหารมหาดเล็กที่พระต าหนัก           
สวนกุหลาบ  ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจนกระทั่งปัจจุบันนี้  ในแง่           
ของหลักสูตรถึงแม้ว่าจะจัดให้มีการสอนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศเหมือนเดิม  แต่มีการ
จัดล าดับเนื้อหาสาระอย่างเป็นระบบ  คือมีการแจกแจงวิชาออกเป็นสองส่วนคือ  ประโยค 1            
และประโยค  2  หลักสูตรของประโยค 1  ส าหรับภาษาไทยใช้หนังสือ  6  เล่ม  ของพระยาศรีสุนทร
โวหารเป็นหลัก  คือ  มูลบทบรรพกิจ  วาหนิติ์กร  อักษรประโยค  สังโยคพิธาน  ไวพจน์พิจารณ์       
และพิศาลการันต์  ส าหรับประโยคที่ 2  ประกอบด้วยวิชา   8  วิชา  คือ  คัดลายมือ  เขียนตามค า
บอก  ทานหนังสือ  แต่งจดหมาย  แต่งกระทู้ความ  ย่อความ  เลขและบัญชี  อนึ่งในด้านการวัดผล
การเรียนได้จัดให้มีการสอบไล่  และมีการออกหนังสือรับรอง (ประกาศนียบัตร)  โดยก าหนดเป็น
ระเบียบขึ้นไว้ 
   พ.ศ. 2430  มีการจัดตั้งกรมศึกษาธิการ  และได้แก้ไขหลักสูตรโดยแบ่งวิชา
ภาษาไทยออกเป็น  3  ประโยค  ประกอบด้วยวิชา  อ่าน  เขียน  คัด  เรียงความ  ย่อความ        
แต่งจดหมาย  ไวยากรณ์  เลข  ลูกคิดและบัญชี  ขณะเดียวกันได้แบ่งวิชาภาษาอังกฤษออกเป็น       
6  ชั้น   มีวิชา  อ่าน  เขียน  คัด  แปล  ไวยากรณ์  เรียงความ  ภูมิศาสตร์และเลข  ส าหรับชั้น 6         
มีการเพ่ิมวิชา  พงศาวดารต่างประเทศ  ความรู้เรื่องเหตุการณ์และเรื่องราวการค้าขาย  ความรู้        
ดาราศาสตร์และสรีรศาสตร์ 
   พ.ศ. 2432  กรมศึกษาธิการได้ไปรวมอยู่กับกรมธรรมการ  ซึ่งได้ถูกยกขึ้นเป็น
กระทรวงธรรมการในปี  พ.ศ. 2432  หลังจากนี้ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและน ามาใช้ระหว่าง           
ปี  พ.ศ. 2438 – 2444  หลักสูตรแบ่งออกเป็น  3  ประโยค  ดังนี้ 
          1)  ประโยค  1  มี  3  ชั้น  มีวิชา  ภาษาไทยและเลข 

          2)  ประโยค  2  มี  3  ชั้น  มีวิชา  ภาษาไทยและเลข 

          3)  ประโยค  3  มี  4  ชั้น  มีวิชา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรือมลายู  
เลข  พีชคณิต  ยูคลิต  ภูมิศาสตร์  ธรรมชาติวิทยา  วาดเขียน  (ส าหรับชั้น  4  มี วิชาวิทยาศาสตร์  
คือ  ฟิสิกส์ และเมแคนิส์ด้วย) 
 

 

 

- 26 - 



 

 

  พ.ศ. 2441  มีการปรับโครงสร้างการศึกษาใหม่  โดยแบ่งการศึกษาสามัญออกเป็น  
4  ขั้น  คือ  (1) มูลศึกษา   เทียบเท่าอนุบาลศึกษา  มีโรงเรียน  3  ประเภท  คือ  คินเดอการ์เตน  
โรงเรียนมูลบท  (อายุภายใน  7  ขวบ   และโรงเรียน  กข  นโม (ไม่จ ากัดอายุ) วิชาที่สอนคือ         
อ่าน  เขียน  เลข (2) ประถมศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ระดับ คือโรงเรียนไทยเบื้องต้นชั้นต่ า  หลักสูตร  
3  ปี  สอนวิชา  ภาษาไทย  (อ่าน  เขียน  ตามค าบอก)  เลข  ภูมิศาสตร์  วาดเขียน และโรงเรียนไทย
เบื้องต้นชั้นสูง  หลักสูตร  3  ปี  สอนวิชา  ภาษาไทย  เลข  ภูมิศาสตร์  แบบแผน  สิ่งของมูลวิทยา                                         
วาดเขียน  การฝึกหัดร่างกายและเรื่องพิเศษอ่ืน ๆ โรงเรียนอังกฤษไทยเบื้องต้น  หลักสูตร 4  ปี            
สอนวิชาภาษาไทย เลขวิธี  ภูมิศาสตร์  พลศาสตร์  การวาด  ภาษาอังกฤษ  (อ่าน  เขียน            
ตามค าบอก  คัดลายมือ  ไวยากรณ์)  โรงเรียนอังกฤษไทยเบื้องกลาง  หลักสูตร  4  ปี  สอนวิชา
ภาษาไทย  (ไวยากรณ์  เรียงความ)  ภาษาอังกฤษ (แปล ไวยากรณ์  เรียงความ)  คณิตวิ ทยา  
ภูมิศาสตร์   วิทยา   พลศาสตร์  การวาด)  และภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา  (มลายู  บาลี 
สันสกฤต  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  ลาติน) 
  พ.ศ. 2450  มีการเปลี่ยนแปลงระบบโรงเรียนซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ  
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากค าชี้แจงของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  (เมื่อครั้งยัง
ทรงเป็นกรมหลวงด ารงราชานุภาพ  เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย)  ต่อที่ประชุมเทศาภิบาล         
ฝ่ายราชการในหน้าที่กระทรวงธรรมการความว่า 

  “การศึกษาซึ่งได้จัดตลอดมาแล้วนี้  ก็เพ่ือฝึกหัดคนเข้ารับราชการ  ตามความ
ประสงค์ของบ้านเมืองซึ่งก าลังขยายการงานออกทุกแผนกทุกทาง  แต่บัดนี้ราษฎรพากันนิยมการเล่า
เรียนมากขึ้นแล้ว  เห็นได้โดยที่เปิดโรงเรียนขึ้นที่ไหนก็มีนักเรียนเต็มที่นั่น  หน้าที่ราชการจะหามีพอ
แก่ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับราชการไม่  เมื่อเป็นเช่นนี้ผลที่จะปรากฏในภายหน้าก็คือ  ผู้เรียน ไม่สมหวัง  
การแก้ความผิดข้อนี้ฝ่ายเราก็จะต้องรีบท าเสียแต่บัดนี้ไปคือ 

         1)  จะต้องให้ราษฎรทุกคนที่เป็นชาย (ผู้หญิงงดไว้ก่อน)  ผู้มีอายุในเวลาเรียนไว้   
เล่าเรียนทุกคน 

           2)  จะต้องให้เรียนพอมีความรู้พอสมควรแก่อัตภาพเท่านั้น  เมื่อเรียนส าเร็จแล้ว        
ก็ออกไปหาเลี้ยงชีพตามภูมิล าเนาของตน 

         3)  นักเรียนที่หัวแหลม  ให้ปิดช่องให้ได้มีโอกาสเรียนต่อขึ้นไปได้จนถึงวิชา           
ชั้นสูงสุด”  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2507 : 184 – 185) 
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  จากค าชี้แจงดังกล่าวท าให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบโรงเรียนใหม่ในปี เดียวกันนั้น  
โดยจัดแบ่งโรงเรียนออกเป็น  3  ระดับ  คือ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา  ส าหรับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษายังแบ่งออกเป็นสายสามัญและวิสามัญ  ในด้านหลักสูตรยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมาก  นอกจากให้เรียนวิชาค านวณมากขึ้น  มีการบังคับวิชาวาดเขียน  และให้เรียน
ภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษา 
     3.3  สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง สมัยนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และพระบาทสม เด็ จพระปกเกล้ า เ จ้ าอยู่ หั วทรงปกครองประ เทศ (พ.ศ .  2453–2475)                    
มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
     พ.ศ. 2456  ได้มีการก าหนดแผนการศึกษาขึ้นใหม่  โดยขยายประถมศึกษาออกเป็น           
5  ปี  (แบ่งเป็นเรียนวิชาสามัญ  3  ปี  วิชาอาชีพ  2  ปี)  มัธยมศึกษา  8  ปี  ผู้เรียนจบ                    
ชั้นมัธยม  6  และมัธยม  8  อาจไปเรียนต่ออุดมศึกษาชั้นต่ าและชั้นสูงได้ตามล าดับ  แผนการศึกษานี้
ได้ถูกปรับปรุงในปี พ.ศ. 2458  โดยจัดให้มีสายมัธยมวิสามัญศึกษา  ชั้นต่ า  ชั้นกลางและชั้นสูง  
เพ่ิมข้ึน  เพ่ือสอนวิชาอาชีพ 

      พ.ศ. 2464  มีการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา  ซึ่งบังคับให้เด็กไทยทุกคนต้องเรียน
จบชั้นประถมปีที่ 4  นับเป็นเหตุการณ์ที่ส าคัญยิ่ง  ในปีเดียวกันได้มีการปรับปรุงแผนการศึกษา         
พ.ศ. 2458  ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย  กล่าวคือ  ในระดับอุดมศึกษาแทนที่จะเรียกชั้นต่ าและชั้นสูง   
ให้เปลี่ยนเป็นชั้นประกาศนียบัตรและชั้นปริญญา  ตามล าดับ  ส่วนระบบโรงเรียนคงเหมือนเดิม          
มีประถม  5  ปี  (สามัญ  3 ปี  วิสามัญ 2 ปี)  มัธยมสามัญแบ่งออกเป็น  มัธยมตอนต้น  3  ปี  มัธยม
ตอนกลาง  3  ปี  และมัธยมตอนปลาย  2  ปี  นอกจากนี้ก็มีมัธยมวิสามัญ  ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นต่ า  
ชั้นกลาง  ชั้นสูง  ในแต่ละชั้นมิได้ก าหนดเวลาเรียน  คงให้ยืดหยุ่นได้ตามประเภทวิชาอาชีพ 

      ในแง่ของหลักสูตรอาจกล่าวได้ว่า  วิชาที่จัดสอนไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมที่เคยก าหนดไว้
ในปี พ.ศ. 2458  และถึงแม้จะมีแนวความคิดว่า  ควรปรับปรุงความมุ่งหมายของการศึกษาจากการ
เตรียมคนเข้ารับราชการ  ให้เป็นการเตรียมให้ออกไปประกอบอาชีพตามภูมิล าเนา ของตน             
แต่ในทางปฏิบัติยังคงปรากฏว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาโรงเรียน  ต่างมีความมุ่งมาตร
ปรารถนาให้บุตรหลานของตนได้เข้ารับราชการเมื่อเรียนส าเร็จแล้วอยู่นั่นเอง  อย่างไรก็ตามในสมัยนี้
ได้มีการบรรจุวิชาลูกเสือ  เนตรนารี  และอนุกาชาดเข้าไว้ในหลักสูตร  เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดีและความรักชาติ  อันเป็นความต้องการของสังคม 
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    3.4  สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  สมัยนี้อยู่ในระหว่าง พ.ศ. 2475 – 2520  

ภายหลังการเปลี่ยนการปกครองเมื่อ  พ.ศ. 2475  ได้มีการก าหนดแผนการศึกษาขึ้นใหม่  เพ่ือให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาของรัฐบาลซึ่งกล่าวว่า   “ในหลักการศึกษา  รัฐบาลนี้มีความ
ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้การศึกษาแก่พลเมืองทั่วไปอย่างเต็มที่  ให้ได้รับการอบรมในระบอบ       
การปกครองตามแบบรัฐธรรมนูญ  ให้ได้รับการศึกษาทางธรรมชาติ  ทางการงานและทางสังคม  
ฝึกฝนให้รอบรู้  มีสติปัญญาความคิด  รู้จักค้นคว้าหาเหตุผลโดยตนเอง  มีจรรยาประกอบด้วย       
ก าลังกายและก าลังใจเป็นอันดีกับทั้งไม่ให้ละทิ้งเสียซึ่งจริยศึกษาแห่งชาติ  ขนมธรรมเนียมประเพณี  
ที่ดีของไทย  มุ่งประสงค์ให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาแล้ว  สามารถประกอบอาชีพมีอนามัยและศีลธรรม      
อันดีงาม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2507 : 308 – 309) 
     แผนการศึกษาใหม่นี้แบ่งเป็น  ประถมศึกษา  6  ปี  (สามัญศึกษา  4  ปี  และวิสามัญ
ศึกษา  2  ปี)  มัธยมศึกษาตอนต้น  4  ปี  ตอนปลาย  4  ปี  เรียกย่อ ๆ ว่าระบบ 6 : 4 : 4 

 ส าหรับหลักสูตรนั้น  เฉพาะหลักสูตรมัธยมตอนปลายได้ใช้หลักสูตรซึ่งแก้ไขเมื่อ พ.ศ. 2471  
คือแผนกการเรียนวิชาสามัญทั่วไปเหมือนหลักสูตรเดิม  แผนกภาษาเรียนหนักทางภาษาต่างประเทศ
แผนกวิทยาศาสตร์เรียนหนักทางวิทยาศาสตร์และค านวณ  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2476  ได้มีการยกเลิก
แผนกกลางขณะเดียวกันมีการเปลี่ยนชื่อแผนกภาษาเป็นแผนกอักษรศาสตร์ 
     พ.ศ. 2479  มีการแต่งตั้งรัฐบาลชุดใหม่และประกาศแผนการศึกษาชาติใหม่  โดยมี
จุดประสงค์ที่จะลดระยะเวลาการศึกษาสามัญลง  จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ
ใหม่นอกจากมุ่งให้พลเมืองได้รับการศึกษาเพ่ือท าหน้าที่พลเมื องแล้ว  ยังมุ่งให้ปัญญาความรู้          
(พุทธิศึกษา)  ให้มีศีลธรรมดี (จริยศึกษา)  และให้มีร่างกายสมบูรณ์  (พลศึกษา)  ทั้งนี้ให้จัดการศึกษา
ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  มีการแยกสถานศึกษาออกเป็นสองประเภท  คือ  สามัญศึกษา           
มีประถม  4  ปี  มัธยมต้น  3  ปี  มัธยมปลาย  5  ปี  และเตรียมอุดม  2  ปี  และอาชีวศึกษา             
ซึ่งรับช่วงจากสามัญศึกษาทุกระยะท่ีสุดประโยค 

     ในด้านหลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2480  เ พ่ือเปลี่ยนระบบ         
โรงเรียนด้วย  ที่ควรน ามากล่าวในที่นี้คือการลดชั้นมัธยมบริบูรณ์ลงเหลือเพียงชั้นมัธยมปีที่ 6  ส าหรับ         
ผู้ที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยให้เข้าเรียนต่อได้ในชั้นเตรียมอุดมศึกษา  โดยให้เลือกเรียนสายอักษร
ศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สายใดสายหนึ่ง  หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่คงมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายวิชา  
การจัดท าหลักสูตรใช้ผู้บริหารและนักวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ด าเนินการ  และยังไม่มี
การน าเอาศาสตร์ของการออกแบบหลักสูตรมาใช้ 
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     พ.ศ. 2494  มีการประกาศแผนการศึกษาชาติใหม่  โดยมุ่งให้พลเมืองได้รับการศึกษา
พอเหมาะแก่อัตภาพ  จะได้เป็นพลเมืองดี  มีพลานามัยสมบูรณ์  มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบ
อาชีพได้  จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่กล่าวมานี้ไม่แตกต่างกับของปี พ.ศ. 2479  ข้อแตกต่าง        
อยู่ที่การเพ่ิมเนื้อหาสาระใหม่เข้าไปนั่นคือนอกเหนือจาก  พุทธิศึกษา  จริยศึกษา และพลศึกษา     
แล้วมีการเพ่ิมหัตถศึกษาเข้าไปด้วย  ส าหรับระบบโรงเรียนสิ่งที่แตกต่างกับของ พ.ศ. 2479  ได้แก่       
การเพ่ิมมัธยมสามัญศึกษา  การศึกษาพิเศษ  และการศึกษาผู้ใหญ่  ส่วนมัธยมต้นและปลายที่มีอยู่
เดิมให้เปลี่ยนชื่อเป็นมัธยมวิสามัญ  ระบบโรงเรียนมัธยมจึงแบ่งออกเป็น  3  สาย  ดังนี้ 
     1)  มัธยมสามัญศึกษา  ได้แก่การศึกษาวิชาสามัญต่อจากประถมศึกษา  และการฝึกหัด
ท างานซึ่งเป็นพ้ืนความรู้ความสามารถเบื้องต้นของพลเมือง  จัดสอน  3  ปี 
     2)  มัธยมวิสามัญศึกษา ได้แก่การศึกษาวิชาซึ่งเป็นพ้ืนฐานความรู้ส าหรับไปศึกษาต่อในชั้น           
ในชั้นเตรียมอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา  จัดแบ่งเป็นมัธยมต้น  3  ปี  มัธยมปลาย  3  ปี 
     3)  มัธยมอาชีวศึกษา  ได้แก่การศึกษาวิชาเฉพาะ  ซึ่งเป็นพ้ืนความรู้ส าหรับประกอบ
อาชีพ  โดยรับช่วงจากประถมศึกษา  มัธยมสามัญศึกษา  หรือมัธยมวิสามัญศึกษา  ทุกระยะที่สุด
ประโยค  จัดแบ่งเป็น  มัธยมอาชีวศึกษาต้อนต้นและตอนปลาย  ตอนละ  3  ปี  อนึ่งในสายของ
มัธยมศึกษาวิสามัญศึกษา  ยังคงมีชั้นเตรียมอุดมศึกษา  2  ปี  เหมือนอย่างเดิม 

     ในแง่ของหลักสูตร  นอกจากการเพ่ิมวิชาหัตถศึกษาแล้ว  รูปแบบของหลักสูตรยังคง
เหมือนเดิม  กล่าวคือเป็นหลักสูตรรายวิชา  มีการจัดล าดับเนื้อหาสาระตามความยากง่ายวิชาต่าง ๆ  
มุ่งเพ่ือการเรียนต่อในชั้นสูงขึ้นไป  และเพ่ือเข้ามหาวิทยาลัยในที่สุด 

     พ.ศ. 2503  มีการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  ขึ้นใหม่  ทั้งนี้เป็นผลจากการปฏิวัติ   
เมื่อ พ.ศ. 2501  เป็นแผนที่อาศัยเค้าโครงจากแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2494  แต่มีสาระส าคัญ         
ที่แตกต่างจากท่ีมีอยู่เดิม 3  ประการ ดังนี้ 
     1)  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475  เป็นต้นมา  แผนการศึกษาชาติทุกฉบับ  ถือหลักว่ารัฐ        
มุ่งหมายให้พลเมืองได้รับการศึกษาพอเหมาะแก่อัตภาพของตน  ถือพอสมควรแก่ภูมิปัญญา        
และทุนทรัพย์  แต่ในแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2503  ใช้ถ้อยค าใหม่ว่า  รัฐมีความมุ่งหมาย       
ให้พลเมืองทุกคนได้รับการศึกษาตามสมควรแก่เอกัตภาพ ซึ่งหมายความว่า  ความมั่งมีหรือยากจนนั้น     
ไม่ควรเป็นเหตุกีดกั้น  ถ้าเป็นผู้มีภูมิปัญญาสูง  รัฐย่อมมีหน้าที่ให้จัดทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนให้ได้
ศึกษาสูงขึ้นไป 
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     2)  แผนการศึกษาชาติ  พ.ศ. 2475  และ พ.ศ. 2479  ระบุองค์สามแห่งการศึกษา  คือ  
พุทธิศึกษา  จริยศึกษา  และพลศึกษา  ส่วน 2494  ได้เพ่ิมองค์ที่ 4 เข้ามา  คือหัตถศึกษา  และเน้น
ความพอเหมาะของการศึกษาทั้ง  4  ส่วนนี้  แต่แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2503  ได้ยกเลิก
ความคิดในเรื่องความเหมาะสมแห่งองค์ต่าง ๆ  ของการศึกษาเหล่านี้เสีย  และเปลี่ยนมาใช้ข้อความ
ใหม่ว่าในการจัดการศึกษานั้น  ให้จัดการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของสังคมและบุคคล         
โดยให้สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและแผนการปกครองประเทศ 

     3)  เปลี่ยนระบบโรงเรียนจาก  ประถมศึกษา 4 ปี  มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี  มัธยมศึกษา
ตอนปลาย  3  ปี  และเตรียมอุดมศึกษา  2  ปี  (4:3:3:2)  เป็นประถมศึกษา  7  ปี  มัธยมต้น  3  ปี  
และมัธยมปลาย  2  ปี  (7:3:2)  และให้แยกเรียนสายสามัญหรือสายอาชีพ  หลังจากประถมศึกษา
แล้ว  ตามแผนใหม่นี้ไม่มีชั้นเตรียมอุดมศึกษาอีกต่อไป 

     พ.ศ. 2503  นับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญในด้านหลักสูตร  ทั้งนี้เนื่องจาก
ในช่วงก่อนหน้านี้ประมาณ  7 – 8  ปี  นักการศึกษารุ่นใหม่จากสหรัฐอเมริกาได้ทยอยกันกลับมา    
และน าเอาแนวความคิดของการศึกษาแบบพิพัฒนาการ  (Progressive  Education)  และปรัชญา
การศึกษาลัทธิปฏิบัตินิยม  (Pragmatic  Philosophy  of  Education)  เข้ามาเผยแพร่  เป็นผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนการสอนอย่างมาก  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่                     
มีความพยายามที่จะจัดหลักสูตรให้สนองความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น  อย่างไรก็ตามเนื่องจาก  
ยังขาดความเข้าใจในเรื่องศาสตร์ของการออกแบบหลักสูตร  ดังนั้นการด าเนินการในบางเรื่องจึงมี
ลักษณะของการลอกเลียน  ตัวอย่างเช่น  ได้มีการก าหนดจุดหมายของหลักสูตรประถมศึกษา  
เหมือนกับที่คณะกรรมการก าหนดนโยบายการศึกษาของสมาคมการศึกษาแห่งชาติ  (Educational  

Ploicies Commission N.E.A.) ของสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดไว้เมื่อ  พ.ศ. 2481  ซึ่งมีอยู่                   
4  ประการ คือ  ความเจริญแห่งตน  (Self  Realization)  มนุษยสัมพันธ์  (Human  Relationship)  
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  (Economic Efficiency)  และความรับผิดชอบตามหน้าที่พลเมือง  
(Civic  Responsibility) 

     รูปแบบของหลักสูตร  พ.ศ. 2503  ยังคงมีลักษณะเป็นหลักสูตรรายวิชา  การก าหนด
เนื้อหาสาระยึดหลักความจ าเป็นทางวิชาการ  ความยากง่าย  และล าดับขั้นโดยอาศั ยเวลาหรือ
เหตุการณ์  ฯลฯ  ตามแบบที่เคยปฏิบัติกันมา  อนึ่ง มีข้อพึงสังเกตว่าเนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้นั้น        
จะไม่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  เรื่องนี้คณะอนุกรรมการวิเคราะห์หลักสูตร  ซึ่งแต่งตั้ง        
โดยกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. 2513  ก็ได้เขียนไว้ในรายงายข้อ 6 ความว่าโครงสร้าง           
ของหลักสูตรยึดวิชาต่าง ๆ  เป็นหลัก  การก าหนดรายละเอียดมุ่งก าหนดตามรูปวิชานั้น ๆ  ซึ่งเป็น
การเรียนรู้ในแง่พุทธิปัญญาอย่างแคบ  เนื้อหาของหลักสูตรขาดการประสานสัมพันธ์กับความมุ่งหมาย
ทั่วไป  (กรมวิชาการ. 2503 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
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     หลังจาก พ.ศ. 2503  เป็นต้นมา  ความคิดเรื่องการออกแบบหลักสูตรได้รับการผลักดัน
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  จากนักศึกษาที่กลับจากสหรัฐอเมริกา  ประกอบกับในขณะนั้นรัฐบาลได้เริ่มงาน
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจขึ้น  เป็นผลให้ต้องมีการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกัน  จากผลของการ
วางแผนการศึกษานี่เองท าให้ความคิดเรื่องการวางแผนพัฒนาหลักสูตรกระจ่างขึ้นเป็นล าดับ            
นักการศึกษาบางท่านได้เขียนต าราว่าด้วยหลักสูตรเผยแพร่  เป็นการสร้างความเข้าใจเรื่องการ
ออกแบบหลักสูตรเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

     การออกแบบหลักสูตรเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่าง  เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์
พัฒนาหลักสูตรขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518  โดยให้ท าหน้าที่วิจัย  ออกแบบ  พัฒนา  ประเมินหลักสูตร           
วัสดุหลักสูตร  รวมทั้งการฝึกอบรมครูและเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

 

       4.  หลักสูตรสมัยปัจจุบัน 

  เหตุผลที่ต้องแยกสมัยปัจจุบันออกมาต่างหากโดยเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2520  เป็นต้นมา           
ก็เนื่องจากใน พ.ศ. นี้ได้มีการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติใหม่  โดยมีจุดมุ่งหมายสนับสนุนให้
ประชากรของประเทศได้รับการศึกษาตลอดชีวิต    ซึ่งจัดว่าเป็ นแนวทางใหม่ของการศึกษา  
ขณะเดียวกันได้มีการจัดระบบการศึกษาใหม่ให้มีประถมศึกษา  6  ปี  มัธยมศึกษาตอนต้น  3  ป ี 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย  3  ปี  หรือเรียกโดยย่อว่าเป็นระบบ 6:3:3  
 จากการที่มีการปรับปรุงระบบการศึกษาท าให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม มาด้วย  หลักสูตร
ใหม่นี้ท าเสร็จและน าออกใช้ในปี พ.ศ. 2521  กล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกได้มีการน าเอาศาสตร์               
การออกแบบหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  เห็นได้จากการด าเนินการอย่างมีระบบ  เช่น    
การวิเคราะห์หลักสูตรประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  พ.ศ. 2503 การประชุมสัมมนาระดับชาติ    
และระดับรองลงมาเพ่ือรวบรวม   ความคิดความเห็นจากบุคคลหลายฝ่าย   ส าหรับเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร    การประชุมอบรมผู้ที่เก่ียวข้องก่อนการน าหลักสูตรไปใช้   และการประเมินผล 

การใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ เป็นต้น
   จากผลของการใช้ศาสตร์ในการออกแบบหลักสูตร  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง  
เป็นต้นว่ามีการจัดโครงสร้างของหลักสูตรในลักษณะผสมผสาน  คือ  ไม่ใช่เป็นหลักสูตรรายวิชา  
(Subject  Curriculum)  หรือหลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlated Curriculum)  หรือหลักสูตร       
ที่เน้นสมรรถนะฐาน  (Competency r Performance -  Based  Curriculum)  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพียงแบบเดียว  แต่จะมีหลักสูตรหลายรูปแบบผสมกันอยู่  ตัวอย่าง  เช่น  หลักสูตรประถมศึกษา  
พ.ศ. 2521  ในกลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้  การจัดโครงสร้างวิชาและเนื้อหาสาระมีรูปแบบ 
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เป็นหลักสูตรรายวิชา   ส่วนในกลุ่มประสบการณ์ชีวิต การจัดโครงสร้างวิชาและเนื้อหาสาระมีลักษณะ 

เป็นรูปแบบของหลักสูตรบูรณาการ  (Integrated Curriculum)  นอกจากนี้  ก็มีการก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  และมีการน าเอาระบบหน่วยกิต  
(Credit  System)  มาใช้ด้วย  อนึ่ง จากรายงานผลการวิเคราะห์หลักสูตรพ.ศ. 2503  ข้อ  2            
ได้แสดง ให้เห็นชัดว่าเกิดมีแนวความคิดใหม่ขึ้น ดังข้อความที่ว่าการจัดท าหลักสูตรใหม่  ไม่ควรจัดท า
ด้วยการยึดหลักสูตรเก่าเป็นหลักแล้วปรับปรุงส่วนประกอบต่างๆ   เพราะด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ได้คล่องตัวเท่าที่ควร  และจะเป็นการยึดสาระ  และรูปแบบเดิมซึ่งบกพร่อง           
ในอดีต  ปัญหาต่าง ๆ  จะลงรูปรอยเดิม  ต่างกันก็แค่ในรายละเอียด   ทางที่ดีควรตั้งหลักใหม่ทั้งสิ้น  
โดยไม่ยึดติดรูปวิชาต่าง ๆ  ที่มีอยู่เดิมและอัตราเวลาเรียน ควรมุ่ งสาระส าคัญ ของประสบการณ์
ทักษะ  และทัศนคติที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่เหมาะกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและเหมาะกับ
ธรรมชาติของความรู้ต่าง ๆ  ทั้งนี้ควรจัดเวลาให้สอดคล้องกับช่วงเวลาความสนใจของเด็ก
ประถมศึกษาโดยเลิกเคร่งครัดกับจ านวนชั่วโมงแบบเดิมๆ  (ธ ารง  บัวศรี, 2542 : 25 – 38) 

หลักสูตรที่ปัจจุบันใช้อยู่ในสถานศึกษาจะมีอยู่ด้วยกัน 2  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2544  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 ซึ่งรายละเอียด      
จะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 4 มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา โดยหลักสูตรทั้ง 2  หลักสูตรมีจุดที่แตกต่าง
กันบ้างเล็กน้อย  อย่างไรก็ตามครู  ผู้สอนควรท าความเข้าใจหลักสูตรทั้ง 2  หลักสูตร  ให้เข้าใจ          
เพ่ือจะช่วยให้ครู  ผู้สอน  สามารถปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาได้สอดคล้องและตรงตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้  รวมทั้งช่วยให้ครู ผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามท่ีหลักสูตร 

 

บทสรุป 

  หลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาอาจไม่ประสบความส าเร็จได้         
ถ้าปราศจากหลักสูตร  ความเป็นมาของหลักสูตรไทยเริ่มตั้งแต่ในสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800)            
โดยในยุคแรกนั้นจัดการศึกษาที่วัดเป็นหลัก  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการศึกษามักเป็นบุตรหลานขุนนาง          
และราษฎรทั่วไป  โดยส่วนใหญ่บุตรหลานข้าราชการหรือเชื้อพระวงศ์จะเล่าเรียนที่ส านักราชบัณฑิต  
ส่วนราษฎรทั่วไปที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมักเป็นผู้ชาย  ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีหนังสือเรียนเล่มแรก  
ชื่อ  “จินดามณ”ี  แต่ระบบการจัดการศึกษานั้นคล้ายกับในสมัยสุโขทัย  และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  
สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีความคล้ายคลึงกัน  การเปลี่ยนแปลงทางหลักสูตรที่ส าคัญ
เกิดขึ้นในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  เนื่องจากนักศึกษาไทยได้น าแนวคิดแบบ             
พิพัฒนาการ มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น         
และเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  และยังคงใช้แนวคิดนี้มาจนปัจจุบัน ซึ่งใช้หลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  หลายประเด็น  ผู้ใช้จึงต้องท าความเข้าใจให้ลึกซึ้ง                
แต่ในประเด็นที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน  คือ  การเปลี่ยนการจัดระดับ    ชั้นเรียน   เป็นระดับ
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  และมีการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้
ช่วงชั้นเป็น  “ตัวชี้วัด”  เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดเนื้อหาสาระ ของแต่ละสถานศึกษา  รวมทั้ง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เพ่ิมเติมในส่วนของกิจกรรมเพ่ือสังคม  และสาธารณะประโยชน์ขึ้นมาอีกหนึ่ง
กิจกรรม 

  ดังนั้นหลักสูตรเปรียบเสมือนแผนที่หรือเข็มทิศชี้น าทางในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความ
มุ่งหวัง  หลักสูตรอาจมีความหมายหลายประการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมอง ความคิด  ความเชื่อ ของบุคคล
ที่มีต่อการศึกษาและหลักสูตร  หลักสูตรที่ดีต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับความต้องการ       
ของสังคม และสามารถชี้น าสังคมได้  องค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตร มีดังนี้คือ  จุดมุ่งหมาย  
เนื้อหาสาระ  กิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล  และในการพัฒนาหลักสูตร            
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แบบฝึกหัดที่ 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและหลักสูตร 
 

ค าชี้แจง  ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

1. ให้นิยาม ค าว่า “หลักสูตร” ตามความคิดเห็นของท่าน 
2. ให้อธิบายลักษณะของการศึกษา 

 3.   หลักสูตรมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาอย่างไร 
 4.  ให้สรุปพัฒนาการหลักสูตรของประเทศไทยพอสังเขป 

 5.   หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 
 6.   องค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรมีอย่างไรบ้าง 
 7.   หลักสูตรระดับห้องเรียนคืออะไร  มีความส าคัญอย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  2 

ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร  
                                                                                       

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรได้  

 2.   อธิบายความส าคัญของข้อมูลพื้นฐานแต่ละประเภทได้   
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางสภาพสังคมในอนาคตได้ 
 4.  มีความสามารถในการสื่อสาร  การท างาน  และการน าเสนอผลงาน 

          5.  มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล  

      6.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสาระในบทเรียนนี้ประกอบด้วย 
 1.  ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรระดับประเทศ 

   1.1  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา 
  1.2  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา 
  1.3  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

  1.4  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ 

  1.5  ข้อมูลทางด้านการเมืองการปกครอง 
  1.6  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  1.7  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ 
   1.8  ข้อมูลพื้นฐานทางสถานภาพของสังคมในอนาคต 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ชั่วโมง ที่ 1 – 4  
  1.  ผู้สอนทบทวนเนื้อหาที่เรียนสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วสุ่มผู้เรียนจ านวน 3 คน น าเสนองาน  
ทีไ่ด้รับมอบหมาย  จากการสืบค้นข้อมูล"นักการศึกษาที่ประทับใจ  สรุปและประเมินผล รวมทั้งให้
แนวทางข้อคิดท่ีได้จากจากศึกษาไปใช้ในการด าเนินชีวิตในการประกอบวิชาชีพครูต่อไป 

       2.  ผู้สอนเกริ่นน าหัวข้อที่จะเรียนและบรรยายประกอบ Power point  เกี่ยวกับข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

       3.  แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือท ากิจกรรมกลุ่มแบบ Jigsaw  ซึ่งครูต้องเตรียมเนื้อหาให้เท่ากับ
จ านวนนักศึกษา  แบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถเป็นกลุ่มบ้าน  3 กลุ่ม สมาชิกในกลุ่ มบ้านต้องมี
หน้าที่แยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่นซึ่งได้รับเนื้อหาเดียวกันดังนี้   

       หมายเลข 1  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา 
  หมายเลข 2  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านจิตวิทยา 
  หมายเลข 3  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 

  หมายเลข 4  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ 

  หมายเลข 5  ข้อมูลทางด้านการเมืองการปกครอง 
  หมายเลข 6  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
  หมายเลข 7  ข้อมูลพื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์ 
   หมายเลข 8  ข้อมูลพื้นฐานทางสถานภาพของสังคมในอนาคต 

 4.  ผู้เรียนร่วมท าความเข้าใจเนื้อหาสาระนั้นอย่างละเอียด และร่วมกันอภิปรายหาค าตอบ
ประเด็นปัญหาที่ผู้สอนมอบหมาย เพื่อกลับไปกลุ่มบ้าน ซึ่งแต่ละคนต้องช่วยสอนเพ่ือนในกลุ่ม       
จนเข้าใจ  ซึ่งสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้ภาพรวมของสาระทั้งหมด   

  5.  ตัวแทนกลุ่มบ้าน น าเสนอองค์ความรู้หน้าชั้นเรียน 

  6.  จากนั้นนักศึกษาท าแบบทดสอบที่ครูก าหนดขึ้น  กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล 
เป็นการเสริมแรง 
  7.  ผู้สอนและผู้เรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน 

  8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ 
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  ชั่วโมง ที่ 5 – 8 

  1.  ผู้สอนทบทวนเนื้อหาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ) 
 2.  ผู้สอนและผู้เรียนอภิปราย ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น            

อันประกอบด้วย 

  2.1  ประเภทแหล่งข้อมูลพื้นฐาน 

  2.2  วิธีศึกษาและหาข้อมูลการศึกษา 

  2.3  ปัญหาวิธีการที่เกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

  2.4  การจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลพื้นฐาน  

                โดยก าหนดเป็นใบงาน  ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน ระดมสมองร่วมอภิปราย  
และท าเป็นแผนที่ความคิด แบบ A Mind Map ก าหนดเวลา 1 ชั่วโมง 
   3.  ผู้เรียนน าเสนอ “ข้อมูลพ้ืนฐานทางสภาพสังคมในอนาคต” แผนที่ความคิด แบบ         
A Mind Map  กลุ่มละไม่เกิน 15 นาที  ผู้สอน   ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินชิ้นงานของเพ่ือนแต่ละกลุ่ม
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในแต่ละกลุ่ม 

  4.  ผู้สอนสรุปเนื้อหาเรื่องข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ Power point 

  5.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ  และให้ท าแบบฝึกหัด
ท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft  Power Point เรื่อง พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

3.  ตัวอย่างแผนที่ความคิด แบบ A Mind Map                                                                                                                                          
4.  ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
5. ใบงาน เรื่อง ข้อมูลพ้ืนฐานทางสภาพสังคมในอนาคต 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
 2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
เว็บไซด์ http://library.udru.ac.th/ 
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การวัดประเมินผลประจ าบทเรียน 

 

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ        
ในการวัด 

เกณฑ์ในการวัด                
และประเมินผล 

1.  อธิบายข้อมูลพ้ืนฐานของ
หลักสูตรได ้  

2.   อธิบายความส าคัญของ
ข้อมูลพ้ืนฐานแต่ละประเภท
ได้   
 

การท าแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 
ท้ายบท 

ตอบถูก 10 ข้อ ระดับ 
ดีเยี่ยม 
ตอบถูก 8- 9ข้อ  
ระดับดีมาก 
ตอบถูก 6-7 ข้อ  
ระดับดี 
ตอบถูก 4-5 ข้อ  ระดับ
ปานกลาง 
ตอบถูก 2-3  ข้อ  ระดับ     
น้อย 
ตอบถูก 1-2  ข้อ  ระดับ
ปรับปรุง 

3.  วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน
ทางสภาพสังคมในอนาคตได้ 

การท าใบงาน 
เรื่อง  
การวิเคราะห์ 
ข้อมูลพ้ืนฐานทาง
สภาพสังคมใน
อนาคต 

ใบงาน เรื่อง  
การวิเคราะห์ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน
ทางสภาพสังคม
ในอนาคต 

การสังเกตพฤติกรรม        
การท างานกลุ่ม                
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย            
ร้อยละ 80 
 

4.  มีความสามารถในการ
สื่อสาร  การท างาน         
และการน าเสนอผลงาน 

5.  มีทักษะในการค้นคว้าหา
ข้อมูล  

6.  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม        
การท างานกลุ่ม               
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย            
ร้อยละ 80 
 

 
 

 



บทท่ี  2 

ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
 
 การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรในระดับประเทศหรือหลักสูตรในระดับท้องถิ่นนักพัฒนา 
หลักสูตรต้องท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่างๆ เพ่ือใช้เป็นตัวก าหนดองค์ประกอบ     
ของหลักสูตร ซึ่งข้อมูลพ้ืนฐานเป็นข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรจะต้องศึกษา
วิเคราะห์และใช้ประกอบการพิจารณาในการสร้างหรือจัดท าหลักสูตรในทุกองค์ประกอบของหลักสูตร
อันได้แก่ข้อมูลทางสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง การพัฒนาการทางเทคโนโลยี 
ประวัติศาสตร์การศึกษา หลักสูตรเดิม ข้อมูลจากบุคลากรและจิตวิทยาการศึกษาการศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานเป็นขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะ
น าไปใช้ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่กระบวนการก าหนดจุดมุ่งหมาย          
ของหลักสูตรกระบวนการก าหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้กระบวนการการจัดกิจกรรม             
การเรียนการสอนและกระบวนการการประเมินผลเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ            
ของผู้เรียนและสังคมอีกทั้งเหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างของความเป็นเอกลักษณ์ของชาติและเป็น
หลักสูตรที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศชาติไปในทิศทางที่ต้องการได้ 
  การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางมากการที่จัดหลักสูตรให้มีคุณภาพนั้น
ผู้พัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาข้อมูลหลายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนข้อมูลเกี่ยวกับ
สังคมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เพ่ือที่จะให้ได้ข้อมูลที่สมจริงที่สุด การศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐานเป็นขั้นตอนแรกสุด ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆในการ
พัฒนาหลักสูตร อาจกล่าวได้ ดังนี้   (บุญเลี้ยง ทุมทอง,2553 : 48 – 53) 
 

พื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา 
 

 ปรัชญาการศึกษาถึงความเจริญแท้ของสรรพสิ่งต่าง ๆ ปรัชญาการศึกษาเป็นการค้นหา 
ความจริงเกี่ยวกับการศึกษาว่า  แท้จริงแล้วการศึกษาคืออะไร  แก่นแท้ของการศึกษาคืออะไร  
เพ่ือที่จะได้จัดการศึกษาให้บรรลุถึงความเป็นจริงแท้นั้น ๆ  ปรัชญาการศึกษาจะมีรากฐานมาจาก
ปรัชญาทั่วไป  ซึ่งได้แก่  ปรัชญาสาขาจิตนิยม  สัจนิยม  เทวนิยม  ปฏิบัติการนิยมอัตถิภาวนิยม   
และปรัชญาวิเคราะห์  ซึ่งล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก  
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        ปรัชญาเป็นแนวความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อสรรพสิ่งต่าง ๆ  ในโลกนี้ว่าความเป็นจริงที่แท้จริง
ของสรรพสิ่งต่าง ๆ  นั่นคืออะไร  และต่อ ๆ  ไปในอนาคตจะเป็นอย่างไร  ปรัชญามีความหมายส าคัญ
ต่อแนวความเชื่อ  ความคิด  และการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าทางด้านการเมือง  การปกครอง    
การด ารงชีวิต  การจัดการศึกษาหรือการพัฒนาประเทศ 

 ค าว่า  ปรัชญา  ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า  Philosophy  แปลว่า  วิชาที่ว่าด้วยหลักสูตร
ความรู้และความจริง  ซึ่งมาจากรากศัพท์กรีกว่า  “Philosophia”  ค าว่า  Phileo  หมายถึง  
Loving  หรือความรัก  ค าว่า  Sophia  หมายถึง  Wise  หรือ  Wisdom  ซึ่งแปลว่า  ความรู้หรือ
ความฉลาด  ดังนั้น  ค าว่าปรัชญาตามความหมายในภาษาอังกฤษซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก           
จึงแปลว่า  Love  of  wisdom  หรือความรักที่มีต่อความรู้  ส่วนในเชิงวิชาการ  ปรัชญาหมายถึง
การศึกษาหาความจริง  หรือแก่นแท้ของสรรพสิ่ งที่มีอยู่ ในโลกและจักรวาลอย่างมีระบบ               
และมีระเบียบแบบแผน 

 ผู้ที่เริ่มคิดถึงสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับคน  สังคม  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ก็คือผู้ที่เริ่ม
คิดเชิงปรัชญา (Philosophize)  การคิดเชิงปรัชญาเป็นการคิดอย่างรอบคอบกว้างขวางและเป็นเหตุ
เป็นผลกัน  หรือการคิดเพ่ือสร้างความคิดแจ่มชัด (Clair  Factory  Thinking)  นักปรัชญาจะคิด
อย่างมีระบบเกี่ยวกับสิ่งที่จริง  (The  True)  สิ่งที่ดี  (The  Good)  และสิ่งที่งาม  (The  Beautiful)  

นักปรัชญาพยายามหาความหมายและข้อพิสูจน์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  เช่น  พยายามหาความหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาว่า  อะไรคือสิ่งที่ดีแท้จริงเกี่ยวกับการศึกษา  ก็เรียกว่าปรัชญาการศึกษา  ปรัชญา
การศึกษาก็มีแนวคิดมาจากปรัชญาทั่วไป  ซึ่งปรัชญาทั่วไปตามหลักสากลมีดังนี้  คือ  จิตนิยม  
(Idealism)  สัจนิยม  (Realism)  เทวนิยม  (Neo-Thomism)  ปฏิบัติการนิยม (Experimentalism)  

และอัตถิภาวนิยม (Existentialism)  และปรัชญาวิเคราะห์ (Philosophical  Analysis)  ซึ่งเป็น
แนวคิดใหม่       
 ดังได้กล่าวมาแล้วว่าในการพัฒนาหลักสูตรนั้น  มีกิจกรรมหลายอย่างที่นักพัฒนาหลักสูตร
ต้องกระท า  อาทิเช่น  การก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษาแต่ละระดับ  การก าหนดจุดหมาย 
ของหลักสูตร  การก าหนดจุดประสงค์การเรียนการสอน  ฯลฯ  การพิจารณาก าหนดสิ่งต่าง ๆ           
ที่กล่าวมาแล้วนี้ต้องอาศัยความรู้ในด้านต่าง ๆ  หลายด้าน  รวมทั้งปรัชญาด้วย  ในที่นี้จะขอ
ยกตัวอย่างปรัชญาการศึกษาร่วมสมัยที่ส าคัญ  6  ปรัชญามาชี้ให้เห็นว่าแนวคิดของปรัชญาเหล่านี้มี
ผลต่อการก าหนดสิ่งต่าง ๆ  อย่างไร  ปรัชญาการศึกษาท้ัง  6  นี้คือ 
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               1)  ปรัชญาสาขาสารนิยมหรือสารัตถะนิยม  (Essentialism) 

                        2)  ปรัชญาสาขาสัจวิทยานิยมหรือนิรันตรนิยม  (Perenailism) 

               3)  ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม  (Progressivism) 

               4)  ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม  (Reconstructionism) 

               5)  ปรัชญาการศึกษาลัทธิอัตถิภาวนิยม   (Existentialism) 

               6)  ปรัชญาพุทธปรัชญา (Buddhism) 

 

1. ปรัชญาสาขาสารนิยมหรือสารัตถะนิยม    (Essentialism) 

      แนวคิดและความเชื่อ  สารนิยมเป็นชื่อของปรัชญาการศึกษาที่ก าหนดขึ้นมาโดย         
วิลเลียม  ซี  แบกเลย์  (Bagley)  ตามปกติแก่นของปรัชญาการศึกษามักจะแสดงออกโดยชื่อ         
ของแนวคิดนั้น ๆ  สารนิยม  (Essentialism)  ถือว่า  องค์ประกอบที่  “จ าเป็น”  (Essential)            
ของการศึกษาควรจะเลือกมาจากความรู้ในปัจจุบัน  และจากประวัติศาสตร์  หน้าที่ของโรงเรียนก็คือ 
การสอนสิ่งที่จ าเป็นเหล่านั้นให้แก่เด็ก  สารนิยมผนวกความเชื่อตามหลักปรัชญาของจิตนิยม  
(Idealism)  และสัจนิยม  (Realism)  เข้าไว้ด้วยกัน  จิตนิยมให้ความคิดเกี่ยวกับการมองจิตว่าจิต
ของสารเป็นศูนย์กลางของ สัจธรรม  และได้กลายมาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการก าหนด             
“สิ่งที่จ าเป็น”  ของสรนิยม  จุดเน้นจึงอยู่ที่เนื้อหาสาร  เพราะถือว่าจิตพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหาสาระ
อยู่แล้ว  ส่วนสัจนิยมให้แนวความคิดในด้านทัศนะพ้ืนฐานที่ว่า  สัจธรรมนั้นอยู่ในสิ่งต่าง ๆ  หรือวัตถุ
เชิงกายภาพ  จึงมีการเน้นลักษณะของการศึกษาในเชิงปริมาณ  การเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระและการจัดเนื้อหามีความจ าเป็นมาก  ถ้าหากเราต้องเรียนโดยวิธีการสังเกตและโดยธรรมชาติ
พวกสารนิยมจึงสนับสนุน  The  Three  R’s  (3R’s)  คือ  การอ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น  
ความเชื่อตามปรัชญานี้   ผู้ เรียนก็คือดวงจิตเล็ก ๆ  และประกอบด้วยระบบประสาทสัมผัส              
ครูคือต้นแบบที่ดีที่มีความรู้จึงจ าเป็นต้องท าหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนโดยการแสดงการสาธิต  หรือ
เป็นนักสาธิตให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเห็นอย่างจริงจัง  ส าหรับหลักสูตรนั้นก็เป็นเนื้อหาวิชาสาระ           
ที่เกี่ยวกับจิต  เช่น  วรรณคดี  ประวัติศาสตร์  ปรัชญา  ศาสนา  และส่วนที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์            
นั้นก็มีวิชาที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ  คณิตศาสตร์  เป็นต้น 

        ในด้านการสอนนั้นมุ่งให้ผู้เรียนรับรู้และเข้าใจ  ผู้สอนจะพยายามชี้แจงและให้เหตุผล 
ต่าง ๆ นานา  เพ่ือให้ผู้เรียนคล้อยตามและยอมรับหลักการ  ความคิดและค่านิยมที่ครูน ามาใช้การ
เรียนจึงไม่เป็นการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ  แต่เป็นการยอมรับสิ่งที่คนในสังคมเคยเชื่อและเคย
ปฏิบัติกันมาก่อน 
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        รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนั้น  ยึดหลักส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในความรู้อันสูงสุดให้มากที่สุดเท่าที่นักเรียนแต่ละคนจะท าได้  วิธีเรียนที่ครูส่งเสริม
มากคือ  การรับรู้และการจ า  การจัดนักเรียนเข้าชั้นจะยึดหลักการจัดแบบแยกตามลักษณะและระดับ
ความสามารถที่ใกล้เคียงกันของผู้เรียน  (Homogeneous  Grouping)  เพ่ือมิให้ผู้ที่เรียนช้า              
ถ่วงผู้ที่สามารถเรียนเร็ว  ก็มีการแบ่งเป็นสองห้อง  A  หรือ  B  หรือ  ก  หรือ  ข  ในการสอน             
จะค านึงถึงมาตรฐานทางวิชาการมากกว่าค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  การสร้างตารางสอน
เป็นแบบ  Block  Schedule  คือ  ทุก ๆ  คาบควรมีช่วยเวลาเท่ากันหมด  และเพ่ือให้การถ่ายทอด
และการรับรู้ของนักเรียนบังเกิดผลสูงสุด  จึงเน้นการบรรยาย  หรือการพูดของครูมากเป็นพิเศษ 

        การประเมินจะเน้นเรื่องเนื้อหาสาระหรือความรู้มากที่สุด  ในการปฏิบัติจริงจะออกมา
ในรูปของการทดสอบความสามารถในการจ ามากกว่าการทดสอบความสามารถในการคิดการใช้
เหตุผล  หรือความเข้าใจในหลักการ  ไม่มีการวัดพัฒนาการทางด้านทัศนคติในการบริการหรือ
ปรับปรุงสังคม  แต่เน้นพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
        ตัวอย่างของหลักสูตรในแนวปรัชญาดังกล่าว  ได้แก่  หลักสูตรแบบเนื้อหาวิชา           
และหลักสูตรวิชาแบบกว้าง 
        การจัดการศึกษาในประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นตัวอย่างสะท้อนให้เห็นถึง
ปรัชญาสารนิยมด้วยเช่นกัน 

        1.1 ข้อสังเกตปรัชญาการศึกษาสารนิยมดังนี้ 
             1.1.1 กระบวนการการเรียนรู้ต้องผ่านจิต  โดยญาณและแรงบันดาลใจ 

             1.1.2 จิตของผู้เรียนพัฒนาขึ้นมาเท่าใดก็มีโอกาสที่จะเป็นจิตที่สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้น 

             1.1.3 สาระส าคัญของความรู้คือ  วิชาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  และความรู้
ปัจจุบัน  ซึ่งเน้นปริมาณความรู้เป็นส าคัญ 

             1.1.4. การเรียนการสอนมุ่งที่จะฝึก  (The Three R’s)  การอ่าน  เขียน  คิดเลข 

             1.1.5 เป็นแนวความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาทั่วโลก  ตั้งแต่สมัยก่อน
จนถึงปัจจุบัน 

        1.2 ข้อวิพากษ์วิจารณ์ของปรัชญาการศึกษาสารนิยม 

              การเรียนการสอนเน้นเนื้อหาวิชา  การเชื่อฟังครู  ท าให้ผู้เรียนขาดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ขาดความเป็นตัวของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  การ
สอนเน้นความจ าท าให้นักเรียนไม่มีความคิดก้าวหน้า  มีแต่ความรู้ในทางทฤษฎีที่น าไปปฏิบัติได้ยาก  
การยึดถือมรดกวัฒนธรรมเกินไปท าให้ผู้เรียนขาดอิสรภาพและความมีเหตุผล  และการก าหนด
จุดมุ่งหมายของการศึกษาไว้แน่นอนตายตัวย่อมขัดกับหลักการวิจัยที่ว่า  ความรู้และวิทยาการต่าง ๆ  
จะเพ่ิมข้ึนเป็น  2  เท่า  ใน  8-10  ปี 
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2. ปรัชญาสาขาสัจวิทยานิยมหรือนิรันตรนิยม  (Perenailism) 

      แนวคิดและความเชื่อ  แนวความคิดหลักทางการศึกษาของสัจวิทยานิยม  ได้แก่  ความ
เชื่อที่ว่า  หลักการของความเชื่อจะต้องมีลักษณะจีรังยั่งยืนอย่างแท้จริง  Perennial  มีความหมายถึง
ความคงที่  ความไม่เปลี่ยนแปลง  รากฐานของทัศนะนี้มาจากงานของ  เซนต์  โทมัส  อะไควนัส    
(St. Thomas  Aquinas)  ผู้ซึ่งย้ าว่าพลังแห่งเหตุผลของมนุษย์ผนวกกับแรงศรัทธา  คือ  เครื่องมือ
ทางความรู้ 
        สัจวิทยานิยม  เป็นปรัชญาการศึกษาที่ยึดแนวความเชื่อตามหลักปรัชญาสากลสาขา
เทวนิยมโดยมีความเชื่อว่า  นักเรียนคือดวงวิญญาณที่มีเหตุผล  ครูคือดวงวิญญาณที่มีลักษณะ          
ของการเป็นผู้น า  และนักวิชาการ  ส าหรับหลักสูตรนั้นก็เป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับดวงวิญญาณ         
และสติปัญญา  เช่น  หลักการของศาสนา  กฎเกณฑ์  หลักการต่าง ๆ  ของภาษา  คณิตศาสตร์   
เป็นต้น 

        ในด้านการเรียนการสอนนั้น  จุดเน้นอยู่ที่กิจกรรมซึ่งจัดเพ่ือการฝึกและควบคุมจิต  
เนื้อหาสาระที่มาจากธรรมชาติในรูปของสาขาวิชาการและความสามารถทางจิต  เช่น  เนื้อหาของ
คณิตศาสตร์  ภาษา  ตรรกวิทยา  วรรณกรรมชิ้นเอก  และลัทธิค าสอน  จะต้องน ามาศึกษาและเรียน
ไม่ว่ามันจะถูกน าไปใช้โดยตรงตามลักษณะวิชานั้น ๆ  หรือไม่  ประเด็นที่ส าคัญก็คือว่าการศึกษาวิชา
เหล่านั้นฝึกจิต  เชื่อกันว่าผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีเหตุผลและมีพลังจิต  วิธีการสอนจึงได้แก่  การฝึกฝน
ทางปัญญา  เช่น  การอ่าน  การเขียน  การฝึกทักษะ  การท่องจ า  และการค านวณพวกสัจวิทยานิยม
ถือว่า  การเรียนรู้เกี่ยวกับการหาเหตุผลก็มีความส าคัญมากด้วยเช่นกัน  และการจะได้สิ่งเหล่านี้มา
จ าเป็นต้องมีการฝึกฝนสติปัญญาเพ่ิมเติม  โดยการเรียนรู้ไวยากรณ์  ตรรกวิทยา  และวาทศิลป์           
ซึ่งนักการศึกษาได้ยืนความเชื่อเกี่ยวกับการสอนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา  ว่าเราไม่สามารถท า
อะไรให้แก่เด็กได้ดีไปกว่าการเก็บความจ าในสิ่งที่ควรแก่การจ า  เขาจะรู้สึกยินดีและพอใจเมื่อเขา
เติบโตเป็นผู้ใหญ่  นับถือลักษณะของการศึกษาที่ยึดหลักการฝึกอบรมให้เป็นบุคคลที่ดีมีเหตุผล            
ทั้งนี้โดยมีเปูาหมายที่จะให้ผู้เรียนสามารถค้นพบชีวิตที่มีความสุขและมีเหตุผลตามหลักของศาสนา
เป็นประการส าคัญ 

        2.1 ข้อสังเกตเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาสาขาสัจวิทยานิยมมีดังนี้ 
              2.1.1  มีแนวความคิดและความเชื่อใกล้เคียงกับสาขาสารนิยม 

               2.1.2  ถึงแม้จะมีแนวคิดใกล้เคียงกับพวกสารนิยม  แต่ก็ยึดหลักความศรัทธา
เป็นหลักการของความมีเหตุผลของมนุษย์  และเป็นที่มาของความรู้ต่าง ๆ 

               2.1.3  จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษามุ่งที่จะเตรียมเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีใน
อนาคต 

               2.1.4  การอ่าน  การเขียน  คิดเลขจึงมีความส าคัญในระดับประถมศึกษา 
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               2.1.5  การศึกษาระดับมัธยมนั้นเหมาะสมกับพวกท่ีมั่งมีหรือมีฐานะดีเป็นส าคัญ 

               2.1.6  แนวความเชื่อของปรัชญาการศึกษา  ทั้งสารนิยมและสัจนิจมวิทยานั้นมี
ผู้ให้ความคิดว่า 
        2.2  ข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาสัจวิทยานิยมมีดังนี้ 
               การที่ถือว่านักเรียนทุกคนเหมือนกันเป็นการขัดกับหลักจิตวิทยาในเรื่องความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  การเรียนที่ถือเอาครูเป็นศูนย์กลางจะท าให้ผู้เรียนขาดความริเริ่ม  ขาด
ลักษณะผู้น าเป็นการฝึกนักเรียนให้เป็นผู้ตาม  นักเรียนน่าจะได้เรียนตามความสามารถและความถนัด
ของตนไม่ใช่บังคับให้ทุกคนเรียนเหมือนกันหมด  การวัดผลที่เน้นความจ าจะน าความรู้ไปใช้ได้น้อย 

 

3. ปรัชญาสาขาพิพัฒนาการนิยม  (Progressivism) 

       แนวคิดและความเชื่อของปรัชญาพิพัฒนาการนิยม  หรือปรัชญาวิวัฒนาการนิยมเป็น
ปรัชญาการศึกษาท่ียึดหลักการของปรัชญาสากลสาขาปฏิบัติการนิยม  โดยมีความเชื่อว่านักเรียนเป็น
บุคคลที่มีทักษะพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้  ครูนั้นเป็นผู้น าทางในด้านการทดลองและวิจัย  หลักสูตรเป็น
บุคคลที่มีทักษะพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้  ครูนั้นเป็นผู้น าทางในด้านการทดลองและวิจัย  หลักสูตรเป็น
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับประสบการณ์ต่าง ๆ ของสังคม  เช่น  ปัญหาของสังคมรวมทั้งแนวทาง          
ที่จะแก้ปัญหานั้น ๆ 

        พิพัฒนาการนิยมเป็นปรัชญาการศึกษาในปัจจุบันของสหรัฐอเมริกา  เริ่มขึ้น                 
ใน  ค.ศ. 1925  นับเป็นทัศนะทางการศึกษาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอเมริกา  รุสโซ  (Jean  Jacques  

Rousseau)  เป็นบุคคลแรกท่ีหันมาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการของเด็ก  รุสโซเชื่อว่า  การศึกษา
จะช่วยพัฒนาเด็กไปในทางท่ีดีได้ 
        ในระหว่าง  ค.ศ. 1746 – 1827  มีนักการศึกษาชาวสวีเดน  ชื่อ  เพสตาโลสซี  
(Johann  Heinrich  Pestalozzi)  มีแนวคิดว่า  การพัฒนาหมายถึงการเปลี่ยนแปลง  ดังนั้น            
การที่จะยึดอะไรเป็นหลัก  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้  หรือความเชื่อย่อมเป็นการถ่วงพัฒนาการ  
หรือการเปลี่ยนแปลงของเด็ก  เพสตาโลสซีจึงเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เน้นการพัฒนาการของผู้เรียน 

        แต่ความคิดของนักการศึกษาทั้งสองยังไม่แพร่หลาย  ต่อเมื่อ  จอห์น  ดิว อ้ี               
(John  Dewey)  ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมใจต้นคริสต์ศตวรรษที่  20  โลกจึงรู้จักปรัชญา 
พิพัฒนาการนิยมในนามของดิวอ้ี  หลักปรัชญาของดินอ้ีนั้นเริ่มแตกต่างจากปรัชญาในสาขาที่แล้ว ๆ  
มาคือแทนที่จะเน้นการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศทางสติปัญญาของผู้ เรียน จอห์น ดิวอ้ี              
หันมาเน้นใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวผู้เรียนแทน  โดยเน้นว่าผู้เรียนควรมีความเข้าใจ
และตระหนักในตนเอง  (Self-Realization)  ในการที่คนเราจะพัฒนาไปได้นั้น  จ าต้องรู้เสียก่อนว่า
จะพัฒนาไปสู่จุดใด  ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการจัดทิศทางของการพัฒนาตนเองด้วย  มิใช่ปล่อยให้
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เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้ก าหนดหลักสูตรแต่ผู้เดียว  การที่ผู้เรียนจะก าหนดทิศทางได้นั้นต้องรู้เสียก่อน
ว่าตนเองมีความสนใจอะไร  หรือตนเองมีปัญหาอะไร  ความสนใจและปัญหานี้เองที่ใช้เป็นหลักยึด           
ในการจัดการศึกษา  ลักษณะดังกล่าวท าให้เกิดวิธีการในการพัฒนาหลักสูตร  และการสอนแบบเน้น
เด็กเป็นศูนย์กลาง  การที่เด็กจะพัฒนาได้นั้นต้องเกิดจากการพยายามแก้ปัญหา  และสนองความ
สนใจของตนเอง  ดินอี้เชื่อว่าในกระบวนการที่เด็กพยายามแก้ปัญหาหรือสนองความสนใจของตนเอง
นั้นเด็กจะต้องลงมือกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  และในกระบวนการนี้เองการเรียนรู้จะเกิดขึ้น  
หลักการนี้ท าให้เกิดวิธีการเรียนแบบแก้ปัญหา  (Problem  Solving)  หรือเรียนด้วยการปฏิบัติ  
(Learning  by  Doing)  และจากหลักการที่ว่า  การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงคนเราจะหยุดพัฒนา
ไม่ได้  ดังนั้น  การเรียนรู้ของคนเราจึงมิได้หยุดอยู่แต่ในโรงเรียนเท่านั้น  แต่จะด าเนินไปตลอดชีวิต
ของผู้เรียน  ท าให้เกิดความเชื่อว่า  การศึกษาคือชีวิต  (Education  is  Life) 

        นอกจากความมุ่งหมายของการศึกษาท่ีจะพัฒนาตัวผู้เรียนตามที่กล่าวมาแล้วปรัชญานี้
ยังน าเรื่องของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  โดยการเตรียมผู้เรียนให้มีความสามารถในการด ารงชีวิต            
ในสังคมประชาธิปไตย  แต่การเน้นทางด้านสังคมของปรัชญานี้ไม่ค่อยหนักแน่นและชัดเจนเหมือนกับ
ปรัชญาอ่ืน ๆ  ที่จะกล่าวถึงต่อไป 

        การพัฒนาหลักสูตรตามแนวปรัชญานี้จะเริ่มต้นด้วยค าถามท่ีว่า  “ผู้เรียนต้องการเรียน
อะไร”  จากนั้นครูผู้สอนจึงจัดแนวทางในการเลือกเนื้อหาวิชา  และประสบการณ์ที่เหมาะสม               
มาให้เนื้อหาวิชาเหล่านั้นจะเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  และเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในสังคม 

        ในการสอนครูจะไม่เน้นการถ่ายทอดวิชาความรู้แต่เพียงประการเดียว  แต่จะคอยเป็น
ผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กในการส ารวจปัญหา  ความต้องการ  และความสนใจของตนเอง  
คอยแนะน าช่วยเด็กในการแก้ปัญหา  แนะน าแหล่งต่าง ๆ ที่เด็กจะไปค้นหาความรู้ที่ต้องการให้เด็ก          
มีโอกาสปฏิบัติ 
        ในการประเมินผลได้น าพัฒนาการของเด็กในด้านต่าง ๆ  เข้ามาร่วมประมวลด้วยโดย
ไม่เน้นการวัดความเป็นเลิศทางสมองและวิชาการเหมือนปรัชญาเช่นที่แล้วมา 
        ตัวอย่างของหลักสูตรที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาการศึกษานี้  ได้แก่  หลักสูตรแบบ
กิจกรรมและประสบการณ์  (Experience  or  Activity  Curriculum) 

        การจัดหลักสูตรตามแนวคิดของพิพัฒนาการนิยม  หน้าที่ของโรงเรียนแบบพิพัฒนา
การนิยม  ได้แก่  การเตรียมพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างกระฉับกระเฉง   และว่องไวต่อการ
เปลี่ยนแปลง  จุดเน้นที่ส าคัญของโรงเรียนแบบนี้อยู่ที่การเรียนรู้ถึงวิธีการคิด  มากกว่าสิ่งที่จะคิด
ความยืดหยุ่นเป็นค าที่มีความส าคัญต่อการออกแบบหลักสูตร  จุดเน้นอยู่ที่การทดลองจึงไม่มีการให้
ความส าคัญแก่เนื้อหาใดเป็นพิเศษ  แต่จะใช้ประสบการณ์ชีวิตเป็นตัวก าหนดหลักสูตรและเนื้อหา 
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        การศึกษาฝุายพิพัฒนาการนิยมจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์
มาจัดเนื้อหาวิชาแบบเก่า  วิธีการในการจัดหลักสูตรเช่นนี้เรียกว่า  “ยึดประสบการณ์เป็นศูนย์กลาง”  
หรือ  ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ผิดกับพวกสารนิยมและสัจวิทยานิยม  ที่จัดหลักสูตรโดยถือ  “วิชา
เป็นศูนย์กลาง” 

        กระบวนการเรียนการสอนยึดหลักความสนใจของผู้เรียนที่จะแก้ปัญหาสังคมต่าง ๆ  
เป็นประการส าคัญ  ด้วยเหตุนี้การเรียนการสอนจึงส่งเสริมการฝึกหัดท าโครงการต่าง ๆ   เพ่ือฝึก
แก้ปัญหาโดยอาศัยการอภิรายซักถาม  และการถกปัญหาร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะของการจัดการศึกษา
ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถที่จะพิจารณาตัดสินใจ  โดยอาศัยประสบการณ์และผลที่เกิดจากการ
ท างานเป็นกลุ่ม  ทั้งนี้โดยมีเปูาหมายให้ผู้ เรียนมีความสามารถที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลง             
และปรับปรุงตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

        3.1  ข้อสังเกตปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนาการนิยมมีดังนี้ 
               3.1.1  ประสบการณ์ของมนุษย์เป็นพื้นฐานของความรู้ 
               3.1.2  สภาพการณ์ของทุกสิ่งในโลกนี้ก าลังเปลี่ยนแปลง 
               3.1.3  กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จะท าให้เด็กรู้ว่าจะคิดอย่างไร 

               3.1.4  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเน้นการคิดอย่างไร  มากกว่าคิดอะไร 

               3.1.5  โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมและเป็นสถาบันต้นแบบของประชาธิปไตย 

               3.1.6  เสรีภาพภายใต้กฎเกณฑ์เป็นพ้ืนฐานของประชาธิปไตย 

               3.1.7  กระบวนการศึกษาเน้นกระบวนการของกลุ่ม  (Group  Process)  และ
มาตรฐานของกลุ่ม  (Group  Norms) 

        3.2  ข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม 

               นักการศึกษาหลายคนกล่าวว่า  ปรัชญาสาขานี้ท าให้เด็กมีความรู้ไม่เป็นชิ้น          
เป็นอัน  ขาดระเบียบวินัย  ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม  และท าให้เด็กขาดทัศนคติที่จะอนุรักษ์
สถาบันใด ๆ  ของสังคมไว้ต่อไป  ท าให้การศึกษาด้อยในคุณภาพ  โดยเฉพาะการพัฒนา              
ทางด้านสติปัญญา   การสอนที่เน้นความต้องการและความสนใจของเด็กนั้น  เด็กส่วนมากยังขาด          
วุฒิภาวะพอที่จะรู้ความสนใจของตัวเอง  ธรรมชาติของเด็กจะชอบเล่นมากกว่าเรียน  การจัดหลักสูตร
ให้สนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนทั้งหมดเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก  ความสนใจและความ
ต้องการบางอย่างของผู้เรียนอาจจะไม่มีประโยชน์ในชีวิต  การเรียนการสอนที่เน้นการปรับตัวของ
นักเรียนให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมอาจท าให้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง 
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4. ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม  (Reconstructionism) 

       แนวคิดและความเชื่อของปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยม  มีความเชื่อพ้ืนฐาน         
ที่เกี่ยวกับผู้เรียน  ครู  หลักสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  ตลอดทั้งลักษณะของการเรียนจัด
การศึกษาเหมือนกับปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนาการนิยม  เว้นแต่ในเปูาหมายของสังคมเท่านั้น    
ที่แตกต่างกัน 

        นักพิพัฒนาการนิยมหลายท่านมีความเห็นว่า แนวความคิดของพิพัฒนาการนิยม         
มีลักษณะเป็นกลางมากเกินไป  จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่จ าเป็นได้           
พวกที่ต้องการแสวงหาอุดมการณ์ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาของสังคมได้ตรงกว่านี้  และสร้างสังคม         
ที่ดีกว่าขึ้นมาใหม่  จึงถูกจ าแนกแยกออกมาจากพิพัฒนาการนิยม  เป็นแนวความคิดขึ้นมาใหม่อีก
แนวความคิดหนึ่งเรียกว่า  ปฏิรูปนิยม 

        ธีโอดอร์  บราเมลด์  (Theodore  Brameld)  นักปรัชญาการศึกษาชั้นน า          
ของสหรัฐอเมริกาได้รับเกียรติให้เป็นบิดาของปฏิรูปนิยม  เนื่องจากปฏิรูปนิยมแยกออกมาจากพิพัฒ
นาการนิยม  บราเมลด์  จึงได้พยายามเสนอแนวคิดของปฏิรูปนิยมให้แตกต่างไปจากพิพัฒนาการนิยม 

        พวกปฏิรูปนิยมมองโรงเรียนว่า  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างระเบียบสังคม           
ขึ้นมาใหม่  การจัดหลักสูตรตามแนวของปฏิรูปนิยม  จึงเน้นเนื้อหาสารและวิธีการที่จะเปิดโอกาส           
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบที่จะปฏิรูป  และสร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าขึ้นมาทั้งในระดับชุมชน  
ประเทศและระดับโลกในที่สุด 

        ความมุ่งหมายของหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถและ
ทัศนคติที่จะออกไปปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้น 

        เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ที่เลือกมาบรรจุในหลักสูตรจะเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
ของสังคมเป็นส่วนใหญ่  เนื้อหาวิชาเหล่านั้นจะเน้นหนักในหมวดสังคมศึกษา 

        การสอนจะไม่เน้นการถ่ายทอดวิชาความรู้โดยการบรรยายของครูมากเหมือนหลักสูตร
ในปรัชญาสารนิยม  แต่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนส ารวจความสนใจ  ความต้องการของตนเองและสอน
ความสนใจด้วยการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  เน้นการอภิปราย  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาของสังคม  พร้อมทั้งหาข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
ปฏิรูปสังคมด้วย 

        การจัดตารางสอนไม่ออกมาในรูปแบบของการแบ่งเวลาเรียนออกเป็นช่วงๆ เท่าๆ  กัน
ทุกคาบดังที่กระท ากันอยู่ทั่ว ๆ  ไปในแบบตารางสอนตายตัว  (Block  Schedule)  แต่จะออกมา        
ในรูปแบบของตารางสอนแบบยืดหยุ่น  (Flexible  Schedule)  บางคาบเป็นเวลาช่วงสั้น ๆ  ส าหรับ
การบรรยายน าของครู  บางคาบเป็นช่วงเวลาส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และที่ส าคัญที่สุด
จะมีคาบท่ีมีช่วงเวลายาวส าหรับการอภิปราย 
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5. ปรัชญาสาขาอัตถิภาวนิยมหรือปรัชญาสวภาพนิยม  (Existentialism) 

       แนวความคิดและความเชื่อ  ปรัชญาสาขานี้แพร่หลายในปรายคริสต์ศตวรรษที่ 19   
โดยมีเคอคการ์ด  (Soren  Kierkegard)  เป็นผู้เริ่ม  และศาสตร์  (Jean  Paul  Satre)  ได้เผยแพร่
ต่อมาจนถึงในคริสต์ศตวรรษที่ 20  ปรัชญาการศึกษาสาขาอัตถิภาวนิยมเป็นปรัชญาการศึกษา
ค่อนข้างจะใหม่กว่าปรัชญาสาขาอ่ืนที่กล่าวมาแล้ว  ถึงแม้พวกปรัชญาการศึกษาสาขาอัตถิภาวนิยม 
จะยอมรับในความเป็นจริง  และมีความเชื่อตามปรัชญาการศึกษาทั้ง  4  สาขาที่มีมาก่อนก็ตาม              
แต่พวกอัตถิภาวนิยม   มีความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า  สภาวะของโลกปัจจุบันนี้มีสรรพสิ่งทางเลือก
มากมายเกินความสามารถที่มนุษย์เราจะเรียนรู้  จะศึกษา  และจะมีประสบการณ์ได้ทั่วถึงฉะนั้น
มนุษย์เราควรจะมีสิทธิ์หรือโอกาสที่จะเลือกสรรพสิ่งต่างด้วยตัวของตัวเองมากกว่าที่จะให้ใครมาปูอน
หรือมอบให้  จากแนวความคิดดังกล่าวนี้  พวกอัตถิภาวนิยมจึงมีความเชื่อว่าเปูาหมายของสังคมนั้น
ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้คนเรามีอิสรภาพและมีความรับผิดชอบและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
เราพยายามเปิดโอกาสหรือยอมให้ผู้เรียนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเป็นผู้เลือกเอง  ครูเป็นเพียงผู้กระตุ้น  
หลักสูตรก็ประกอบด้วยเนื้อหาสาระทุกสาขาวิชาเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลื อกตามความถนัด            
และความสนใจของตนเอง 
        ปรัชญานี้มีความเชื่อว่า  ธรรมชาติของคนก็ดี  สภาพแวดล้อมทางสังคมก็ดี  เป็นสิ่งที่
ไม่ตายตัว  คนแต่ละคนสามารถก าหนดชีวิตของตนเองได้  เพราะมีอิสระในการเลือกทุกสิ่งทุกอย่าง  
ไม่อยู่คงท่ีแต่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

        ปรัชญานี้มีรากฐานมาจากสภาวะวุ่นวายในสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสงคราม
และความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เรื่องอนาคตไม่อยู่ในความสนใจของนักปราชญ์สาขานี้             
เพราะตามสภาพแวดล้อมในสังคม  อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะคาดการณ์ได้เป็นอนาคต          
ที่ไม่แจ่มใสนัก  ไม่ชวนให้คิดถึง  พวกท่ีเชื่อในปรัชญานี้จึงหันมาเน้นการอยู่เพ่ือปัจจุบัน  คนเราจะอยู่
ในสังคมเช่นนี้ได้จะต้องสามารถปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมีความสุข  สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้          
กล้าตัดสินใจเลือกที่จะท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดและยอมรับผิดชอบในสิ่งที่ตนท า   ปรัชญานี้เน้นความส าคัญ
ของบุคคลแต่ละคน  และเน้นการด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 
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    กระบวนการเรียนการสอนยึดหลักให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรู้จักตนเอง โดยมีครูกระตุ้น  
ให้แต่ละบุคคลได้ใช้ค าถามน าไปสู่เปูาหมายที่ตนเองต้องการ  ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  ตัวอย่างวิชาที่เด่นชัดส าหรับปรัชญาอัตถิภาวนิยม  ได้แก่  วิชา
ศิลปศึกษา  เป็นต้น  โดยข้อสังเกตเก่ียวกับปรัชญาสาขานี้คือ 

              1.1  เน้นเอกัตบุคคลเป็นส าคัญ 

              1.2  ค านึงถึงความแตกต่างส่วนบุคคล  จึงท าให้แนวคิดที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ  เช่น  ระบบในโรงเรียนซัมเมอร์ฮิลล์  โรงเรียนไม่มีการแบ่งชั้น 
(Non-Grade)  โรงเรียนไม่มีผนัง  (School  Without  Wall) 

              1.3 ปรัชญานี้มุ่งส่งเสริม  4  ประการ  คือ  การพัฒนาตนเอง  อิสรภาพ            
การเลือกและความรับผิดชอบ 

 

6.  ปรัชญาพุทธปรัชญา (Buddhism) 

     พุทธปรัชญาการศึกษา มาจากค าว่า Buddhishic Philosophy of Education ซึ่งได้
แนวคิดมาจากพระพุทธศาสนา (Buddhism) จากพระธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธจ้า           
และปรัชญาการศึกษาอ่ืนๆ การศึกษาในพุทธปรัชญา คือ การศึกษาเพ่ือให้เข้าใจความจริง เข้าใจ
ความหมายของชีวิต ทั้งด ารงชีวิตให้สอดคล้องสัมพันธ์กับความจริงพุทธปรัชญา ได้น าหลักเหตุและผล
ไปวิเคราะห์และอธิบายความจริงและความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายในโลก ได้ชี้แนะให้ทราบว่าอะไรคือ
ความเป็นเลิศ หรือความดีที่พ่ึงปรารถนาในชีวิต และจะศึกษาปฏิบัติให้เป็นผลได้อย่างไร พุทธปรัชญา 
หมายถึง ความรู้อันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วหรือพุทธธรรม 

        6.1  ความเป็นมาของพุทธปรัชญา  

                       พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ  และได้หล่อหลอมเป็นวิถีด าเนินชีวิต            
ของคนไทย จึงเห็นควรให้พุทธปรัชญาการศึกษาเป็นปรัชญาการศึกษาที่มีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นไทย             
ผู้รู้ที่สนับสนุนให้พิจารณาปรัชญาการศึกษาไทยบนพ้ืนฐานของพุทธปรัชญา เช่น ศาสตราจารย์             
ดร.สาโรช บัวศรี    ท่านพุทธทาสภิกขุ    พระเทพเวที  พระราชวรมุนี  สุลักษณ์  ศิวรักษ์                     
และเอกวิทย์ ณ ถลาง เป็นต้น พระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นถึงความจริงหรือสัจธรรมในหลักไตรลักษณ์           
ซึ่งได้แก่  (1) อนิจจัง คือ ความเป็นของไม่เที่ยง  (2) ทุกขัง คือ ความเป็นทุกข์  (3) อนัตตา คือ       
ความเป็นของไม่ใช่ตน 
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  โลกและชีวิตเป็นอนิจจังไม่มีอะไรแน่นอน มนุษย์จึงไม่ควรติดอยู่กับวัตถุหรือมุ่งแสวงหาแต่
ความสุขทางวัตถุ เพราะชีวิตแท้จริงแล้วเป็นทุกข์ เพราะประกอบด้วยสิ่งต่างๆ อันเป็นของไม่เที่ยง คือ 
ขันธ์ 5 ได้แก่  (1) รูป คือ ร่างกาย รวมทั้งคุณสมบัติและพฤติกรรมทั้งปวง (2)เวทนา คือ อารมณ์ทุกข์
และสุขของมนุษย์ (3) สัญญา คือ การเรียนรู้ ความจ า (4) สังขาร คือ องค์ประกอบทางจิตที่คอยปรุง
แต่งจิตให้ดีหรือชั่ว ได้แก่ เจตคติ ค่านิยม ความตั้งใจ ความสนใจ ซึ้งประกอบกันขึ้นเป็นแรงขับให้มี
การกระท า (5)  วิญญาณ  คือ การรับรู้เกิดจากประสาทสัมผัสโดยตรง   
  มนุษย์เป็นอนัตตา  คือ  ไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่เห็นว่าเป็นตัวตนอยู่นี้ก็เพราะว่าองค์ประกอบ       
ทั้ง 5 มารวมกันอยู่ในกระแสแห่งการเกิดดับ ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิจสมุปบาท คือ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่
ในกฎเหตุและผลหรือเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์  
  พุทธปรัชญาการศึกษา  คือ  การพัฒนาขันธ์ 5  เพ่ือให้ความโง่เขลาของผู้เรียนลดน้อยลง          
และหมดไปในที่สุด  และให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นคนเก่ง  คนดี   และคนมีความสุขในโลกปัจจุบัน        
และอนาคต  
      6.2  ความมุ่งหมายของการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญา   
                    6.2.1  ความมุ่งหมายเกี่ยวกับตัวผู้เรียน  
                             การศึกษาจะต้องมุ่งพัฒนาโลภ โกรธ หลง ให้ลดลงและพัฒนาความรู้ 
ความจ า นิสัย และอ่ืนๆ ในทางที่เหมาะสม  
   6.2.2  ความมุ่งหมายเกี่ยวกับสังคม  
                              การศึกษาต้องช่วยพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นเป็นสุข เนื่องจากวังคมไทยเป็น
สังคมท่ีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาซึ่งถ้าเข้าใจพุทธปรัชญาในไตรลักษณ์              
อิทธิบาท 4 แล้วก็จะเข้าใจสังคมได้ดีขึ้นและไม่ตกใจไปกับการเปลี่ยนแปลงในสังคม  
     6.3  นโยบายการศึกษาตามแนวพุทธปรัชญา 
           การจัดการศึกษาเพ่ือนสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่ งเป็นนโยบาย
ประชาธิปไตย เพราะพุทธปรัชญาเป็นปรัชญาประชาธิปไตย เช่นพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า บุคคลแต่ละ
คนไม่เหมือนกันเปรียบเสมือนดอกบัว 4 เหล่า การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการ
แบ่งปัน และเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  วิธีสอนแม่บทส าหรับ
โรงเรียน ต้องใช้วิธีการแห่งปัญญา  คือ   สอนตามหลักอริยสัจสี่ ซึ่งตรงกับวิธีการแก้ปัญหาแบบ 
วิทยาศาสตร์  
          จากลักษณะของปรัชญาการศึกษาที่กล่าวมาจะสามารถชี้ให้เห็นได้ว่า  พ้ืนฐาน
ทางด้านปรัชญามีความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประเทศการจัด
การศึกษาในแต่ละประเทศย่อมมีหลายระดับ  การศึกษาแต่ละระดับที่จะสามารถน าพาหลักสูตร
ตลอดจนการสอน  ถ้าจะกล่าวในแง่ของการพัฒนาหลักสูตรแล้ว  ปรัชญาการศึกษาจะมีส่วนสัมพันธ์
และน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  การเลือกการจัดเนื้อหาและกิจกรรมการน าหลักสูตร
ไปใช้  และการประเมินผลหลักสูตร  ดังนั้น  ผู้ที่จะท าการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมีความรู้                
ความเข้าใจในปรัชญาการศึกษาอย่างลึกซึ้ง  และสามารถน าไปใช้ได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทาง
เดียวกันทุกขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านจิตวิทยา 
 

 จิตวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์
และสัตว์ ซึ่งมีส่วนส าคัญต่อการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรและการสอน  โดยเฉพาะจิตวิทยา 
พัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้  ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญในแต่ละด้านตามล าดับ ดังนี้         
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 25 – 46)     
 1.  จิตวิทยาพัฒนาการ   
      ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ที่น ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
มีดังนี ้
  1.1  ทฤษฎีพัฒนาการของแฮวิกเฮอร์สท์ แฮวิกเฮอร์สท์  (Robert J. Havighurst)           
ให้นิยามของงานพัฒนาการและแบ่งงานพัฒนาการออกตามวัยต่างๆ โดยกล่าวว่า งานพัฒนาการ         
แต่ละวัยนั้น ถ้าหากประสบความส าเร็จในการพัฒนาในงานใด  ก็จะท าให้มีความสุขและส่งผลต่อ
ความส าเร็จในงานต่างๆ มาก  แต่ถ้าหากเกิดความล้มเหลวก็จะท าให้เป็นทุกข์ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
และส่งผลให้เกิดความยุ่งยากต่อ การพัฒนาขั้นต่อๆ มางานพัฒนาการในวัยต่างๆ มีดังนี้  
   1.1.1  งานพัฒนาการวัยทารกและวัยเด็กตอนต้น (ตั้งแต่เกิดถึง 6 ปี )  ได้แก่               
การเรียนเดิน การเรียนกินอาหาร การเรียนพูด เป็นต้น 

       1.1.2  งานพัฒนาการวัยเด็กตอนกลาง (6-12 ปี) ได้แก่ การฝึกทักษะทางกาย          
ทีจ่ าเป็นต่อการเล่นเกมง่ายๆ  การสร้างเจตคติที่ดีต่อตนเองในฐานะอินทรีย์ที่ก าลังพัฒนา เรียนรู้การเข้ากับ
คนอ่ืนในระดับอายุเดียวกันได้  เป็นต้น 

   1.1.3  งานพัฒนาการวัยรุ่น (12-18 ปี) ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มี
ระดับอายุเดียวกันทั้งสองเพศ  เป็นความสัมพันธ์ในรูปใหม่ที่มีวุฒิภาวะสูงขึ้น การสร้างความสามารถ
ในการด าเนินบทบาททางสังคมของเพศชายหรือหญิง  เป็นต้น 

   1.1.4 งานพัฒนาการวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น ได้แก่  การเลือกคู่ครอง การเรียนรู้            
การด ารงชีวิตกับคู่สมรส  การเริ่มชีวิตครอบครัว การเลี้ยงดูเด็ก  เป็นต้น 

   1.1.5  งานพัฒนาการวัยผู้ใหญ่ตอนกลาง ได้แก่ ความสามารถในการเป็นประชากร
ผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบทางสังคม การสร้างและรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจ  เป็นต้น 
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  1.2  ทฤษฎีพัฒนาการของอิริคสัน อิริคสัน (Erik H. Erikson) แบ่งขั้นของการพัฒนาการ
ของมนุษย์ออกเป็น 8 ขั้นตามล าดับ แต่ละข้ันจะมีคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการ  การสนับสนุนส่งเสริม 
หากการพัฒนาการในข้ันใดได้รับการส่งเสริมก็จะเกิดความพึงพอใจและมั่นใจ  สามารถพัฒนาการในขั้น
ต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าหากในขั้นใดไม่ได้รับการส่งเสริม  ก็จะเกิดความ  คับข้องใจ  เกิดความ              
ไม่พึงพอใจและเป็นผลเสียต่อบุคลิกภาพของบุคคลนั้น  ล าดับขั้นของการพัฒนาการตามทฤษฎี             
ของอิริคสัน มีดังนี้     

    1.2.1  ขั้นของความรู้สึกไว้วางใจ – ไม่ไว้วางใจ   
    1.2.2  ขั้นของความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง-อายและสงสัย  
        1.2.3  ขั้นของการมีความคิดริเริ่ม-รู้สึกผิด   
    1.2.4  ขั้นของการมีความขยัน-มีปมด้อย   
        1.2.5  ขั้นของการแสวงหาเอกลักษณ์-สับสนในบทบาท  
    1.2.6  ขั้นของการสร้างความสนิทสนม-แยกตนจากสังคม   

    1.2.7  ขั้นของการสร้างผลผลิต-อยู่เฉยๆ  
        1.2.8  ขั้นของความสมบูรณ์-หมดหวัง     

  1.3  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์  ทฤษฎีของเพียเจท์ (Jean Piaget)           
เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงวัยที่มีพัฒนาการ          
ทางสติปัญญาอย่างสมบูรณ์  เด็กจะเรียนรู้สิ่งแวดล้อม  โดยอาศัยกระบวนการท างาน  ที่ส าคัญ                     
ของโครงสร้างสติปัญญา คือ กระบวนการปรับเข้าสู่โครงสร้าง (Assimilation) และกระบวนการขยาย
โครงสร้าง (Accommodation) ผลการท างานของกระบวนการดังกล่าวจะเกิดเป็นโครงสร้าง 
(Schema) ขึ้นในสมอง  โครงสร้างต่างๆ จะพัฒนาขึ้นตามระดับอายุ  และเป็นไปตามล าดับขั้นจะข้าม
ขั้นไม่ได้  แต่อัตราของพัฒนาการอาจแตกต่างกันในเด็กแต่ละคน ทั้งนี้เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม        
ที่แตกต่างกันเป็นส าคัญ  แต่ละขั้นจะเป็นรากฐานของขั้นต่อไป 

   เพียเจท์  ได้แบ่งขั้นต่างๆ ของพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์ออกเป็น           
4 ขั้น ดังนี้ 
   1.3.1  ขั้นประสาทสัมผัส (Sensorimotor) ตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ปี  เป็นขั้นที่เด็กจะ
คิดหรือรู้จากประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหวของตนเอง 
   1.3.2  ขั้นก่อนปฏิบัติการ  (Preoperational) 2 ถึง 7 ปี  เป็นขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรู้
ภาษาพูดและเข้าใจเครื่องหมายท่าทางที่สื่อความหมาย เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น  แต่ยังอาศัยการรับรู้
เป็นส่วนใหญ่  ไม่สามารถคิดในทางกลับไปกลับมา 
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   1.3.3  ขั้นปฏิบัติการรูปธรรม  (Concrete Operational) 7 ถึง 11 ปี  เป็นขั้นที่เด็ก
สามารถคิดได้กว้างขวางขึ้น  สามารถคิดในทางกลับไปกลับมาได้  แต่การคิดยังต้องอาศัยประสบการณ์ที่
เป็นรูปธรรม  ไม่สามารถที่จะสรุปครอบคลุมหรือวางนัยทั่วไป ไปยังสมมติฐานได้ 
                      1.3.4 ขั้นปฏิบัติการนามธรรม  (Formal Operational) 11 ถึง 15 ปี สามารถคิด
แบบผู้ใหญ่ คือ คิดในสิ่งที่ เป็นนามธรรมได้  สามารถตั้งสมมติฐาน พิจารณาถึงความเป็นไปได้           
ต่างๆ ได้ 
             1.4  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg) 
ได้แบ่งประเภทเหตุผลเชิงจริยธรรมออกเป็น 6 ประเภท แล้วเรียงเหตุผลเหล่านี้ตามอายุของผู้ใช้
เหตุผลนั้นๆ โดยเรียงเหตุผลประเภทที่ผู้ตอบอายุ 10 ปี ใช้ตอบมากที่สุดไปจนถึงประเภทที่ 6               
ซึ่งผู้ตอบอายุ 16 ปี ใช้ตอบมากกว่าผู้ตอบอายุต่ ากว่าทั้งหมด ขั้นการพัฒนาจริยธรรมทั้ง 6 ขั้น       
ของโคลเบอร์กได้ถูกจัดเป็น 3 ระดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2.1  
 

  ตารางที่  2.1  เหตุผลเชิงจรยิธรรมในทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 

 

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 (บุญชม  ศรสีะอาด, 2546, หน้า 33) 
 

 จากตาราง  2.1  อธิบายได้ว่า 
   ระดับ 1  ระดับก่อนกฎเกณฑ์ หมายถึง  การตัดสินใจเลือกกระท าในสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง  โดยไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้อ่ืน   
   ระดับ 2  ระดับตามกฎเกณฑ์ หมายถึง  การท าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยๆ           
ของตนหรือท าตามกฎหมายและศาสนา   
   ระดับ 3  ระดับเหนือกฎเกณฑ์ หมายถึง  การตัดสินข้อขัดแย้งต่างๆ ด้วย การน ามา
คิดตรึกตรองชั่งใจโดยตนเอง  แล้วตัดสินไปตามแต่ว่าจะเห็นความส าคัญของสิ่งใดมากกว่ากัน  
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 2.  จิตวิทยาการเรียนรู้   
  ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ที่น ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้ 
  2.1 ทฤษฎีที่เน้นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง   (S-R Conditioning)  
ทฤษฎีในกลุ่มนี้เรียกย่อๆ ว่ากลุ่ม S-R (มาจาก Stimulus-Response) ได้แก่  ทฤษฎีการเสริมแรง 
(Reinforcement) และทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning) นักจิตวิทยาคนส าคัญในกลุ่มนี้ได้แก่  
พาฟลอฟ (Ivan Pavlov) ธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike) และ สกินเนอร์ (B.F. Skinner) โครงสร้าง 
ที่ส าคัญสองประการของทฤษฎี  S-R  ก็คือ การเรียนรู้เป็นรางวัลของการตอบสนอง และการสอนควร
จะเน้นส่วนต่างๆ ของภารกิจการเรียน (Learning Task) หน่วยพื้นฐานของทฤษฎี S-R ก็คือ  รางวัล 
ของการตอบสนอง  ถ้าต้องการให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นก็ต้องให้รางวัลต่อการตอบสนอง  ส าหรับปัญหา
ที่ว่ารางวัลฯ ควรจะเป็นอะไรนั้นจะแตกต่างกันไปตามกรณีและบุคคลที่ต่างกัน  รางวัลฯ            
มักจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียนบางประเภท อาทิ เช่น ผู้เรียนช้า   ผู้ที่เรียนแบบค่อยเรียนไปทีละขั้นๆ  
เป็นต้น  ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ยึดทฤษฎี  S-R ได้แก่ บทเรียนแบบโปรแกรม  
(Programmed Instruction) ระบบการสอนส่วนบุคคล  (Personalized System of Instruction) 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction)  
  2.2 ทฤษฎีสนาม (The Field Theory)  แนวความคิดที่ส าคัญของทฤษฎีเหล่านี้ก็คือ 
ส่วนรวมทั้งหมด (Wholeness) เป็นสิ่งที่ส าคัญมากจะต้องมาก่อนส่วนย่อย  (Parts) ในการเรียนจะต้อง
เริ่มด้วยส่วนรวมทั้งหมดก่อน  แล้วจึงเรียนสิ่งที่เป็นส่วนย่อยจากส่วนรวมทั้งหมดนั้นและส่วนรวม
ทั้งหมดจะมีความหมายมากกว่าผลรวมของส่วนย่อยเสมอ  เสมือนฟังเพลงจากดนตรีครบชิ้นดีกว่า
แยกฟังทีละชิ้น  หรือดูภาพยนตร์ดีกว่าดูภาพจ านวนพันภาพที่ประกอบกันเป็นภาพยนตร์นั้น  ทฤษฎี
ที่จัดในกลุ่มนี้แยกเป็นสองกลุ่มได้แก่ กลุ่มทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive) กับมนุษยนิยม (Humanistic)  
มีดังนี ้
  2.3  ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive) นักจิตวิทยาคนส าคัญในกลุ่มนี้  ได้แก่     เพียเจท์ 
(Jean Piaget) บรุนเนอร์ (Jerome S. Bruner) ซุคแมน (J. Richard Suchman)  และออสซูเบล 
(David P. Ausubel) ข้อตกลงเบื้องต้นของทฤษฎีนี้คือ พฤติกรรมของบุคคลจะขึ้นอยู่กับ การรู้ – การคิด 
(cognition) เกี่ยวกับสถานการณ์ที่พฤติกรรมบังเกิดขึ้น ทฤษฎีกลุ่มนี้จะเน้นความหมายที่มีต่อตนเอง
ของบุคคล  การอ้างสรุปหลักการ Advance Organizer และการเรียนด้วยการค้นพบเอง 
  2.4 ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanist ic) นักจิตวิทยาคนส าคัญในกลุ่มนี้ได้แก่ มาสโลว์ 
(Abraham Maslow ) โรเจอร์ส (Carl Rogers) ฟรอม (Erich Fromm) และโคมส์ (Arther W. 

Combs) นักจิตวิทยาในกลุ่มนีถ้ือว่าความรู้สึก และสิ่งที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนมีความส าคัญเท่าๆ กันกับการ
จัดระบบและการเสนอเนื้อหาการเรียนหรือสื่อการเรียน หน่วยพื้นฐานของการเรียนรู้ในทฤษฎีกลุ่มนี้ก็
คือ  มโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง (self concept) และความหมายต่อตนเองโดยมีมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง
เป็นหัวใจส าคัญ  พฤติกรรมและการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับการรับรู้สิ่งที่มผีลกระทบต่อผู้เรียนมากที่สุด ก็คือ
ความหมายที่มีต่อผู้เรียน  อันเป็นผลมาจากการรับรู้ของเขาเอง  บุคคลจะเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรม          
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ของตนเองและมีอิสระที่จะเลือกเกี่ยวกับคุณภาพของการอยู่อาศัยของตนเองการที่จะเข้าใจพฤติกรรม
ของนักเรียน ควรพิจารณาว่าการท่ีเขาปฏิบัติเช่นนั้นเพราะเขารับรู้สถานการณ์นั้นๆ อย่างไร นั่นคือ 

ควรมองจากทัศนะของเจ้าของพฤติกรรมมากกว่าที่จะมองจากทัศนะของผู้สังเกตพฤติกรรม 

 2.5  ทฤษฎีผสมผสาน (Intergrated  Theory)  แนวความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้      
ก็คือในการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้นั้น  จะใช้ทฤษฎีที่เน้นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนอง (S-R Conditioning) หรือทฤษฎีสนาม (The Field Theory) อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ 
เพราะการใช้ทฤษฎีเดียวจะไม่สามารถอธิบายการเรียนรู้ได้ทุกแง่ทุกมุม  ต้องใช้ผสมผสานระหว่างสอง
ทฤษฎีดังกล่าว  บุคคลส าคัญในกลุ่มนี้ได้แก่ กาเย่ (Robert M. Gagne’) และบริกส์ (Leslie J.Briggs) 
ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงประเภทของการเรียนรู้และปัจจัยการเรียนรู้ดังนี้ 
 2.5.1 ประเภทของการเรียนรู้  กาเย่  จ าแนกการเรียนรู้ออกเป็น 8 ประเภท  
ลักษณะเป็นล าดับขั้น  (hierarchy) จากการเรียนรู้ระดับต่ าสุดคือ การเรียนรู้จากสัญญาณ (signal 
learning) ไปจนกระทั่งถึงระดับสูงสุด คือ การเรียนรู้การแก้ปัญหา (problem solving)  การเรียนรู้        
ในระดับสูงจะต้องอาศัยการเรียนรู้ในระดับต่ ากว่า   ประเภทของการเรียนรู้ทั้ง 8  แสดงไว้ในภาพ       
ที่ 2.1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  แผนผังล าดับขั้นของการเรียนรู้ของกาเย่ 
 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  ประเภทการเรียนรู้ของกาเย่ 
ที่มา (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546, หน้า 41) 
 

8.  การเรียนรู้การแก้ปัญหา 

7.  การเรียนรู้กฎหรือหลักการ 

6.  การเรียนรู้มโนทัศน์ 

5.  การเรียนรู้การจ าแนก 

 4. การเรียนรู้จากความ        
สัมพันธ์ทางภาษา 

3.การเรียนรู้จากปฏิกิริยา    
ตอบสนองหลายช่วง 

2.  การเรียนรู้จากความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ากับการตอบสนอง 

1.  การเรียนรู้จากสัญญาณ 
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 2.5.2 ปัจจัยการเรียนรู้  กาเย่และบริกส์  จ าแนกประเภทปัจจัยที่ส่งผล        
ต่อการเรียนรู้ออกเป็น 2 ประเภทคือ ปัจจัยภายนอก (External Factors) และปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) ดังนี้ คือ ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เน้นกันมาแต่เดิม  ได้แก่  หลักของความ
ต่ อ เนื่ อ ง  (Continuity)  หลั กของการกระท าซ้ า  (Repetition)  และหลั กของการเสริ มแรง 
(reinforcement) ซึ่งเป็นหลักยึดในการเสนอเนื้อหา กิจกรรมหรือประสบการณ์แก่ผู้เรียน   ส่วนปัจจัย
ภายในเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องมีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จ าเป็นต้องเน้นเช่นเดียวกับปัจจัยภายนอก  ปัจจัย
ภายใน    ได้แก่ ข้อเท็จจริง (Factual Information) อาจเรียนขณะนั้นหรือระลึกจากที่เคยเรียน
มาแล้ว  ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) หมายถึงความสามารถในการใช้สมองในการเรียนรู้ 
โดยระลึกจากประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ผ่านมา  ยุทธศาสตร์ (Strategies) หมายถึง สมรรถภาพ      
ที่ควบคุมการเรียนรู้ ความตั้งใจ การจ า และพฤติกรรมการคิดของมนุษย์ เป็นกระบวนการท างาน
ภายในสมองของมนุษย์  ผู้เรียนอาจได้รับแนวทางในขณะเรียนหรือกระตุ้นตนเองจากท่ีเคยฝึกมาก่อน 

   2.6  ทฤษฎีการเรียนรู้ในโรงเรียนของบลูม บลูม (Benjamin S. Bloom)  เสนอ
ทฤษฎีการเรียนรู้ในโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ.1976  เป็นทฤษฎีที่มีข้อตกลงเบื้องต้น 2 ประการ  ประการ
แรกพ้ืนฐานของผู้เรียน (History) เป็นหัวใจของการเรียนในโรงเรียน ผู้เรียนแต่ละคนจะเข้ามาเรียน
วิชาในชั้นเรียน  ในโรงเรียนหรือในโครงการของโรงเรียน  ด้วยพ้ืนฐานที่จะช่วยให้เรียนได้ส าเร็จ
แตกต่างไปจากคนอ่ืน  ถ้าแต่ละคนเข้าเรียนในชั้นเรียนด้วยพ้ืนฐานที่คล้ายกันมาแล้ว  ก็จะมีผลสัมฤทธิ์          
ที่ ไม่ แตกต่ างกันมาก  ประการที่ สองคุณลักษณะของแต่ละคน และคุณภาพของการสอน                   
เป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้  เพ่ือให้แต่ละคนและทั้งกลุ่มมีระดับการเรียนที่สูงขึ้น 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
 การศึกษาท าหน้าที่ส าคัญคืออนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมไปสู่คนรุ่นหลัง             
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคม   ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให้เข้ากับ               
การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างๆ  โดยหน้าที่ดังกล่าวการศึกษา                  
จะช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่พึงปรารถนา  เพราะฉะนั้นหลักสูตร               
ที่จะน าไปสอนอนุชนเหล่านั้น   จึงต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมอย่างแยกไม่ออกและโดย
ธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร            
จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอจึงจะท าให้หลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน   สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการสังคมได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการใหม่ผลการวิเคราะห์ออกมาอย่างไรหลักสูตรก็จะเปลี่ยน
จุดหมายไปในแนวนั้นสามารถจ าแนกข้อมูลให้เห็นชัดเจนได้ดังนี้  ดังนี้    (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553 :  
25 – 28)  
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1.  โครงสร้างของสังคม  
     โครงสร้างสังคมไทย  แบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ  ลักษณะสังคมชนบทหรือสังคม

เกษตรกรรมและสังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรม   ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีมาก  สังคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น  แต่ถึงอย่างไรก็ตามสังคมโดยส่วนใหญ่
ของประเทศก็ยังคงมีสภาพเป็นสังคมเกษตรกรรมอยู่   ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นจะต้องศึกษา
โครงสร้างของสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มโครงสร้างสังคมในอนาคต    เพ่ือที่จะได้ข้อมูล 
มาจัดหลักสูตรว่ าจะจัดหลักสูตรอย่ างไร    เ พ่ือยกระดับการพัฒนาสั งคมเกษตรกรรม                
และเตรียมพ้ืนฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมตามความจ าเป็น 

 
 2.  ค่านิยมในสังคม   
               ค่านิยม  หมายถึง  สิ่งที่คนในสังคมเดียวกันเราเห็นว่ามีคุณค่าเป็นที่ยอมรับหรือ              
เป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปในสังคมนั้น ๆ เนื่องจากการศึกษาเป็นตัวการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมค่านิยมชนิดไหนควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลง   หรือด ารงไว้หรือค่านิยมชนิดไหน  ควรสร้าง
ขึ้นใหม่เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันให้มากที่สุด  เช่น  ค่านิยมของสังคมไทย
เกี่ยวกับความเฉื่อยชา การถือฐานานุรูปการถือความสัมพันธ์ส่วนตัวการถือประโยชน์ของตนเอง           
และพวกพ้องการที่อ านาจความใจเย็น ฯลฯ ซึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่เหมาะสมกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน   หากยังยึดถือค่านิยมเหล่านี้ต่อไปก็จะเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม
ส่วนค่านิยมในเรื่องความขยันขันแข็งความรักในความเป็นชาติไทยค่านิยม   ในเรื่องการกินอยู่             
อย่างประหยัด ฯลฯ  เป็นค่านิยมที่ควรสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยจึงเป็นหน้าที่ของนักพัฒนา
หลักสูตรที่จะศึกษาในเรื่องค่านิยมที่ดีและสอดแทรกไว้ในหลักสูตร   และการจัดการเรียนการสอน            
เพ่ือปลูกฝังและสร้างค่านิยมที่ดีในสังคมไทย 
 
 3. ธรรมชาติของคนไทยในสังคม  
      ธรรมชาติของคนไทยในแต่ละสังคมย่อมแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนฐาน
ทางวัฒนธรรมและค่านิยมนั้นๆ เช่นจากสภาวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมไทยท าให้คนไทยส่วน
ใหญ่มีลักษณะบุคลิกภาพดังต่อไปนี้ 
     3.1  ยึดมั่นในตัวบุคคลมากกว่าหลักการและเหตุผล 
     3.2  ยกย่องบุคคลที่มีความรู้หรือได้รับการศึกษาสูง 
     3.3  เคารพและคล้อยตามผู้มีวัยวุฒิสูง 
     3.4  ยกย่องผู้มีเงินและผู้มีอ านาจ 
     3.5  รกัความอิสระและชอบท างานตามล าพัง 
     3.6  เชื่อโชคลางทางไสยศาสตร์ 
     3.7  นิยมการเล่นพรรคเล่นพวก 
     3.8  มีลักษณะเฉื่อยชาไม่กระตือรือร้น 
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      ในการพัฒนาหลักสูตร    ควรค านึงถึงลักษณะธรรมชาติบุคลิกของคนในสังคมโดยศึกษา
พิจารณาว่าลักษณะใดควรจะคงไว้ลักษณะใดควรจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงค์ของสภาพ
สังคมปัจจุบันเพ่ือที่จะจัดการศึกษาในอันที่จะสร้างบุคลิกลักษณะของคนในสังคม ตามที่สังคมต้องการ
เพราะหลักสูตรเป็นแนวทางในการสร้างลักษณะสังคมในอนาคต 
  
 4.  การชี้น าสังคมในอนาคต    

    การศึกษาควรมีบทบาทในการชี้น าสังคมในอนาคตด้วยเพราะในอดีตที่ผ่านมาระบบ
การศึกษาและระบบพัฒนาหลักสูตรของไทย   เป็นลักษณะของการตั้งรับมาโดยตลอด  เช่น  การตั้ง
รับตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  เช่นกระแสความเจริญของประเทศทางตะวันตก   กระแสวิชาการ
ตะวันตกความต้องการและปัญหาสังคม   จึงท าให้การศึกษาเป็นตัวตามเป็นเครื่องมือที่คอยพัฒนา          
ไปตามกระแสของความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   แทนที่จะมีบทบาทชี้น าอนาคตที่มีคุณค่าบ้าง              
ด้วยเหตุนี้   ผลผลิตที่ได้จากหลักสูตรคือผู้เรียนเป็นผู้ที่วิ่งตามสังคมเป็นผู้ที่เพียงแต่สามารถด ารงชีวิต
อยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงได้เท่านั้น ฉะนั้นการจัดการศึกษาที่ดี     ควรใช้การศึกษา               
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้    นักพัฒนาหลักสูตร          
จึงควรศึกษาข้อมูลต่างๆ  ที่เป็นเครื่องชี้น าสังคมในอนาคต เช่น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  และแนวโน้มของสังคมโลกอนาคต เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถ
น าไปใช้จัดการศึกษา   เพ่ือสร้างสังคมในอนาคตที่ต้องการ  การศึกษาของไทยจะได้รับบทบาท          
ในการชี้น าทางสังคมอย่างแท้จริง    มิใช่มีบทบาทเป็นผู้ตามและผู้แก้ปัญหาสังคมดังในอดีต                 
และปัจจุบัน 
 
 5.  ลักษณะสังคมตามความคาดหวัง  
       การเตรียมพัฒนาทรัพยากรให้มีคุณภาพ   มีคุณลักษณะ   หรือคุณสมบัติอย่างใด            
อย่างหนึ่ง   นั้นเป็นเรื่องไม่คงที่เรื่องของประเทศชาติที่จะส่งผลกระทบถึงการศึกษามีมากมาย             
เช่น   การเมืองเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางวิชาการ     และเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลง                    
ของเหตุการณ์ต่างๆ  ทั้งในและต่างประเทศ   อาจท าให้คุณลักษณะของสังคมเปลี่ยนแปลงไป
นักพัฒนาหลักสูตรควรจะได้ศึกษาข้อมูล   หรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
เพ่ือที่จะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าสภาพสังคมในอนาคต 5 -10 ปีข้างหน้า   จะเป็นเช่นไร           
แม้จะเป็นการยากแก่การพยากรณ์   แต่เป็นทางท่ีจะช่วยผลิตประชากรให้แก่สังคมได้อย่างสอดคล้อง
ตามนโยบายการศึกษาของชาติ   และในการผลิตคนให้แก่สังคมในอนาคตที่ท าได้แน่นอน  คือการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพในการด ารงชีวิต   จรรโลงสภาพสังคมในอนาคตให้ดีขึ้นลักษณะ
ประชากรที่มีคุณภาพดีมีดังนี้ 
    5.1  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี 
    5.2  มีอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัวท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
    5.3  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
    5.4  มีสติปัญญามันเสริมสร้างความรู้ความคิดอยู่เสมอ 
    5.5  มีนิสัยรักการท างาน ขยัน อดทน ประหยัดซื่อสัตย์ ภักดี 
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 6.  ศาสนาและวัฒนธรรมในสังคม  
       ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมวัฒนธรรม    เป็นสัญลักษณ์อันส าคัญ 
ที่จะแสดงให้ทราบว่าเขาเหล่านั้น   เป็นคนในสังคมเดียวกัน  หรือเป็นคนชาติเดียวกันดังนั้นศาสนา              
และวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับการพัฒนาหลักสูตร  ทั้งนี้  เพราะจุดประสงค์ส าคัญ           
ของหลักสูตรก็คือการทะนุบ ารุงรักษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามไว้   การพัฒนาหลักสูตร             
จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงศาสนาและวัฒนธรรมความรู้    และหลักธรรมของชาติไทยการพัฒนา             
ตามหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงศาสนาและวัฒนธรรมความรู้    และหลักธรรมทางศาสนาต่างๆ
น ามาบรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย   เหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยให้สิทธิ เสรีภาพ               
แก่ประชาชนในการนับถือศาสนา   เพราะฉะนั้น   สิ่งที่บรรจุไว้ในหลักสูตรควรเป็นหลักธรรม           
ในศาสนาต่างๆ   และควรเปรียบเทียบหลักธรรมของศาสนาเหล่านั้น   เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบว่า            
ทุกศาสนามี เปู าหมายสู งสุดร่ วมกันคือ    สอนคนให้ เป็นคนดี เ พ่ือความสงบสุขในสั งคม                        
และขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักเรียน    ได้มีเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีการทางศาสนาที่ตนนับถือ
หรือส่วนด้านวัฒนธรรมนั้น  ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   เพราะวิทยาการต่างๆ
เจริญก้าวหน้ามาก  ประกอบกับการคมนาคมติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว    ท าให้
สังคมไทยซึ่งเป็นสังคมของประเทศเปิดตารับผลกระทบจากความเจริญดังกล่าว    ก่อให้เกิด              
การเปลี่ ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ ว    ในการพัฒนาหลักสูตรจึ งต้องค านึ งถึ ง                     
การเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับกาลเวลา   และสภาพของสังคมวัฒนธรรมต่างชาติ    แบบใดที่ควร
สกัดกั้นหรือรับไว้   เพราะการศึกษาควรท าหน้าที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมให้เหมาะสม               
กับสภาพเศรษฐกิจและความจ าเป็นในปัจจุบัน    สถานศึกษาจึงควรเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่าง            
ที่ดี ในการปรับปรุงขนบธรรมเนียมประเพณี    เ พ่ือให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ เหมาะสม                    
และไม่เสียเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
 ข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมมีความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างมาก
เพราะหลักสูตรที่จะต้องตอบสนองสังคมและพัฒนาไปพร้อมกันการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมอย่างรอบคอบจะท าให้เราสามารถน าไปพัฒนาหลักสูตรที่ดีตามลักษณะดังต่อไปนี้ 
 1)  สนองความต้องการของสังคม 
 2)  สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคม 
 3)  เน้นในเรื่องรักชาติรักประชาชน 
 4)  แก้ปัญหาให้กับสังคมไม่ใช่สร้างปัญหาให้กับสังคม 
 5)  ปรับปรุงสังคมให้ดีขึ้น 
 6)  สร้างความส านึกในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 7)  ชี้น าในการเปลี่ยนแปลงประเพณีและค่านิยม 
 8)  ต้องถ่ายทอดวัฒนธรรมและจริยธรรม 
 9)  ปลูกฝังในเรื่องความซื่อสัตย์และความยุติธรรมในสังคม 
 10)  ให้ความส าคัญในเรื่องผลประโยชน์ในสังคม 
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ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ 
 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การพัฒนาคนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุดในทุกระบบเศรษฐกิจเพราะระบบเศรษฐกิจจะ
เจริญก้าวหน้าได้เพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนในสังคมการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553 : 28 – 31) 
  
 1. การเตรียมก าลังคน  
     การให้การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการผลิตก าลังคนในด้านต่างๆให้เพียงพอพอเหมาะและ
สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละสาขาวิชาชีพเพ่ือปูองกันการสูญเปล่าทางการศึกษาและเพ่ือลด
ปัญหาการว่างงาน   อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  นอกจากนี้   การเตรียมก าลังคนให้สนอง
ความต้องการของประเทศนั้นต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความสามารถที่ต้องการซึ่งมีทั้งระดับ
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการสาขาต่างๆ ระดับช่างฝีมือและระดับกรรมกรรวมทั้งต้องพิจารณาถึงแนวโน้ม
ความต้องการทางเศรษฐกิจและประเทศชาติในอนาคตด้วย 
 
 2. การพัฒนาอาชีพ  
     ประเทศไทยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร   และประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตร             
ที่อาศัยอยู่ในชนบทอาชีพอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม   และการบริการมีอยู่เพียงชุมชนในเมืองปัจจุบัน
มีการโยกย้ายถิ่นที่อยู่เข้ามาท างานอุตสาหกรรมในเมืองใหญ่   ซึ่งท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆตามมา เช่น 
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษแก่ชุมชนแออัด   ปัญหาครอบครัวปัญหาเด็กเร่ร่อนเป็นต้น  เพราะฉะนั้น            
การพัฒนาหลักสูตร   ควรเน้นการส่งเสริมอาชีพส่วนใหญ่ของคนในประเทศจะหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
อาชีพตามศักยภาพ   และท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมเป็นการยกระดับรายได้คนในชนบท 
ให้สูงขึ้น   เพ่ือลดปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนรถการหลั่งไหลของประชาชนเข้าไปท างาน
ตามเมืองใหญ่สิ่งเหล่านั้น    เป็นหน้าที่ส าคัญที่นักพัฒนาหลักสูตร จะต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดท า
หลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพให้บรรลุผล 
 
 3. การขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม  
     ปัจจุบันประเทศไทย   ก าลังพัฒนาจากเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ
นักพัฒนาหลักสูตรควรศึกษาข้อมูลแนวโน้ม  และทิศทางการขยายตัวทางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม
ด้านไหนที่ควรจะได้รับการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมส าหรับการ
ขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม  สามารถผลิตผู้จบการศึกษาที่สามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม              
ได้อย่างเหมาะสม   เท่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าบางครั้งภาคอุตสาหกรรมไม่มีผู้มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านเข้าไปรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม   บางครั้งมีการผลิตผู้จบการศึกษา  กับความ
ต้องการของตลาดแรงงานของไทยไม่สมดุลยกัน    ท าให้บางครั้ งถ้าอุตสาหกรรมเหล่านั้น             
อย่างเพียงพอ  เพราะฉะนั้นการศึกษาแนวโน้มการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรม  จึงเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่นักพัฒนาหลักสูตรจะละเลยเสียมิได้ 
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 4.  การใช้ทรัพยากร  
      เศรษฐกิจ   เป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด           
เพ่ือสนองความต้องการที่ไม่จ ากัดของมนุษย์  เพราะฉะนั้น  นักพัฒนาหลักสูตรควรให้ความส าคัญ         
ในเรื่องของทรัพยากรโดยใช้หลักสูตรเป็นจริง  ปลูกฝังเกี่ยวกับความส าคัญของพยากรณ์  จัดท า
หลักสูตรเนื้อหาวิชากิจกรรมและประสบการณ์ในหลักสูตร    ที่ส่ ง เสริมการใช้ทรัพยากร                
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   และในกิจกรรมทางเศรษฐกิจครบวงจร  อันได้แก่  การผลิตการจ าหน่าย           
การบริโภค  การแลกเปลี่ยนการบริหารโดยเน้นการปฏิบัติจริง  และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น         
ให้ เกิดประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    การให้รู้จักและเข้าใจระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง            
ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในที่นี้นักพัฒนาหลักสูตรควรจะให้ความส าคัญ             
และคิดพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสนองพระราชด าริดังกล่าวในอนาคต   ประชากรจะเห็นความส าคัญ           
ของทรัพยากรและสามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์   เกิดรายได้อย่างมีคุณค่า                
ไม่มีการสูญเสีย  ทั้งทรัพยากรปัญหาความยากจนและการอพยพย้ายถิ่นก็จะไม่เกิดขึ้น 
 
 5.  การพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลในระบบเศรษฐกิจของคนไทย  
      คุณลักษณะของบุคคลในระบบเศรษฐกิจของคนไทย   ยังขัดแย้งกับความเป็นจริง            
ในระบบเศรษฐกิจ  เช่น  คนไทยมีรายได้ต่ า  แต่ความต้องการจับจ่ายในระบบเศรษฐกิจในระบบเปิด
ท าให้สินค้าฟุุมเฟือย   หลั่งไหลเกิดปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว   หรือการเป็นเศรษฐกิจในระบบเปิดท าให้
สินค้าฟุุมเฟือยหลั่งไหลเข้ามาสร้างวัฒนธรรมใหม่ในหมู่เยาวชนหรือการเอารัดเอาเปรียบ  ต่อผู้ด้อย
การศึกษาจากบุคคลที่มีอ านาจทางด้านเศรษฐกิจฯลฯ  สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของคนไทยในระบบ
เศรษฐกิจที่ต้องได้รับการแก้ไข  และพัฒนาการใช้การศึกษาเข้าไปแก้ไขจะเป็นวิธีการที่ส าคัญ              
และให้ผลในระยะยาว  เพราะฉะนั้น  การพัฒนาหลักสูตรต้องค านึงถึงการพัฒนาคุณลักษณะ           
ของคนไทยในหลักสูตรจะต้องบรรจุเนื้อหาสาระและประสบการณ์   การเรียนรู้ที่มีการปลูกฝัง
จิตส านึกในความรับผิดชอบร่วมกัน  การสร้างค่านิยมในการท างานร่วมกัน การไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
ความขยันเพียร   การรู้จักอดออม  การมีสติรู้คิดการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   การสร้างเสริม
ความสามารถในการผลิตการสร้างงาน   และแนวการประกอบอาชีพถ้าหลักสูตรในระดับต่างๆได้
บรรจุและปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ไว้ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก ตามระดับการศึกษาแล้วผู้จบการศึกษา            
ก็จะเป็นบุคคลที่สามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ   ทางเศรษฐกิจภายใต้ความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 
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 6.  การลงทุนทางการศึกษา  
      การจัดการศึกษาในทุกระดับต้องใช้งบประมาณของรัฐโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
การจัดการศึกษาควรค านึงถึงงบประมาณเพ่ือการศึกษาแรงงานที่จะช่วยรัฐในรูปงบประมาณในการ
พัฒนาหลักสูตรควรจัดให้สอดคล้องกับงบประมาณของรัฐไม่ว่าในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต้องค านึงถึงผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในด้านก าลังคน ปริมาณและคุณภาพเช่นการพัฒนาหลักสูตรเยาวชนมีความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์การลงทุนด้านอุปกรณ์ คือคอมพิวเตอร์ให้ทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์สอนนักเรียนแต่บาง
โรงเรียนยังไม่มีไฟฟูาหรือบางโรงเรียนยังไม่มีอยู่บุคลากรที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์การลงทุนใน
จุดดังกล่าวส่วนหนึ่งอาจเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นในการพัฒนาหลักสูตรควรค านึงถึงการ
ลงทุนทางการศึกษาด้วยว่าเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าหรือไม่ในอดีตมีตัวอย่างของการพัฒนาหลักสูตรที่
ท าให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษาอยู่เสมอ 
 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการเมืองการปกครอง 
 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือ 

ส าคัญในการพัฒนาคน  ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุดในทุกระบบเศรษฐกิจ  และระบบเศรษฐกิจ
จะเจริญก้าวหน้าได้เพียงใดข้ึนอยู่กับคุณภาพของคนในสังคมนั้น  การพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ 

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้  (สุนีย์  ภู่พันธ์ .2546 : 37 -39) 
 

   1.  การเตรียมก าลังคน   
                การให้การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการผลิตก าลังคนในด้านต่างๆ ให้เพียงพอ  พอเหมาะ  
และสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละสาขาวิชาชีพ  เพ่ือปูองกันการสูญเปล่า  ทางการศึกษา              
และเพ่ือลดปัญหาการว่างงานอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

 

    2.  การพัฒนาอาชีพ   
                 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร  และประชากรส่วนใหญ่ก็เป็น 

เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในชนบท  อาชีพอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  และการบริการที่มีอยู่เพียงชุมชน
ในเมือง  เพราะฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตรควรเน้นการส่งเสริมอาชีพส่วนใหญ่ของคนในประเทศ             
จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพตามศักยภาพและท้องถิ่น 
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3.  การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม          
               ปัจจุบันประเทศไทยก าลังพัฒนาจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  นักพัฒนา
หลักสูตรควรศึกษาศึกษาข้อมูลแนวโน้มและทิศทางการขยายตัวทางอุตสาหกรรม เพ่ือจะได้พัฒนา
หลักสูตรให้สามารถพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมส าหรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม   
ตลอดจนสามารถผลิตผู้จบการศึกษาท่ีสามารถเข้าสู่  ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม 

          
4.  การใช้ทรัพยากร   
    เศรษฐกิจเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อ 

สนองความต้องการที่ไม่จ ากัดของมนุษย์  เพราะฉะนั้นนักพัฒนาหลักสูตรควรให้ความส าคัญในเรื่อง
ของทรัพยากรโดยใช้หลักสูตรเป็นเครื่องปลูกฝังเกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากร  จัดท าหลักสูตร
เนื้อหาวิชา  กิจกรรมและประสบการณ์ท่ีส่งเสริมการใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

   5.  การพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลในระบบเศรษฐกิจของคนไทย  คุณลักษณะของ
บุคคลในระบบเศรษฐกิจของคนไทยยังขัดแย้งกับความเป็นจริงในระบบเศรษฐกิจ  เช่น  คนไทย           
มีรายได้ต่ าแต่ความต้องการจับจ่ายในระบบเศรษฐกิจสูงตามความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ  ท าให้เกิด
ปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว  เพราะฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตรต้องค านึงถึงการพัฒนาคุณลักษณะ        
ของคนไทย  ในหลักสูตรจะต้องบรรจุเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีการปลูกฝังจิตส านึก       
ในความรับผิดชอบร่วมกัน  การสร้างค่านิยมในการท างานร่วมกัน  การไม่เอารัดเอาเปรียบกัน       
ความขยันหมั่นเพียร  การรู้จักอดออม  การมีสติรู้คิด  การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การสร้างเสริม
ความสามารถในการผลิต  การสร้างงานและแนวการประกอบอาชีพ 

 

  6.  การลงทุนทางการศึกษา   
               การจัดการศึกษาในทุกระดับต้องใช้งบประมาณของรัฐ  โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในการพัฒนาหลักสูตรควรจัดให้สอดคล้องกับงบประมาณของรัฐ   ไม่ว่าในด้านการจัดการเรียนการ
สอน  ด้านวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และต้องค านึงถึง 
ผลตอบแทนจากการลงทุน  ในด้านก าลังคน  ปริมาณ  และคุณภาพ 
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         ส่วนในแง่ของการเมืองการปกครองนั้น  เนื่องจากการเมืองการปกครองเป็นเรื่อง          
ที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกัน  ในสังคมหมู่บ้านจ าเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนหรือกติกา
ต่างๆ  ส าหรับสมาชิกในสังคมยึดเป็นแนวปฏิบัติต่อกัน  เพ่ือความสงบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ  ดังนั้นการเมืองการปกครองจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาท  หน้าที่  สิทธิ  และความ
รับผิดชอบ  ที่บุคคลพึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ  การเมืองการปกครองมีความสัมพันธ์             
กับการศึกษาในฐานะ ที่การศึกษามีหน้าที่ผลิตสมาชิกที่ดีให้แก่สังคมให้อยู่ในระบบการปกครอง       
ของประเทศชาติ  ช่วยให้ผู้เรียนทราบว่าตนมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร            
และควรแสดงแนวคิดและปฏิบัติตนอย่างไร  หลักสูตรของประเทศต่างๆ จึงควรบรรจุเนื้อหาวิชา     
และประสบการณ์ที่จะปลูกฝังให้ประชากรอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย          
และสันติสุข 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

  สุนีย์  ภู่พันธ์  (2546 : 41 – 42)  ได้สรุปเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร ์        
และเทคโนโลยีไว้ดังนี้   
  ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้สังคมเปลี่ยนแปลง        
ไปผู้เรียนเกิดความจ าเป็นต้องเพ่ิมความรู้ใหม่  ทักษะใหม่  และต้องเปลี่ยนแปลงเจตคติใหม่   ท าให้
เกิดความจ าเป็นจะต้องสร้างคุณธรรมและความคิดใหม่เพ่ือให้คนในสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้ โดยใช้การศึกษาท าหน้าที่สร้างประชาชนที่มีคุณภาพ  และมีความสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม หลักสูตรที่น ามาใช้
จึงจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับความเจริญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ปัจจุบันประเทศไทย
ได้น าเอาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในสังคมอย่างกว้างขวาง             
ในทุกๆ  ด้าน   ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม  ดังนั้นการจัด
การศึกษาจึงควรจะให้ประชาชนตระหนักถึงสภาพข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นผลกระทบจากความเจริญ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมทั้งให้เขาได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือให้เขา
สามารถเลือกตัดสินใจใช้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังนั้นนักพัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาข้อมูล        
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบัน  และแนวโน้มความเจริญในอนาคต เพ่ือที่จะได้
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคนให้สามารถด ารงตนอยู่ได้อย่างเหมาะสมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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  นอกจากจะพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์          
และเทคโนโลยีแล้ว  ความเจริญทางด้านนี้ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเนื้อหาของหลักสูตร 
และการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์การสอนใหม่ๆ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ คอมพิวเตอร์             
วิทยุ  โทรทัศน์  เครื่องบันทึกเสียง  วีดีทัศน์  ไมโครฟิล์ม  เครื่องฉายภาพนิ่ง (สไลด์) เครื่องฉายภาพ
เลื่อน (ฟิล์มสตริป)  วิธีการสอนแบบใหม่ซึ่งใช้เครื่องมือต่างๆ ช่วย เช่น วิทยุการศึกษา   โทรทัศน์
การศึกษา  การศึกษาทางไกล  การสอนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านประวัติศาสตร์   
 

  ในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร จะมีอิทธิพลจากประวัติศาสตร์  เข้ามามีส่วนเป็นพ้ืนฐาน          
ที่ส าคัญอยู่ด้วย อิทธิพลจากประวัติศาสตร์ที่มีต่อการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร อาจแบ่งออกได้เป็น
สองลักษณะ ลักษณะแรกก็คือ ในหลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้นจะมีความรู้ ผลการค้นพบ               
และแนวปฏิบัติที่เคยมีในอดีต เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ลักษณะที่สองคือ ความส าเร็จและความ
ล้มเหลวจากการจัดการศึกษาในอดีต  เป็น บทเรียนในการจัดสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่  ดังจะ
ยกตัวอย่างของผลจากประวัติศาสตร์ที่ยังคงน ามาใช้ในหลักสูตรใหม่ ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 

22 – 23) 

 1.  อิทธิพลของภาษาเขียนต่อหลักสูตร นับตั้งแต่มนุษย์ได้คิดค้นภาษาเขียนส าหรับบันทึก
ความคิด เหตุการณ์ ความรู้ต่างๆ ภาษาเขียนก็ได้มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาท าให้ต าราเรียน
กลายเป็นสื่อที่น ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นหลักยึดที่ส าคัญในการสอนรวมทั้งสื่ออ่ืนๆ   
ที่ใช้ภาษาเขียนด้วย  

 2. หลักธรรมหรือค าสั่ งสอนของศาสนาและลัทธิต่างๆ ยังคงน ามาเป็นส่วน ส าคัญ            
ของหลักสูตร โดยจะมุ่งพัฒนาด้านจิตพิสัย (Affective) เช่น หลักธรรมของศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์  
ศาสนาอิสลาม  ลัทธิขงจื๊อ  ลัทธิเต๋า เป็นต้น  ล้วนเป็นรากฐานของหลักสูตร  ความสัมพันธ์ระหว่า ง
มนุษย ์

 3.  มีประเพณี  วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน  แต่ละประเทศ  ที่จ าเป็นต้องธ ารงค์ถ่ายทอดจาก
รุ่นหนึ่งๆ สู่รุ่นต่อๆ มา 
 4.  การจัดการศึกษาในระยะแรกมุ่งผลิตคนเข้ารับราชการ เนื่องจากความจ าเป็น  ในสมัยนั้น 
แม้ว่าในปัจจุบันต าแหน่งต่างๆ ในทางราชการจะไม่ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ         
และความต้องการบุคคลเข้าท างานเป็นข้าราชการในต าแหน่งใหม่จะมีไม่มากนักแต่ผู้เรียนจ านวนมาก 
ก็ยังมุ่งเรียนเพื่อเข้ารับราชการ และหลักสูตรก็ยังคงเอ้ือต่อการเข้ารับราชการ 
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 5.  การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเดิมเน้นการเตรียมเพื่อเรียนต่อในมหาวิทยาลัย แม้ปัจจุบัน
จะมุ่งให้สามารถจบในตัวเองมากขึ้นแต่ผลในทางปฏิบัติก็ยังคงเป็นการเตรียมเพ่ือเรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย 

 6. การควบคุมกิจกรรมของนักเรียน  ครูยังใช้การควบคุมด้วยอ านาจมากกว่าควบคุมด้วยหลัก
ของประชาธิปไตย 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางสภาพของสังคมในอนาคต 

 

  จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบัน  ชี้ให้เห็นว่าในอนาคต 
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่
หลากหลายสาขา  จากสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  มีผลท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปดังนี้        
(บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 38) 
  1.  มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม  รวมทั้งอุตสาหกรรมท้องถิ่นมากข้ึน 

  2.  งานอาชีพอิสระมีแนวโน้มจะมีความส าคัญมากขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะ
การผลิตอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักจะเป็นการผลิตแบบใช้ทุนมากกว่าแรงงาน 

  3.  ในอนาคตสภาพสังคมจะมีการแข่งขันและการต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดเฉพาะตัวมากขึ้น
เพราะที่ดินท ากินไม่สามารถขยายเพ่ิมให้สมดุลกับประชากรได้   ท าให้เกิดการเข้ามาท างาน ในเมือง
มากข้ึน  และภาคอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถรองรับแรงงานได้หมด   เพราะฉะนั้นการแข่งขันเพ่ือความ
อยู่รอดจึงมีมากข้ึน 

  4.  การประพฤติปฏิบัติของคนไทยจะเปลี่ยนไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  และการหลั่งไหล
เข้ ามาของวัฒนธรรมตะวันตก  ซึ่ ง จะมี ผลกระทบต่ อคุณธรรม   จริ ยธรรม   ค่ านิ ยม                   
และสิ่งแวดล้อมไทย 

   5.  ในอนาคตคาดว่าการด าเนินชีวิตของคนไทยจะประสบปัญหาทั้งในด้านสุขภาพ   
และการประกอบอาชีพมากขึ้น   ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ   
และการเพ่ิมของประชากร 
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  จากสภาพการเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ ดังกล่าวแล้ว  หลักสูตรในอนาคตต้องมี
บทบาท  ดังต่อไปนี้ 

1) เตรียมก าลังคนให้เหมาะสมกับงานด้านอุตสาหกรรมขนาดย่อม  และอุตสาหกรรม 

ท้องถิ่น  โดยเตรียมก าลังคนที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และลักษณะนิสัย  ตลอดจนเจตคติ       
ที่ดีต่องานอาชีพ 

2) ส่งเสริมอาชีพอิสระและเตรียมคนให้เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น  
เพ่ือแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชนส่วนหนึ่ง 

3) การศึกษาในอนาคตควรเน้นไปที่การสร้างค่านิยมด้านความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 

 โดยให้ทุกคนรู้จักเสียสละ มุง่ท าประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นส่วนใหญ่  และหาจุดยืนที่เป็นที่ยอมรับ 

4) เตรียมคนให้เห็นคุณค่าของการด ารงรักษาวัฒนธรรมไทย  รู้จักผสมผสานวัฒนธรรม 

ดั้งเดิมกับวัฒนธรรมใหม่  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  มุ่งพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์          
ความเจริญทางด้านสังคม  ตลอดจนมุ่งพัฒนาจิตใจให้ยึดมั่นในศาสนาและหลักธรรม  มีคุณธรรม
จริยธรรมอันจะน าไปสู่การมีชีวิตที่สงบสุข 

5) เตรียมฝึกคนให้สามารถแก้ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพและปัญหาต่างๆ ในการด ารงชีวิต 

พร้อมทั้งสามารถเลือกแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

บทสรปุ 

 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า  ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าหลักสูตร หรือองค์ประกอบต่างๆ           
ที่จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรมีมากเพราะการพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางจึง
จ าเป็นต้องอาศัยก าลังคนและก าลังสมองจากกลุ่มคนหลายกลุ่มเช่น นักวิชาการ นักวิจัย นักจิตวิทยา 
นักสังคมศาสตร์ นักการศึกษานักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์ผู้บริหารทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครอง
สถานประกอบการและคนในชุมชนการพัฒนาหลักสูตรที่สมบูรณ์และรอบคอบจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูล
จากบุคคลเหล่านี้   จึงจัดเป็นหลักสูตรพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการศึกษา
ตอบสนองต่อผู้เรียนและตอบสนองต่อสังคม   รวมถึงสภาพบริบททางสังคม  วัฒนธรรม เทคโนโลยี
หรือแม้กระทั่ง ต้องมีการพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านจิตวิทยา ซึ่งจะท าให้
สามารถน าหลักสูตรไปใช้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
  



แบบฝึกหัดที่ 2 

เร่ือง พื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ค าชี้แจง  ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

  
 1.  ข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ ช่วยพัฒนาหลักสูตรในด้านใดบ้าง 
 2.  ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรมีอะไรบ้าง 
 3.  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและแนวทางการแก้ปัญหาสังคมมีความส าคัญอย่างไรสามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้นอย่างไร 
 4.  ข้อมูลจากนักวิชาการสาขาต่างๆมีความส าคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรในด้านใด          
และอย่างไรบ้าง 
 5.  จากสภาความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มอันควร
พัฒนาหลักสูตรบ้างและด าเนินการอย่างไร 
 
 

************************************************************* 
 

ใบงาน 

 
ค าสั่ง  ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน ระดมสมองร่วมอภิปราย  และท าเป็นแผนที่ความคิด 

แบบ A Mind Map ก าหนดเวลา 1 ชั่วโมง  แล้วให้ผู้เรียนน าเสนอ “ข้อมูลพ้ืนฐานทางสภาพสังคม         
ในอนาคต” แผนที่ความคิด แบบ A Mind Map  กลุ่มละไม่เกิน 15 นาที   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  3 

รูปแบบและทฤษฎีการพัฒนาของหลักสูตร 

                                                                                       
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความหมายของรูปแบบหลักสูตรแต่ละประเภทได้  

 2.   จ าแนกรูปแบบของหลักสูตรแต่ละประเภทได้   
 3.  ระบุข้อดีและข้อจ ากัดของรูปแบบของหลักสูตรแต่ละประเภทได้ 
 4.  วิเคราะห์รูปแบบของหลักสูตรโดยจัดท าเป็นแผนที่ความคิด แบบ A Mind Map  ได้ 
 5.  มีความสามารถในการสื่อสาร การท างาน  และการน าเสนอผลงาน 

 6.  มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล  

 7.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

1. แนวความคิดในการก าหนดรูปแบบของหลักสูตร 

2. รูปแบบของหลักสูตร 

2.1  หลักสูตรรายวิชา 
  2.2  หลักสูตรสัมพันธ์วิชา 
  2.3  หลักสูตรหมวดวิชา 
  2.4  หลักสูตรแกน 

  2.5  หลักสูตรประสบการณ์ 

  2.6  หลักสูตรที่เน้นสมรรถนฐาน 

  2.7  หลักสูตรบูรณาการ 

               2.8  หลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล 

 3.  รูปแบบและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 

  3.1  การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ 
  3.2  การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของบาทา 

  3.3  การพัฒนาหลักสูตรของประเทศไทย 
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กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ชั่วโมง ที่ 1 – 4  
  1.  ทบทวนบทเรียนที่ผ่านและแจ้งจุดประสงค์การเรียน        

  2.  ผู้สอนจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนย์การเรียนจ านวน8 ศูนย์ ตามบทเรียน 
และศูนย์ส ารอง 1 ศูนย์ เพ่ือถ้ากลุ่มใดด าเนินการเรียบร้อยก่อนเวลาสามารถไปศึกษา เพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ส ารองแบ่งผู้เรียนเป็น 8 กลุ่ม โดยคละความสามารถ 

  3.  ผู้สอนให้ค าชี้แจงและค าแนะน าให้แก่ผู้เรียนในการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ 
  4.  ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

       5.  ผู้เรียนศึกษาและท ากิจกรรมตามบัตรค าสั่งในศูนย์ต่างๆ ร่วมกันเป็นกลุ่ม จนครบทุกศูนย์ 
โดยก าหนดให้แต่ละกลุ่มศึกษา ศูนย์ละ 30 นาที จนครบทุกศูนย์หรือครบเนื้อหา ถ้ากลุ่มใดด าเนินการ
เรียบร้อยก่อนเวลาสามารถไปศึกษา เพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ส ารอง 
           6.  ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การท าแบบทดสอบหลังเรียน 

        7.  ผู้สอนสรุปกิจกรรม การเรียนแบบศูนย์การเรียน พร้อมทั้งมอบหมายงานให้นักศึกษาได้
ทบทวนเนื้อหาเพ่ือที่จะเรียนเรื่องการสรุปองค์ความรู้ที่ได้ในเรื่องรูปแบบของหลักสูตรในสัปดาห์ถัดไป 

 

  ชั่วโมง ที่ 5 – 8 

  1.  ผู้สอนเกริ่นน าเชื่อมโยงความรู้เดิมเพ่ือเข้าสู่ประเด็นการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษารูปแบบของหลักสูตรประเภทต่างๆ 

       2.  ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ เรื่อง “รูปแบบของหลักสูตร” โดยก าหนดเป็น 
ใบงาน ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน ระดมสมองร่วมอภิปราย  โดยท าเป็นแผนที่ความคิด 

แบบ A Mind Map ก าหนดเวลา 1 ชั่วโมง 
       3.  ผู้เรียนน าเสนอ “รูปแบบของหลักสูตร”  แผนที่ความคิด แบบ A Mind Map  กลุ่มละ   
ไม่เกิน 20 นาที  ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินชิ้นงานของเพื่อนแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งให้ค าแนะน า           
ในแต่ละกลุ่ม 

  4.  ผู้สอนสรุปเนื้อหาเรื่อง“รูปแบบของหลักสูตร โดยใช้ Power point 

       5.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ และให้ท าแบบฝึกหัด
ท้ายบท 

 

 

 

 



 - 74 - 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง รูปแบบและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 
 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft  Power Point เรื่องรูปแบบและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 

 3.  ตัวอย่างแผนที่ความคิด แบบ A Mind Map    
 4.  ชุดการจัดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนรู้                                                                                                                                       
  5.  ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับรูปแบบและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
 2.  เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
เว็บไซด์ http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดประเมินผลประจ าบทเรียน 

 

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ        
ในการวัด 

เกณฑ์ในการวัด                
และประเมินผล 

1.  อธิบายความหมายของ
รูปแบบหลักสูตรแต่ละ
ประเภทได้  

2.  จ าแนกรูปแบบของ
หลักสูตรแต่ละประเภทได้   
3.  ระบุข้อดีและข้อจ ากัด
ของรูปแบบของหลักสูตรแต่
ละประเภทได้ 

การท าแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 
ท้ายบท 

ตอบถูก 3 ข้อ  ระดับดี 
ตอบถูก 2  ข้อ  ระดับ     
ปานกลาง 
ตอบถูก 1  ข้อ  ระดับ
ปรับปรุง 
 

4.  วิเคราะห์รูปแบบของ
หลักสูตรโดยจัดท าเป็นแผนที่
ความคิด แบบ A Mind Map  

ได้ 

การท าใบงานเรื่อง 
รูปแบบของ
หลักสูตร  

ใบงานเรื่อง   
วิเคราะห์
รูปแบบของ
หลักสูตร 

การสังเกตพฤติกรรม        
การท างานกลุ่ม                
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย            
ร้อยละ 80 
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การวัดประเมินผลประจ าบทเรียน (ต่อ) 
 

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ        
ในการวัด 

เกณฑ์ในการวัด                
และประเมินผล 

5.  มีความสามารถในการ
สื่อสาร การท างาน  และการ
น าเสนอผลงาน 

6.  มีทักษะในการค้นคว้าหา
ข้อมูล  

7.  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม        
การท างาน               
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย            
ร้อยละ 80 
 

 



 

 

บทที่ 3 
รูปแบบและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 

 
  รูปแบบของหลักสูตรเป็นลักษณะเฉพาะและแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร          
แต่ละประเภท  ซึ่งรูปแบบของหลักสูตรได้มาจากแนวคิดและปรัชญาการศึกษาที่ยึดถือในการจัดท า 
แต่ละรูปแบบต่างทีม่ีชื่อท่ีแสดงลักษณะเฉพาะของหลักสูตรนั้นๆ  อย่างชัดเจน  รูปแบบของหลักสูตร
นั้นได้เปลี่ยนแปลงมาตามล าดับตามวิวัฒนาการของแนวคิดและปรัชญาการศึกษาหลักสูตรซึ่งแต่ละ
รูปแบบมีข้อดีและข้อจ ากัด ไม่สามารถชี้ชัดลงไปว่าหลักสูตรประเภทไหนดีที่สุด  การที่จะน ารูปแบบ
ของหลักสูตรใดไปใช้คงต้องขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาว่าจะให้เป็นไปในรูปแบบใด            
แต่เราก็สามารถน าข้อดีของแต่ละรูปแบบมาประยุกต์ใช้ได้  

ดังนั้น รูปแบบของหลักสูตรหรือประเภทของหลักสูตรที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีอยู่หลายประเภท
หลายแนวคิดแต่ละประเภทแต่ละแนวคิดก็มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปแต่การที่จะพิจารณาว่า
หลักสูตรแบบใดดีที่สุดเป็นเรื่องยากหลักสูตรแต่ละประเภทย่อมมีลักษณะและความดีเด่นในรูปแบบ
ของตัวเองการจะใช้หลักสูตรรูปแบบใดจะต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้การที่หลักสูตรมีอะไร
รูปแบบนั้นเนื่องจากการสร้างหลักสูตรแต่ละครั้ง กระท าในต่างยุคต่างสมัยอาศัยพ้ืนฐานแตกต่างกัน
ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้เ พ่ือให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
สิ่งแวดล้อมและสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปหลักสูตรประเภทต่าง ๆ จึงเกิดข้ึน 
 

 

แนวคิดในการก าหนดรูปแบบของหลักสูตร 
 

 หลักสูตรในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีชื่อเฉพาะเพ่ือแสดงเอกลักษณ์ของหลักสูตร
นั้นๆ  เช่น  หลักสูตรหมวดวิชา  หลักสูตรสัมพันธ์วิชา  หลักสูตรรายวิชา  หลักสูตรแกน  หลักสูตร
เกณฑ์ความสามารถ  หลักสูตรบูรณาการ  เป็นต้น  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมีแนวคิดในการจัดท า
หลักสูตรและปรัชญาการศึกษาที่ยึดถือในการจัดท าหรือออกแบบหลักสูตรแตกต่างกัน  ซึ่งแนวคิด        
ในการจัดท าหลักสูตร  นักพัฒนาหลักสูตรหลายท่านให้แนวคิดในการก าหนดรูปแบบของหลักสูตรไว้
ดังนี้ 
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 สมิธ สแตนเลย์ และชอว์ (Smith, Stanley and Shore, 1950 : 376)   กล่าวว่ารูปแบบ
หลักสูตรมีดังนี้ 
 1.  หลักสูตรแบบรายวิชา (Subject Curriculum) 
     1.1  หลักสูตรแบบหมวดวิชา (Board - Fields  Curriculum) 
              1.2  หลักสูตรแบบสหสัมพันธ์ (Correlated Curriculum)  
 2.  หลักสูตรแบบกิจกรรม (Activity Curriculum)    
 3.  หลักสูตรแบบแกนกลาง  (Core  Curriculum)         
ทาบา (Taba, 1962 : 398) ได้รวบรวมรูปแบบของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 1.  หลักสูตรแบบรายวิชา (Subject Curriculum) 
 2.  หลักสูตรแบบหมวดวิชา (Board - Fields  Curriculum) 
 3.  หลักสูตรที่ยึดกระบวนการทางสังคมและการด าเนินชีวิต (Curriculum Brods on and 

Life Function)   
 4.  หลักสูตรที่ยึดกิจกรรมและประสบการณ์ (The Activity and Experience Curriculum) 
 5.  หลักสูตรแบบแกน (Core  Curriculum) 
                                                                                    
 สุนีย์  ภู่พันธ์ (2546 : 130 – 131)  กล่าวว่า หลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ  เนื่องจาก
มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรแตกต่างกันไปตามยุคตามสมัย แต่สามารถรวบรวมได้เป็น                
6 แนวคิด ดังนี้ 
 1.  แนวความคิดที่ยึดวิชาหรือสาขาวิชาเป็นหลัก (Designs Focused on Disciplines)       
ผู้ที่ยึดแนวความคิดนี้มีความเห็นว่า สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียน คือ ความรู้ที่มีอยู่ในวิชาต่างๆ  
ดังนั้นรูปแบบของหลักสูตรจะต้องสะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่ถูกจัดไว้เป็นระเบียบในกรอบของแต่ละ
วิชา โดยเรียงล าดับตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  วิธีการตามแนวคิดนี้ท าให้เกิดหลักสูตรแบบรายวิชา 
(The Subject Curriculum)  ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงแก้ไข ท าให้เกิดหลักสูตรอีกหลายรูปแบบ คือ 
หลักสูตร สัมพันธ์วิชา (The Correlated Curriculum) และหลักสูตรกว้าง (The Broad-Field  

Curriculum)   
 2.  แนวความคิดที่ยึดกิจกรรมและปัญหาของสังคมเป็นหลัก  (Designs Focused on 
Social Activities and Problems) แนวความคิดนี้พยายามที่จะปลีกตัวออกจากหลักสูตรรายวิชา 
ทั้งนี้เพ่ือให้หลุดพ้นจากปัญหาที่หลักสูตรรายวิชาประสบอยู่ จุดเน้นส าคัญ คือ  หน้าที่ของบุคคล     
ในสั งคม ปัญหาของสังคม และการเสริมสร้ างสั งคม  แนวคิด นี้ท า ให้ เกิดหลักสูตรแกน                 
(The Core Curriculum)  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่บังคับให้ทุกคนต้องเรียน เพราะถือว่าปัญหาสังคมเป็น
ปัญหาร่วมของทุกคน 
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 3.   แนวความคิดท่ียึดความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก (Designs Focused 

on Individual Needs and Interests)  ตามแนวคิดนี้ ความสนใจของผู้เรียนในปัจจุบัน              
มีความส าคัญกว่าสิ่งใด  เป็นการยึดตัวผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง  ดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่จะบรรจุในหลักสูตร
จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนและปัญหาที่ผู้เรียนสนใจและต้องการแก้ไข  หลักสูตรจะไม่ก าหนด
อะไรไว้แน่นอน เป็นเรื่องที่ผู้สอนและผู้เรียนจะตกลงกัน  หลักสูตรนี้คือหลักสูตรประสบการณ์              
(The Experience Curriculum)  หรือหลักสูตรที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  (The Child-Centered 

Curriculum)   
 4.   แนวความคิดที่ยึดความสามารถเฉพาะของผู้เรียนเป็นหลัก  (Designs Focused on 

Specific Competencies)  แนวความคิดนี้  การออกแบบหลักสูตรจะมีการก าหนดเกณฑ์
ความสามารถที่ผู้เรียนพึงกระท าขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทักษะในด้านต่างๆ  จัดเรียงล าดับกันไป          
โดยแบ่งตามกลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาตามแต่จะสะดวก  ตามแนวคิดนี้จะได้หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ 
(The Competency – Based  Curriculum) 
   5.   แนวความคิดที่ยึดทักษะในกระบวนการเรียนรู้เป็นหลัก(Designs Focused on 
Process) การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดนี้มุ่งในเรื่องของวิธีการมากกว่าเนื้อหาวิชา โดยถือว่า
ความรู้เป็นเพียงพาหะที่น าไปสู่จุดประสงค์ของการเรียนการสอน  ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง หลักสูตร  
ที่เกิดจากแนวคิดนี้ คือ หลักสูตรที่มุ่งกระบวนการ  (The Process Approach Curriculum) 

 6.   แนวความคิดที่ยึดหลักการผสมผสานทั้งในด้านกระบวนการและความรู้ (Designs 

Focused on Intergration of Knowledge and Process) แนวคิดนี้การออกแบบหลักสูตร          
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานจิตวิทยาเกสตอลท์ (Gestalt Psychology) ซึ่งต้องการเห็นภาพรวมของเนื้อหาวิชา
และกระบวนการในการเรียนการสอน  ท าให้มองไม่เห็นว่ามีการแยกวิชาออกจากกัน  หลักสูตร         
ตามแนวคิดนี้ คือ หลักสูตรบูรณาการ (The Integrated  Curriculum)  ตัวอย่างของหลักสูตรแบบนี้ 
คือ หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม (The Social Process and Life Function  Curriculum)  

 รุจิร์  ภู่สาระ (2546 : 10 – 19)  กล่าวว่า รูปแบบของหลักสูตรหรือประเภทของหลักสูตร    
มีอยู่หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีแนวคิด  จุดมุ่งหมาย  โครงสร้างแตกต่างกันออกไป  ซึ่งสามารถ
จ าแนกกว้างๆ ได้  9   รูปแบบ ดังนี้ 
 1.   หลักสูตรแบบเน้นเนื้อหาวิชา 

 2.   หลักสูตรแบบหมวดวิชา 
 3.   หลักสูตรที่ยึดกระบวนการทางสังคมและการด ารงชีวิต 

 4.   หลักสูตรแบบแกนกลาง 
 5.   หลักสูตรที่ยึดกิจกรรมและประสบการณ์ 

 6.   หลักสูตรแบบบูรณาการ 
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 7.   หลักสูตรแบบสหสัมพันธ์ 
 8.   หลักสูตรแบบเอกัตถบุคคล 

 9.   หลักสูตรแบบส่วนบุคคล 

  บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 49-61) ได้จ าแนกรูปแบบของหลักสูตรออกได้เป็น  9  รูปแบบ 
ดังนี้ 
 1.   หลักสูตรรายวิชา 
 2.   หลักสูตรสหสัมพันธ์ 
 3.   หลักสูตรผสมผสาน 

 4.   หลักสูตรหมวดวิชา 
 5.   หลักสูตรวิชาแกน 

 6.   หลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการ 

 7.   หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะฐาน 

 8.   หลักสูตรที่เน้นกิจกรรมและปัญหาทางสังคม 

 9.   หลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล  ประกอบด้วย  หลักสูตร
มนุษย์นิยม  และหลักสูตรประสบการณ์ 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับการจ าแนกรูปแบบของหลักสูตรที่กล่าวมา พบว่ามีการแบ่งรูปแบบ     
ของหลักสูตรไว้หลายรูปแบบตามแนวความคิดและความเชื่อของและละบุคคล ซึ่งสามารถสรุป
รูปแบบของหลักสูตรที่ส าคัญๆ ได้ดังนี้ 
 1.   หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum) 
 2.   หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlated Curriculum) 
 3.   หลักสูตรหมวดวิชา (Board - Fields  Curriculum) 
 4.   หลักสูตรแกน  (Core  Curriculum)  

 5.   หลักสูตรประสบการณ์ (Experience Curriculum) 
 6.   หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะฐาน  (Competency or Performance – Based 

Curriculum) 
 7.   หลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum)   

 8.   หลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล  ( Individual and 

Interest Curriculum) 
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รูปแบบของหลักสูตร 

 

 สามารถสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตร ข้อดี ข้อจ ากัดของแต่ละหลักสูตรมี
ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546 : 49 – 61) 
 

 1.   หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum) 
  เป็นรูปแบบหลักสูตรที่เก่าแก่ที่สุดหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมานานจนกระทั่งปัจจุบัน    
มีรากฐานมานานตังแต่สมัยกรีกและโรมัน  เน้นความส าคัญของเนื้อหาวิชา และเชื่อว่าความรู้เป็น
เป้าหมายสูงสุดของการเรียน เป็นสิ่งที่อมตะหรือเป็นความจริงที่ เที่ยงแท้ เมื่อผู้เรียนมีความรู้           
แล้วจะท าให้เป็นคนที่มีเหตุผลและสามารถน าความรู้ไปใช้ได้เอง ลักษณะการจัดหลักสูตรเป็นแบบ
รายวิชาเดี่ยวๆ โดยเรียงล าดับเนื้อหาอย่างมีระบบระเบียบตามความยากง่าย ความต่อเนื่องก่อนหลัง    
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแบบนี้ก็คือ เพ่ือเพ่ิมพูนความเข้าใจโลกรอบๆ  ตัวผู้เรียน  หลักสูตรรายวิชา    
มีลักษณะของหลักสูตร  ข้อดี  และข้อจ ากัด ดังนี้ 
  1.1 ลักษณะของหลักสูตร   
   1.1.1  เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาจะแยกจากกันโดยเด็ดขาด เช่น แยกเป็นวิชา
ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  หน้าที่พลเมือง  เลขคณิต  พีชคณิต  เรขาคณิต  ตรีโกณ ฯลฯ          
และในการสอนก็สอนแยกกันตามรายวิชานั้นๆ เช่น  สอนประวัติศาสตร์แยกจากวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กัน
อันได้แก่  ภูมิศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  เป็นต้น 

   1.1.2  แต่ละวิชาจะมีล าดับ (Orderliness) มีหลักเหตุผล (Logic) มีการจัดเรียง
เนื้ อหาสาระและวิ ธี การค้นคว้ าของตนเอง   มีขอบเขตที่ ชั ด เจนของความรู้ ในวิ ชานั้ น                      
ทีไ่ม่มีการพาดพิงหรือแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิชาอ่ืนๆ 

   1.1.3  ไมไ่ด้โยงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้นั้นกับการปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
   1.1.4  การเลือกเนื้อหาวิชาและจัดเนื้อหาเพ่ือสอน  ยึดคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของเรื่อง 
ที่สอนนั้นโดยสันนิษฐานว่านักเรียนจะสามารถน าเอามาใช้ได้เมื่อต้องการ 

  1.2 ข้อดี   
   1.2.1  สามารถประเมินผลได้ง่าย 

   1.2.2  การจัดหลักสูตรท าได้ง่าย และเข้าใจได้ไม่ยาก 

   1.2.3  ผู้เรียนได้สะสมความรู้ได้อย่างต่อเนื่องกันตามล าดับของวิชานั้นๆ 
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  1.3  ข้อจ ากัด   

   1.3.1  การจัดเนื้อหาสาระแยกเป็นรายวิชาที่มีขอบเขตตายตัวเฉพาะของตน       
และจัดการเรียนการสอนไปตามรายวิชาเหล่านั้น  ท าให้ขาดความสามารถในการเห็นความสัมพันธ์
อย่างเหมาะสมของสิ่งที่เรียนในแต่ละวิชา  อันอาจท าให้ขาดความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างลึกซึ้ง  
ทั้งนี้เพราะมีข้อเท็จจริง  เรื่องราว และสิ่งต่างๆ จ านวนมากที่ต้องอาศัยความรู้จากหลายวิชามา
พิจารณาประกอบกัน  เช่น การที่จะเข้าใจสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2  จะต้องอาศัยความเข้าใจ
จากหลายๆ วิชา  นอกเหนือจากวิชาประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

   1.3.2  การเน้นการเรียนการสอนเป็นรายวิชาตามหลักสูตรแบบนี้  ท าให้ไม่ได้ฝึกฝน
ความสามารถในการผสมผสานหรือบูรณาการ (integration) ระหว่างวิชาการต่างๆ ซึ่งจ าเป็นในการ
น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งต้องอาศัยการประยุกต์จากความรู้หลายๆ ด้าน  นับว่า         
ไม่สอดคล้องกับการด ารงชีวิตในสังคมของผู้เรียน 

   1.3.3  หลักสูตรรายวิชาละเลยการศึกษาปัญหาสังคม  จึงไม่ได้ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนา
เจตคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   1.3.4  ผู้สอนจะยึดเนื้อหาเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าผู้เรียน  จึงเป็นการยากที่จะเข้าใจ
นักเรียนที่ตนสอน 

   1.3.5 ในหลักสูตรรายวิชาบางวิชา  ผู้เรียนจะเรียนโดยการท่องจ า  ฝึกฝนและท า
ความเข้าใจเนื้อหาที่จัดเรียงตามล าดับไว้แล้ว  จึงขาดการฝึกความคิดของตนเอง 
   แม้ว่าหลักสูตรรายวิชาจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก  และวิจารณ์มานาน
แล้วแต่ก็ยังสามารถยืนยงอยู่ได้  ทั้งนี้เนื่องจากองค์ประกอบหลายประการประกอบกัน ได้แก่ 
   1. เป็นรูปแบบหลักสูตรที่คุ้น เคยกันมากที่สุด   จึ งมักได้รับการสนับสนุน           
จากทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการศึกษา  

   2.  โดยทั่วไปจะเป็นที่ยอมรับของครู  ผู้ปกครองและนักเรียน 

   3.  ในการรับคนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ จะส่งเสริมหลักสูตรที่เน้นรายวิชา 

   4.  สถาบันผลิตครูมักผลิตครูตามหลักสูตรรายวิชา เช่น ผลิตครูในวิชาเอกภาษาไทย 
ภูมิศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์  เป็นต้น  จึงเป็นการสนับสนุนหลักสูตรแบบนี้โดยปริยาย 

   5.  สมาคมวิชาชีพครู  มีแนวโน้มสนับสนุนหลักสูตรแบบนี้  ดังจะเห็นได้จากการ
รวมตัวของบุคคลที่สอนในวิชาเฉพาะต่างๆ ในกลุ่มของตน ดังเช่น  สมาคมครูสอนคณิตศาสตร์  
สมาคมครูสอนภูมิศาสตร์ ฯลฯ 

   6.  การจัดหลักสูตรแบบนี้ท าได้ง่าย  และประเมินผลได้ง่าย 
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 2.   หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlated Curriculum) 
  เป็นหลักสูตรที่พัฒนามาจากหลักสูตรแบบรายวิชา โดยพยายามแก้ไขข้อจ ากัดในด้าน
การแยกวิชาไปสู่การรวมวิชาด้วยการจัดเนื้อหาวิชาให้สัมพันธ์กัน ผู้ เรียนจะได้น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ให้มากขึ้น  
  2.1  ลักษณะของหลักสูตร 
   ในหลักสูตรแบบนี้จะมีการน าเอาเนื้อหาของวิชาอ่ืนที่สัมพันธ์กันมาผนวกเข้าไว้        
จึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาตั้งแต่  2  วิชาขึ้นไป  โดยไม่ จ ากัดขอบเขตวิชาเดิม         
(ยังไม่ได้ผสมผสานหรือบูรณาการเนื้อหาวิชาเข้าด้วยกัน)  ตัวอย่างเช่น  การจัดเนื้อหาเน้นให้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์บางอย่างในประวัติศาสตร์ไทย กับวรรณคดีในยุคนั้น  ทั้งนี้จะไม่
ท าลายเอกลักษณ์ของวิชาทั้งสอง  แต่จะแสดงให้เห็นว่าแต่ละวิชาเสริมกันอย่างไร 

  2.2 ข้อดี 
   2.2.1  เอ้ือให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้  จากการที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
ต่างๆ 

   2.2.2  ถ้านักเรียนสามารถเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่างๆ ก็จะเป็นสิ่งจูงใจ         
ในการเรียนมากขึ้น  ครูอาจใช้ความสนใจในวิชาหนึ่งของนักเรียนกระตุ้นให้เกิดความสนใจในวิชาอ่ืนๆ 
   2.2.3  ผู้เรียนจะได้รับความรู้เพ่ิมพูน  และเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งลงไปจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชา 
  2.3 ข้อจ ากัด 

   การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้เกิดความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาท าได้ยาก 
เพราะตามสภาพความเป็นจริงผู้สอนยังคงยึดการสอนแบบเน้นเนื้อหาเป็นรายวิชามากกว่า          
การผสมผสานเนื้อหาวิชาเข้าด้วยกัน 

 

 3.  หลักสูตรหมวดวิชา (Board - Fields  Curriculum) 
  เป็นหลักสูตรที่พยายามแก้ไขข้อจ ากัดของหลักสูตรแบบรายวิชาที่มีการแบ่งแยกเนื้อหา
ออกเป็นส่วนๆ  
  3.1 ลักษณะของหลักสูตร 
   ลักษณะการจัดหลักสูตรแบบนี้คือ  การรวมเอาวิชาต่างๆ ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันมา
รวมไว้ในกลุ่มหรือหมวดเดียวกัน มีลักษณะที่คล้ายกับหลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชาแต่มี ขอบเขต
กว้างขวางกว่า หลักสูตรแบบนี้มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคม  ในการที่จะบูรณาการความรู้        
เข้าด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรซึ่งท าเกิดการเรียนรู้         
ที่มีความหมายต่อผู้เรียนมากขึ้น ตัวอย่างของหลักสูตรแบบนี้ ได้แก่ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
พุทธศักราช 2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เป็นต้น ที่จัดหลักสูตรแบบหมวด
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วิชา โดยมีโครงสร้างหลักสูตร 5 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ และกลุ่มวิชาการงานอาชีพ โดยกลุ่มวิชาภาษา 
ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ  
  3.2 ข้อดี 
   3.2.1  ผู้เรียนได้โยงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่างๆ และยังโยงความสัมพันธ์ไปยัง
มโนทัศน์ (concept) ที่อยู่ในเนื้อหาอีกด้วย 
   3.2.2  หลักสูตรแบบนี้เน้นความเข้าใจ  การวางนัยทั่วไปหรือการสรุปครอบคลุม 
(generalization) และหลักการ  มากกว่าการจ าข้อเท็จจริงอย่างเดียว 
  3.3 ข้อจ ากัด 
   3.3.1  เท่าท่ีปฏิบัติกัน ไม่ค่อยได้บูรณาการเนื้อหาวิชาต่างๆ อย่างแท้จริง 
   3.3.2  ครูไม่ค่อยได้รับการฝึกฝนเพ่ือช่วยนักเรียนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
ต่างๆ จนสามารถสร้างมโนทัศน์ที่กว้างๆ ได้ 
   3.3.3  ผู้ที่ยึดมั่นในรายวิชา คัดค้านการบูรณาการวิชาของตนเข้ากับวิชาอ่ืนๆ  
 
 4.  หลักสูตรแกน  (Core  Curriculum) 
  เป็นหลักสูตรพยายามประสานสัมพันธ์เนื้อหาวิชาต่างๆ  เข้าด้วยกัน มุ่งที่จะสนอง        
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยพยายามดึง         
เอาความต้องการและปัญหาของสังคมมาเป็นศูนย์กลางของหลักสูตร การจัดหลักสูตรมีจุดเน้น           
ที่กิจกรรมร่วมกันของมนุษย์เป็นหลัก จึงจัดให้มีวิชาแกนกลางร่วมกันโดยจัดในรูปของวิชาศึกษาทั่วไป 
(general education) หลักสูตรแบบแกนมีหลายรูปแบบ   ตัวอย่างเช่น  หลักสูตรแบบแกนที่ยึด
เนื้อหาวิชาเป็นหลัก  หลักสูตรแกนกลางที่ยึดปัญหาสังคม  หลักสูตรแกนกลางที่เน้นสภาพวิถีชีวิต  
เป็นต้น  การจัดหลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติเพ่ือน าไป
พัฒนาสังคมให้ดีขึ้น โดยก าหนดให้มีวิชาแกนซึ่งทุกคนจ าเป็นต้องเรียน 
  4.1 ลักษณะของหลักสูตร 
   4.1.1  มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือกลุ่มวิชาหนึ่งเป็นแกนของวิชาอ่ืนๆ 
   4.1.2  มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการท าหน้าที่ประชากรที่มีประสิทธิภาพใน
ระบอบประชาธิปไตย 
   4.1.3  เน้นความต้องการของสังคมปัจจุบัน 
   4.1.4  เนื้อหาจะมาจากปัญหาทางสังคมและส่วนตนที่พิจารณาเห็นว่าเป็นขั้น         
ที่ส าคัญของการศึกษาทั่วไป 
   4.1.5  เน้นการแก้ปัญหา 
   4.1.6  เนื้อหาหลักสูตรแบบนี้จะไม่มีขอบเขตของวิชาต่างๆ ที่มารวมกัน 
   4.1.7  มีการวางแผนร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน 
   4.1.8  เน้นการสอนทักษะที่ยึดตามความต้องการ 
   4.1.9  ใช้เวลาสอนช่วงยาวกว่า 1 คาบเรียนปกติ 
   4.1.10 การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแบบนี้   
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  4.2 ข้อดี 
   เป็นหลักสูตรที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนและเป็นประโยชน์ ต่อ
ผู้เรียนและสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นเนื่องจากได้เลือกเรียน
และท ากิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของตนเอง   และผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาชีวิต  ได้
เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา 
  4.3 ข้อจ ากัด 
   4.3.1  หลักสูตรแบบนี้จะจัดเรียงล าดับการเรียนรู้น้อย หรือไม่มีการจัดเรียงล าดับการ
เรียนรู้เลย การสะสมความรู้ในบางเรื่องจึงเป็นไปอย่างไม่มีระบบ 
   4.3.2  เน้นการสนทนามากเกินไป มีการทดสอบและการประเมินผลน้อย 
   4.3.3  ในการใช้หลักสูตรวิชาแกนในชั้นเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่จะขาดอุปกรณ์          
และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) ที่เอ้ือต่อหลักสูตรแบบนี้ 
   4.3.4  ครูไม่ได้รับการฝึกให้สามารถสอนตามหลักสูตรวิชาแกนอย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่วนใหญ่จะเรียนและฝึกฝนตามหลักสูตรที่เน้นรายวิชา เมื่อสอนในรูปแบบหลักสูตรที่แตกต่างออกไป
ก็ปฏิบัติได้ยาก 
 
 5. หลักสูตรประสบการณ์ (Experience Curriculum) 
  หลักสูตรประสบการณ์มีชื่อเรียกอีก  2  ชื่อ ได้แก่  หลักสูตรกิจกรรม (Activity 
Curriculum) และหลักสูตรยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child – Centered Curriculum) หลักสูตรแบบนี้  ยึด
หลักการที่ว่า มนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จากการกระท าด้วยตนเอง (learning by doing)  
การเรียนรู้ที่มคีวามหมาย คือ  การเรียนจากประสบการณ์ที่เป็นจริงในชีวิต จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แบบนี้ก็คือ มุ่งให้เป็นประชากรที่มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของตนอย่างฉลาด   
  5.1 ลักษณะของหลักสูตร 
   5.1.1  เป็นหลักสูตรที่มีวิธีการตรงกันข้ามกับวิธีการของหลักสูตรแบบรายวิชา  
ปรัชญาที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนของหลักสูตรแบบนี้ มองการศึกษาว่าเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
ของชีวิต เป็นความงอกงามท้ังตัวของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมของเขา 
   5.1.2  เริ่มจากความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 
   5.1.3  การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรจะยึดเอากิจกรรมและประสบการณ์เป็น
หลักและจัดเนื้อหาสาระของเรื่องที่ เรียนเป็นหน่วยประสบการณ์ต่างๆ เช่น “ชีวิตในบ้าน”              
“การปรับปรุงชุมชน”   ฯลฯ 
   5.1.4  การเรียนการสอนเน้นการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้วางแผนลงมือกระท าเพ่ือหา
ประสบการณ์อันเกิดจากการแก้ปัญหานั้นๆ ด้วยตนเอง 
  5.2 ข้อดี 
   สิ่งที่เรียนมีความหมายต่อผู้เรียน เพราะก าหนดจากความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียน  อีกทั้งผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น          
ในการเรียน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน และผู้เรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได้ดี   
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  5.3 ข้อจ ากัด 
   5.3.1  เมื่อหลักสูตรยึดความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก  จึงเป็นไป
ไม่ได้ที่จะมีการศึกษาแบบให้รู้ดีรู้รอบ  
   5.3.2  ไม่สามารถจัดล าดับการเรียนรู้   เพราะไม่สามารถจัดประสบการณ์ให้
ต่อเนื่องกันได้ 
   5.3.3  การน าเอาความต้องการและความสนใจของผู้ เรียนมาเป็นรากฐาน            
ของการวางแผนหลักสูตรท าได้ยาก  โดยเฉพาะครูที่ได้รับการฝึกฝนตามหลักสูตรที่เน้นรายวิชา 
 
 6.  หลักสูตรที่เน้นสมรรถนฐาน  (Competency or Performance–Based  
Curriculum) 
   หลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติในรูปใดรูปหนึ่ง  
แต่หลักสูตรที่เน้นสมรรถฐานแตกต่างจากหลักสูตรแบบอ่ืนอยู่ตรงที่หลักสูตรแบบนี้จะมีความสัมพันธ์
โดยตรงระหว่างจุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียน และความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียน  ในขณะ             
ที่หลักสูตรแบบอ่ืนเน้นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้งสามนี้น้อยกว่าหลักสูตรแบบนี้มาก 
  6.1 ลักษณะของหลักสูตร 
   ในการจัดหลักสูตรแบบนี้  จะต้องก าหนดความสามารถในการปฏิบัติที่ต้องการไว้เป็น
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงค์ด้านความสามารถ  จากนั้นก็วางแผนกิจกรรม การเรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุแต่ละจุดประสงค์ และมีการตรวจสอบการปฏิบัติของผู้เรียนก่อนที่จะผ่านไปเรียน
ตามจุดประสงค์ถัดไป  ดังตัวอย่างในการสอนพิมพ์ดีด  ผู้เรียนจะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีความรู้
เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ดีดอย่างดี  ก่อนที่จะให้เรียนการพิมพ์ในแบบใดแบบหนึ่ง  รูปแบบหลักสูตรที่เน้น
สมรรถฐานจะมีภารกิจการเรียน  กิจกรรมหรือทักษะเฉพาะที่เป็นไปตามล าดับขั้น  และสามารถแสดง
ให้เห็นว่าผู้เรียนเกิดการเรียนในเรื่องดังกล่าว  ภารกิจการเรียน  กิจกรรม หรือทักษะเหล่านั้น          
จะก าหนดขึ้นในรูปการปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนและปฏิบัติ 
  6.2 ข้อดี 
   เป็นประโยชน์มากส าหรับการสอนทักษะต่างๆ เหมาะส าหรับวิชาที่มีการฝึกเฉพาะ  
ซึ่งเน้นความสามารถในการปฏิบัติ เช่น กรีฑา  การถ่ายภาพ  ดนตรี  ศิลปะ ฯลฯ 
  6.3 ข้อจ ากัด 
   ไ ม่ เ ห ม า ะ ส า ห รั บ วิ ช า ที่ เ น้ น จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ท า ง ด้ า น จิ ต พิ สั ย  ( affective)                  
และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
 
 7. หลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum)   

  หลักสูตรแบบบูรณาการเป็นหลักสูตรที่ พัฒนามาจากหลักสูตรกว้าง โดยน าเอา
เนื้อหาวิชาต่างๆ  มาหลอมรวมกันท าให้ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวิชาหมดไป  
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  7.1  ลักษณะของหลักสูตร 
   7.1.1  เป็นหลักสูตรที่พยายามรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่จะให้ผู้เรียนได้
เรียนเข้ามารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการพยายามคัดเลือกเนื้อหาและประสบการณ์           
จากรายวิชาต่างๆ เข้ามาจัดเป็นกลุ่มหรือเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่มีความหมาย   
ต่อชีวิตและสามารถเผชิญกับปัญหาและสามารถแก้ปัญหาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   7.1.2  วิธีการจัดหลักสูตรอาจเริ่มจากการก าหนดหัวเรื่องหรือปัญหาขึ้นมาก่อน         
แล้วท าการวิเคราะห์ว่าหัวเรื่องหรือปัญหานั้นต้องมีเนื้อหาสาระใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง โดยเน้นว่าผู้เรียน
ควรจะมีความรู้เพ่ือที่จะเข้าใจปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหานั้นได้อย่างดี ตัวอย่างหลักสูตรแบบนี้ 
ได้แก่ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ซึ่งจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่ม
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตจะไม่แยกเนื้อหาเป็นรายวิชาย่อยๆ แต่ได้บูรณาการเนื้อหาวิชาต่างๆ              
เข้าด้วยกัน แล้วจัดเป็นหน่วยการเรียนตามปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 

  7.2  ข้อดี 
   ท าให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจน
เป็นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
  7.3  ข้อจ ากัด  
   การจัดหลักสูตรแบบนี้ท าได้ยากเพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆ 
สาขา และต้องอาศัยผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถหลายๆ ด้าน และอาจใช้ผู้สอนหลาย ๆ คนร่วมมือกันใน
การสอน  ซึ่งท าให้การสอนเกิดความยุ่งยากมากขึ้น  อีกทั้งการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการอาจท าให้
ผู้เรียนขาดความลึกซึ้งในเนื้อหาเนื่องจากความกว้างของหลักสูตร 

 
 8.  หลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล (Individual and 
Interest Curriculum) 
  หลักสูตรที่ยึดความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก  มีชื่อเรียกหลายๆ แบบ 
เช่น การเน้น เด็ก เป็นศูนย์กลาง (Child Centered)  การเน้นประสบการณ์ (Experienced 
Centered)  ก า รศึ กษ าแบบ พิ พัฒนากา ร  ( Progressive Education)  ก า รศึ กษาแบบ เปิ ด          
(Open Education) และการศึกษาท่ีเน้นมนุษย์นิยม (Humanistic Education) 
  8.1 ลักษณะของหลักสูตร 
   8.1.1  หลักสูตรที่ก าหนดไว้สร้างขึ้นตามความรู้เกี่ยวกับความต้องการและความ
สนใจของผู้เรียนโดยทั่วไป  ร่วมกับความรู้ที่ได้จากการวินิจฉัยความต้องการ และความสนใจ       
ของประชากรที่จะเรียนตามหลักสูตรนั้น 

   8.1.2  หลักสูตรที่สร้างขึ้นนั้นมีความยืดหยุ่นสูงโดยจัดเตรียมให้สอดคล้องกับ    
ความต้องการ  และความสนใจของผู้เรียนเฉพาะราย  และมีทางเลือกหลายๆ ทางส าหรับผู้เรียน 
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   8.1.3  ผู้เรียนได้รับค าปรึกษาและได้รับการสอนเป็นรายบุคคล ตามจุดที่เหมาะสม   
ในหลักสูตรและกระบวนการสอนนั้น 
   การใช้หลักสูตรแบบเน้นความต้องการและความสนใจของผู้เรียน จะพบมากที่สุด 
ในรูปการจัดให้มีทางเลือกส าหรับนักเรียนแต่ละคน  ตัวอย่างเช่น ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จัดวิชา
ต่างๆ เพื่อส ารวจความถนัดและความสนใจของผู้เรียน จัดกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ หรือกิจกรรมต่างๆ 
ที่มุ่ ง ให้ผู้ เรียนแต่ละคนมีโอกาสได้ส ารวจและเรียนลึกลงไปในวิชาที่ตน สนใจ  การศึกษา                  
ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในรูปมหาวิทยาลัยเปิดที่สมบูรณ์  ซึ่งมีวิชาให้เลื อกเรียนอย่างมากมาย         
และการศึกษาต่อเนื่องโดยทั่วไป  แสดงถึง ลักษณะของหลักสูตรที่ให้มีทางเลือกตามความต้องการ
และความสนใจ  ตัวอย่างของโรงเรียนที่ยึดความต้องการและความสนใจของผู้เรียนหรือที่เน้นเด็ก    
เป็นศูนย์กลางมากที่สุด  ได้แก่  โรงเรียนซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill) ที่อังกฤษ ซึ่งมี นีล (A.S Neil) 
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน นีล กล่าวว่า โรงเรียนซัมเมอร์ฮิลล์  สร้างขึ้นโดยถือว่า เป็นการท าโรงเรียน
ให้สอดคล้องกับเด็กแทนที่จะท าให้เด็กสอดคล้องกับโรงเรียน ส่วนในประเทศไทยได้น าแนวคิด            
การจัดรูปแบบหลักสูตรลักษณะนี้มาใช้ คือโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี 
  8.2  ข้อดี 
   ผู้เรียนได้เรียนตามตามความต้องการและความสนใจของตนเอง  เหมาะสมส าหรับ
การพัฒนาในส่วนบุคคล  และทักษะการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องในบางด้าน 
  8.3  ข้อจ ากัด 
   การเน้นหลักสูตรแบบนี้มากๆ  จะท าให้หย่อนทางด้านการพัฒนาตามเป้าประสงค์     
ของสังคม  เพราะไม่ได้ฝึกการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะ        
ในการท างาน และการเป็นประชากรที่มีประสิทธิภาพ หรืออาจเรียกได้ว่าหย่อนในด้านมนุษยสัมพันธ์ 

  จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของหลักสูตรดังกล่าว จะเห็นว่าในการสร้าง
หลักสูตรจ าเป็นต้องรู้จักหลักสูตรแบบต่างๆ  ที่เคยมีและเคยทดลองใช้มาก่อน  เพราะในกระบวนการ
สร ้างหล ักส ูตร เมื ่อก าหนดว ัตถ ุประสงค ์  ค ัด เล ือกเนื ้อหาและประสบการณ์การ เรียนรู้               
แล้วการจะจัดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้จะจัดออกมาอย่างไร และควรก าหนดโครงสร้าง
อย่างไรจึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกัน  ตัวอย่างเช่น  ถ้าเลือกสร้างหลักสูตรแบบรายวิชา ขอบข่าย
เนื้อหาจะแคบและลึกเฉพาะวิชานั้น  การจัดล าดับเนื้อหาจะเป็นลักษณะเส้นตรง จากง่ายไปหายาก  
จากพ้ืนฐานไปสู่ความเฉพาะมากขึ้น  และถ้าเลือกสร้างหลักสูตรแบบกิจกรรมและประสบการณ์ก็อาจ
ก าหนดหลักสูตรไว้ตายตัวไม่ได้ เพราะเป็นหลักสูตรที่เน้นความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก  หลักสูตร  
คงไม่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้แม่นและลึกในวิชาการ แต่จะมีความรู้หลากหลายที่จ าเป็นต้องน ามาใช้
ในชีวิตจริง  ดังนั้นนักพัฒนาหลักสูตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องมีความเข้าใจลักษณะของหลักสูตร
แบบต่างๆ รวมทั้งข้อดีและข้อจ ากัดของรูปแบบหลักสูตรแต่ละรูปแบบ เพ่ือให้สามารถตัดสินใจเลือก
รูปแบบหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 

 

 



 - 88 - 

รูปแบบและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร 
  

 รูปแบบและทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น  การแสวงหารูปแบบในการ
พัฒนาหลักสูตรและการสอนเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น เพราะ รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรนั้น 
เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น การน ารูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรมาใช้จะต้องปรับให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของชีวิตและสังคมของผู้ใช้ แนวคิด          
ในการพัฒนาหลักสูตรมีหลายแนวทาง ดังจะกล่าวดังนี้  
 

1. การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ 
      บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 65) กล่าวว่า ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรมีข้ันตอน ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1  การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

               ขั้นที่ 2  การเลือกประสบการณ์การเรียน 

               ขั้นที่ 3  การประเมินผล 

 

ไทเลอร์ได้เสนอรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร ดังภาพ ที่ 3.1 

 

  ศึกษาสังคม 

  ศึกษาผู้เรียน 

              
จุดประสงค์     ทฤษฎี จุดประสงค์  ประสบการณ์ 
 

                                                    ปรัชญา                  ประเมินผล 

 

  ชั่วคราว    การเรียนรู้ ที่ใช้จริง   การเรียน 

 

  ข้อเสนอแนะ 

  ของผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

ภาพที่ 3.1   รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ 
ที่มา  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546, หน้า 65)  
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 จากภาพที่ 3.1 จะเห็นได้ว่า  ในการก าหนดจุดมุ่งหมายนั้น  ในขั้นแรกต้องก าหนดเป็น
จุดมุ่งหมายชั่วคราวก่อน  โดยต้องน าบริบทที่เกี่ยวข้อง  เช่น  บริบททางด้านสังคม  ด้วยการ         
น าสิ่งที่สังคมคาดหวังว่าต้องการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอย่างไรและมีการศึกษาตัวผู้เรียน  เช่น  ความ
ต้องการ  ความสนใจ  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  เป็นต้น  นอกจากนั้นยังต้องศึกษาแนวคิด
นักวิชาการ (วิชัย  วงษ์ใหญ่,  2537 : 12)  ความเชื่อค่านิยมของสังคมเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องวิเคราะห์ 
ให้ชัดเจน  เพราะการศึกษาสังคมค่านิยมขนบประเพณี  วัฒนธรรมจะให้ค าตอบว่าสังคมต้อง              
การจัดการศึกษาเพ่ืออะไร  และจะจัดการศึกษาค่านิยมขนบประเพณี  วัฒนธรรมจะให้ค าตอบว่า  
สังคมต้องการจัดการศึกษาเพ่ืออะไรและจะจัดการศึกษาส าหรับใคร  สิ่งเหล่านี้ช่วยให้แสวงหาค าตอบ          
ที่ชัดเจนในการก าหนดเป้าหมายหรือทิศทางของการศึกษา 
 

2.  การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา 

 

      แนวคิดของทาบาในการพัฒนาหลักสูตรใช้วิธีแบบรากหญ้า  (Grass-roots  approach)  
มีความเชื่อว่าหลักสูตรควรได้รับการออกแบบโดยครูผู้สอนมากกว่าพัฒนาจากองค์การที่อยู่ในระดับ   
สูงขึ้น  ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ  ดังนี้  (Taba, 1962 : 456 – 459) 

     2.1 วิเคราะห์ความต้องการ (Diagnosis of needs) ใช้วิธีส ารวจสภาพปัญหา           
ความต้องการ  และความจ าเป็นของผู้เรียนและของสังคม 

     2.2  ก าหนดจุดมุ่งหมาย  (Formulation of objectives)  ด้วยข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ความต้องการ 

     2.3  คัดเลือกเนื้อหาสาระ  (Selection of content)  เมื่อก าหนดจุดมุ่งหมายแล้วก็ต้อง
เลือกเนื้อหาสาระ  ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  และต้องค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนด้วย 

     2.4  การจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ  (Organization  of content)  เนื้อหาสาระทีร่วบรวม
ต้องค านึงถงึความยากง่ายและความต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจ     
ของผู้เรียน 

     2.5  การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  (Selection  of  learning  experiences)  
การคัดเลือกประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาวิชา 
     2.6  การจัดรวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้  (Organization  of  Learning 

experiences)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรค านึงถึงความต่อเนื่องของเนื้อหาสาระ 
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              2.7  ก าหนดวิธีวัดและประเมินผล  (Determination  of  what  to  evaluate  and  

the  ways  and  means  of  doing  it)  มีการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าประสบการณ์การเรียน  
ที่จัดให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  และก าหนดวิธีการประเมิน     รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้       
ในการประเมินด้วย  ดังแสดงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา ในภาพที่ 3.2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา 

ที่มา  (Taba, 1962 ,หน้า 456 – 459)  

1.  วิเคราะห์ความต้องการ  (Diagnosis  of  needs) 

2. ก าหนดจุดมุ่งหมาย  (Formulation  of  objectives) 

3. คัดเลือกเนื้อหาสาระ  (Selection  of  content) 

4.  การจัดรวบรวมเนื้อหาสาระ  -  ความคิดรวบยอด  (Key  concepts) 

   (Organization  of  content)  -  ความคิดหลัก  ( Main  ideas) 

     -  ข้อเท็จจริง  (Facts) 

5.  การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้   (Selection  of  learning  experiences) 

6.  การจัดรวบรวมประสบการณ์การเรียนรู้  (Organization  of  learning  experiences) 

     (กลวิธีการสอนเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัยและเจตพิสัย) 

7.  ก าหนดวิธีวัดและประเมินผล  (Determination  of  what  to  evaluate) 



 - 91 - 

    จากภาพที่ 3.2  การพัฒนาหลักสูตรแนวคิดของทาบาจะเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนก็ได้       
แต่เมื่อเริ่มมีจุดใดแล้วจะต้องท าการศึกษาให้ครบกระบวนการทั้ง 7  ขั้นตอน  จุดเด่นในแนวคิด      
ของทาบาคือเรื่องยุทธวิธีการสอน  (Teaching  Strategies)  และประสบการณ์การเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่ต้องค านึงถึง  มีอยู่  2  ประการ  ดังนี้ (วิชัย  วงใหญ่, 2537 : 15 – 16) 

     1)  ยุทธวิธีการสอนและประสบการณ์การเรียนรู้  เป็นเครื่องก าหนดสถานการณ์เงื่อนไข
การเรียนรู้  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็น
ผลผลิต  ดังนั้น  การจัดรูปแบบของการเรียนการสอนต้องแสดงล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ด้วย 

     2)  ยุทธวิธีการสอนเป็นสิ่งที่หลอมรวมหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาไว้ด้วยกัน  การพิจารณา
ตัดสินใจเกี่ยวกับยุทธวิธีการสอนควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  คือ 

         2.1)  การจัดเนื้อหา  ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่ารายวิชานั้น ๆ  มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้        
แบบใด  กว้างหรือลึกมากน้อยเพียงใด  และได้เรียงล าดับเนื้อหาวิชาไว้อย่างไร  การก าหนดโครงสร้าง
ได้กระท าชัดเจนสอดคล้องกับโครงการในระดับใด  เพราะแต่ละระดับมีจุดประสงค์เนื้อหาสาระที่มี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

        2.2)  หน่วยการเรียน  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่บ่งชี้ถึงการวัดและประเมินได้ชัดเจน  
มีรายละเอียดและมีความยืดหยุ่นเพ่ือเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียน
และท ากิจกรรมตามความต้องการและความสนใจ  การตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนจะช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการพัฒนากระบวนการเรียนได้เป็นล าดับขั้นตอนเพื่อนไปสู่ข้อค้นพบ  ข้อสรุปที่เป็น
หลักการที่มุ่งเน้นความคาดหวังเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน  และการกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองดังแสดงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของทาบา  รูปภาพ ที่ 3.3 
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ภาพที่ 3.3   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของทาบา  
ที่มา (วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2537, หน้า 17) 

 

   ก าหนดโดยการวิเคราะห์                        ก าหนดวัตถุประสงค์                    การก าหนดจุดประสงค์ 

                       วิเคราะห์และการจ าแนก           แต่ละระดับ 

1. วัฒนธรรมและความต้องการ                    1. ชนิดของพฤติกรรม                                 1. จุดมุ่งหมายทั่วไปของ 
ของสังคมและผู้เรียน                                         การศึกษา 

2. กระบวนการเรียนรู้และหลักการ                           2. เนื้อหาวิชา                                                2. จุดมุ่งหมายระดับโรงเรียน 

3. ธรรมชาติความรู้ในศาสตร์ต่างๆ                            3. ความต้องการด้าน                  3. จุดมุ่งหมายระดับชั้นเรียน 

และวิธีการแสดงหาความรู้                                        
4. อุดมการณ์ของประชาธิปไตย 

 ก าหนดความรู้            การเลือกเนื้อหา                                 สถาบันองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
         และประสบการณ์การเรียน       
                                                                        และลักษณะการจัด 

1. ลักษณะ, ธรรมชาติของความรู้                             เนื้อหาสาระ               1.  โรงเรียน, การบริหาร  
    ของศาสตร์ต่าง ๆ                               กิจกรรม                    ใช้ทรัพยากร 

2. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน                             และประสบการณ ์              2.  องค์กรเล็กๆ ที่เกี่ยวข้อง    
3. การเรียนรู้                        กับการศึกษา บทบาท 

4. พัฒนาผู้เรียน                                                       และหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน  

                                                                                                           

   สิ่งท่ีต้องค านึง   การจัดหลักสูตรรูปแบบของหลักสูตร                     ผู้รับผิดชอบบุคคล/หน่วยงาน                           
      

1. ความต่อเนื่องของความรู้                   รายวิชา  หมวดวิชา มุ่งเน้นด้าน                           1. โรงเรียน 

2. บูรณาการทางความรู้                   ชีวิตและสังคม  กิจกรรมและ                2. คณะครูและเจ้าหน้าที่ 
     ประสบการณ์  กิจกรรมของผู้เรียน                       3. วิธีการที่จะใช้บุคลากร 
     จุดรวม  แนวคิดต่าง ๆ                     ให้เกิดประโยชน์จากการเรียนรู้ 
                                                                                                    

             สิ่งท่ีต้องค านึง                      ขอบข่ายของการเรียง                                      ผู้ด าเนินการต้อง   
                                              ล าดับหลักสูตรลักษณะการจัด                                           ค านึงถึง  

     

1. ขอบข่ายของกระบวนการ         1. การเรียงล าดับข้ันตอน                   รูปแบบของการจัดหลักสูตร 

  เรียนรู้                              การเรียนรู้                    ประเภทต่าง ๆ 

2. ขอบเขตความต่อเนื่องของ         2. ขอบข่ายและข้ันตอนของการจัด                   หลักส าคัญในการจัด  
  กระบวนการเรียนรู้             กระบวนการเรียนรู้                                                  หลักสูตร 

    

 



 - 93 - 

3.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของประเทศไทย 

      การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานเท่าที่ผ่านมาเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานระดับนโยบาย  โดยกรมวิชาการ  เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตร
ระดับชาติ  รวมทั้งเป็นผู้จัดเนื้อหาสาระแบบเรียน  สื่อรายวิชาต่าง ๆ  ให้โรงเรียนใช้เหมือนกันทั่ว
ประเทศ  แม้ว่าในคู่มือหลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  
2533)  เปิดโอกาสให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนได้เอง  แต่ก็มี
โรงเรียนจ านวนน้อยมากคือประมาณร้อยละ  27  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  
2543 : 296)  ที่มีหลักสูตรสอดคล้องกับท้องถิ่นและผู้เรียน  ดังนั้น  การศึกษารูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้เองในบริบทของประเทศไทย        
จากแนวคิดของหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่ งมีส่วนส าคัญในการก าหนดรูปแบบ  รวมทั้งแนวคิด             
ของนักวิชาการ  ที่น าไปสู่การสังเคราะห์เป็นรูปแบบส าหรับการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในครั้งนี้     
มีดงัต่อไปนี้ 
   3.1  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ 
          กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  (2539 : 2 – 35)  ได้ก าหนดให้โรงเรียนสามารถ
พัฒนาหลักสูตรเองได้ภายใต้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น  ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร  4  ลักษณะดังต่อไปนี้ 
         3.1.1  การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน 

         การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยศึกษาจาก
ค าอธิบายวิชาที่ก าหนด  ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  อาท ิ

        1)  กิจกรรม  ได้แก่  ส่วนที่ระบุถึงแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน            
ที่ต้องจัดให้แก่ผู้เรียนสังเกตได้จากค าว่า  ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  ส ารวจ  ฝึก  ปฏิบัติ  วิเคราะห์  
อภิปราย  ฯลฯ 

        2)  เนื้อหา  ได้แก่  ส่วนที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหรือ
ฝึกเพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ 
         3)  จุดประสงค์  ได้แก่  ส่วนที่ระบุถึงพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
หลังจากที่ได้เรียนรู้หรือฝึกทักษะตามที่ได้ระบุไปแล้วในข้อ  1.1 และ  1.2  พฤติกรรมที่ต้องการให้
เกิดนี้ประกอบด้วย  ส่วนที่เป็นความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และกระบวนการ 
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           ผลที่ได้จากการศึกษา  วิเคราะห์  ค าอธิบาย  หรือค าอธิบายรายวิชานี้  ช่วยท าให้
ผู้สอนมองเห็นภาพงานสอนของเนื้อหาหรือรายวิชาดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้นว่าต้องจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิธีใด  มีขอบข่ายเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้หรือฝึกทักษะอะไรบ้าง  และประการสุดท้ายต้องการ   
ให้ผู้เรียนมีหรือเกิดพฤติกรรมทั้งในด้านความรู้  ทักษะ  เจตคติ  รวมทั้งการจัดการอะไรบ้าง  
กิจกรรมต่าง ๆ  ที่วิเคราะห์ออกมานี้  หลักสูตรก าหนดไว้กว้าง ๆ  เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่ต้อง
พิจารณาว่ากิจกรรมดังกล่าวควรจัดโดยวิธีใด  จัดอย่างไรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่น  เนื้อหาและตัวผู้เรียน  เช่น   
        กิจกรรม  “ศึกษา”  สามารถจะจัดรูปแบบหรือวิธีการ  ศึกษา  ได้หลายวิธี  ดังนี้ 
        -  ฟังค าอธิบายจากครู 
        -  ค้นคว้าจากห้องสมุดโรงเรียน 

        -  ค้นคว้าจากแหล่งวุฒิในท้องถิ่นมาบรรยาย 

        -  ออกไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่น 

        -  ออกไปส ารวจดูสภาพจริงในพื้นที่ 
        -  สังเกตสิ่งแวดล้อม 

         -  ออกไปทัศนศึกษา 
        -  รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

        -  น าหรือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 
        -  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้  เช่น  ความสัมพันธ์ด้านความเหมือนและแตกต่างสิ่งที่เป็นเหตุ
และผล  ฯลฯ                                   
        จะเห็นได้ว่า  กิจกรรมการ  “ศึกษา”  นั้นโรงเรียนสามารถ  “ศึกษา”  ตามที่ก าหนด
ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ  หลายวิธี   และแต่ละวิธีมีขั้นตอนของการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป            
ไม่ว่าโรงเรียนต้องตัดสินใจเลือกหรือปรับกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลักษณะใดก็ตาม  กิจกรรม           
ที่จัดนั้นต้องเป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและได้เรียนรู้จริงเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองได้
มากที่สุด  ต้องจัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ได้จากการวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์            
ของโรงเรียนที่ส าคัญต้องไม่ท าให้จุดประสงค์การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป 

        3.1.2 การพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับรายละเอียดของเนื้อหา 

                การพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้  เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากที่โรงเรียนได้
วิเคราะห์เนื้อหา / อธิบายรายวิชามาแล้ว  โรงเรียนต้องน าเอาผลการวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นเนื้อหามา
วิเคราะห์ต่อไปอีกว่าจากหัวข้อหรือขอบข่ายเนื้อหาที่หลักสูตรก าหนดไว้ในแต่ละหัวข้อนั้ นควรมีการ
เพ่ิมเติมวิเคราะห์รายละเอียดอะไรอีกบ้างว่าพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับรายละเอียดอะไรอีกบ้าง       
ว่าพัฒนาหลักสูตรโดยการปรับรายละเอียดเนื้อหานี้  โรงเรียนสามารถพิจารณาก าหนดรายละเอียด
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เนื้อหาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่  โดยต้องไม่ท าให้
จุดประสงค์การเรียนรู้ เปลี่ยนไปและต้องค านึงถึงความเหมาะสมของเวลาและผู้ เรียนด้วย                  
การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะนี้โรงเรียนสามารถด าเนินการได้เอง 
        3.1.3  การพัฒนาหลักสูตรโดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

                 การพัฒนาหลักสูตรในลักษณะของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ด้วยการ
เลือก  ปรับปรุงหรือจัดท าสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม่  มีลักษณะดังนี้ 
        1)  ประเภทของสื่อการเรียนการสอน  จ าแนกประเภทตามลักษณะของสื่อ      
การเรียนการสอนได้ดังนี้ 
            1.1)  หนังสือเรียน  เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ส าหรับ
การเรียนมีสาระตรงที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างถูกต้อง  อาจมีลักษณะเป็นเล่ม  เป็นแผ่นหรือเป็นชุด    
ก็ได้ 
            1.2)  คู่มือครู  แผนการสอน  แนวการสอน   หรือออกแบบเอกสารอ่ืน ๆ  
ที่จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามจุดประสงค์ 
ของหลักสูตร 

             1.3)  หนังสือเสริมประสบการณ์เป็นหนังสือท่ีจัดท าขึ้นโดยค านึงถึง
ประโยชน์ในด้านการศึกษาหาความรู้ของตนเอง  ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ความซาบซึ้งในคุณค่า
ของภาษา  การเสริมสร้างทักษะและนิสัยรักการอ่าน  การเพ่ิมพูนความรู้  ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้
ตามหลักสูตรให้กว้างขวางขึ้น  หนังสือประเภทนี้โรงเรียนควรจัดไว้บริการครูและนักเรียนในโรงเรียน  
หนังสือเสริมประสบการณ์จ าแนกออกเป็น  4  ประเภท  ดังนี้ 
          1.3.1)  หนังสืออ่านนอกเวลา  เป็นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดให้ใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรนอกเหนือจากหนังสือเรียนส าหรับให้นักเรียน
อ่านนอกเวลาเรียน  โดยถือว่ากิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับหนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน   
ตามหลักสูตร 

          1.3.2)  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เป็นหนังสือที่มีสาระอิงหลักสูตรส าหรับ          
ให้นักเรียนอ่านเพ่ือศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง  ตามความเหมาะสมกับวัยและความสามารถ
ในการอ่านของแต่ละบุคคล  หนังสือประเภทนี้เคยเรียกว่าหนังสืออ่านประกอบ 

          1.3.3)  หนังสืออุเทศ  เป็นหนังสือส าหรับใช้ค้นคว้าอ้างอิงเกี่ยวกับ
การเรียน โดยมีการเรียบเรียงเชิงวิชาการ 
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          3.1.4)  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  เป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เน้นไปในทางส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดทักษะในการอ่าน  และมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นอาจ
เป็นหนังสือวรรณคดี  นวนิยาย  นิทาน  ฯลฯ  ที่มีลักษณะไม่ขัดต่อวัฒนธรรม  ประเพณีและศีลธรรม
อันดีงาม  ให้ความรู้  มีคติและสาระประโยชน์          
                   3.1.5)  สื่อการเรียนการสอนอ่ืนๆ  เช่น  สื่อประสม  วีดีทัศน์ แถบ
บันทึกเสียง  ภาพพลิก  แผ่นภาพ  เป็นต้น 

                   สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น  โรงเรียนสามารถเลือกใช้  
ปรับปรุงหรือจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม 

        2)  การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน 

             เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภทตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว        
และสื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภทก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป  อีกทั้งสื่อการเรียน
การสอนที่ผลิตจากส่วนกลางก็มักจะให้เนื้อหาทั่วไป ๆ  ซึ่งไม่เจาะจงเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง  
ฉะนั้น  โรงเรียนจึงควรเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของท้อง ถิ่นตน            
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
            2.1)  วิเคราะห์หลักสูตร  โดยวิเคราะห์จุดประสงค์  ค าอธิบาย / ค าอธิบาย
รายวิชา  และคาบเวลาเรียน  ที่ปรากฏในหลักสูตรว่า  วิชา / รายวิชานั้นมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้   
เจตคติ  ค่านิยม  ทักษะและการปฏิบัติยอย่างไร  มีขอบข่ายเนื้อหาเพียงใด  และมีคาบเวลาเรียน
เท่าไหร่  เพื่อน ามาก าหนดสื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

            2.2)  ส ารวจ  รวบรวมสื่อการเรียนการสอน  ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้อง          
หรือสอดคล้องกับจุดประสงค์และค าอธิบาย / ค าอธิบายรายวิชาจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น  ห้องสมุด
สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  ร้านจ าหน่ายหนังสือ  ฯลฯ  เพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม
และความสอดคล้องกับหลักสูตร 

            2.3)  วิเคราะห์สื่อการเรียนการสอน  ที่ได้จากการส ารวจและรวบรวมไว้
ตามข้อ  2.2  เพ่ือพิจารณาว่าสื่อการเรียนการสอนดังกล่าวสามารถน ามาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรได้หรือไม่เพียงใด 

       3)  การปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน 

           โรงเรียนอาจปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนทั้งหนังสือเรียน  คู่มือครู  
แผนการสอน  แนวการสอน  หนังสือเสริมประสบการณ์  ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ปรับรายละเอียด  
หรือให้เป็นปัจจุบันได้ 
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       4)  การจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

            เมื่อโรงเรียนได้วิเคราะห์สื่อการเรียนการสอนเพ่ือเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพของท้องถิ่นแล้วพบว่า  มีความจ าเป็นที่ โรงเรียนจะต้องจัดท าสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม่  
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เช่น  หนังสือเรียน  
คู่มือครู  แผนการสอน  หนังสือเสริมประสบการณ์  แบบฝึกหัด  สื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ  เป็นต้น 

        3.1.4  การพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดท าวิชา / รายวิชาเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่            
แนวการจัดท าวิชา / รายวิชาเพิ่มเติม 

        การพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้เป็นการจัดท าวิชาหรือรายวิชาขึ้นใหม่  หลังจากที่ศึกษา
มาแล้วพบว่า  สิ่งที่ควรพัฒนานั้นไม่มีปรากฏอยู่ในหลักสูตรของกลุ่มประสบการณ์หรือรายวิชา /  
กลุ่มวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรแกนกลาง  การพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดท ารายวิชา / รายวิชาขึ้นใหม่นี้  
ควรด าเนินการในรูปแบบของคณะท างานโดยมีขั้นตอนการจัดท าดังนี้ 
  1) ศึกษาจุดหมายของหลักสูตร  จุดประสงค์และโครงสร้าง  เนื้อหาของกลุ่ม
ประสบการณ์ / กลุ่มวิชา / รายวิชาต่าง ๆ  จากหลักสูตรแกนกลาง  เพ่ือใช้เป็นข้ อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการพิจารณาจัดท าและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการซ้อนกับเนื้อหาที่มีอยู่ 
  2)  น าเอาผลการศึกษาผลการวิเคราะห์สภาพที่ควรจะเป็นของการจัดการศึกษา         
ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น  ที่ได้จากการวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์มาใช้เป็นข้อมูล
ในการก าหนดจุดประสงค์และเนื้อหา 
  3)  ก าหนดจุดประสงค์ของวิชา / รายวิชาที่จะด าเนินการจัดท าขึ้นใหม่  โดย 

       3.1)  วิเคราะห์จากปัญหา / ความต้องการของท้องถิ่น  ส าหรับก าหนดสภาพ       
ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน  โดยระบุปัญหา / ความต้องการของท้องถิ่น  ซึ่งได้แก่  สิ่งที่ต้องการให้รู้
พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดและเงื่อนไขต่าง ๆ  (ถ้ามี) 
       3.2)  ก าหนดจุดประสงค์ให้ครอบคลุมกับสภาพที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
(ความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และกระบวนการ)  รวมทั้งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของกลุ่มวิชา / กลุ่ม
ประสบการณ์ด้วย  ซึ่ งลักษณะของจุดประสงค์ที่ดีต้องบอกสภาพที่ต้องการให้เกิดกับผู้ เรียน         
เมื่อเรียนจบรายวิชานั้น  ไม่ใช่การด าเนินงานหรือกิจกรรม 

  4)  ก าหนดเนื้ อหา  โดยการวิ เคราะห์จากจุดประสงค์   ซึ่ ง ระบุค าหลัก             
ของจุดประสงค์รายวิชานั้น  ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นความรู้  (สิ่งที่ให้ผู้เรียน/ศึกษา)  และส่วน             
ที่เป็นทักษะ  (สิ่งที่ต้องการฝึก)   เนื้อหาที่ก าหนดนี้ต้องประกอบด้วย 
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         4.1)  สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา 
         4.2)  ประกอบด้วยส่วนที่เป็นความรู้และทักษะ 

         4.3)  เหมาะสมกับวัยและพ้ืนความรู้ของผู้เรียน 

         4.4)  เหมาะสมกับคาบเวลา 
         4.5)  ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ  ระบบการปกครองตามหลักประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
  5) ก าหนดคาบเวลาเรียนส าหรับค าอธิบายหรือรายวิชาที่จัดท าขึ้นใหม่   ในการ
ก าหนดคาบเวลาต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  เช่น  ระดับประถมศึกษา  จ านวนคาบเวลาเรียนที่ก าหนด
นั้นต้องไม่ท าให้คาบเวลาเรียนส าหรับกลุ่มประสบการณ์/หน่วยย่อยที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไป 

  6)  เขียนค าอธิบาย / ค าอธิบายรายวิชา  ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแม่บทโดยระบุแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้      
ของรายวิชาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

  7) จัดท าเอกสารชี้แจงรายละเอียดประกอบการจัดท าวิชาหรือรายวิชาที่จัดท า         
ขึ้นใหม่  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  โดยให้มีรายละเอียดเนื้อหา  ประกอบด้วย 

        7.1)  เหตุผลความจ าเป็น 

        7.2)  จุดประสงค์  (ของวิชา / รายวิชาที่จัดท า) 
        7.3)  ขอบข่ายเนื้อหา 
        7.4)  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

        7.5)  สื่อการเรียนการสอนที่สามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน 

        7.6)  แนวการวัดผลประเมินผล 

  8)  ในการเสนอขออนุมัติ  ให้ส่งเอกสารในข้อ  6  และ  7  ให้แก่หน่วยงานที่ท า 

หน้าที่พิจารณาอนุมัติ  เมื่อได้รับอนุมัติและกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้ค าอธิบาย / ค าอธิบายรายวิชา
ดังกล่าวแล้วจึงน าเอาค าอธิบายหรือรายวิชาดังกล่าวมาจัดท าการเรียนการสอนในโรงเรียนและต้ อง 
ไม่ลืมว่า  เนื้อหารายวิชาที่ท าขึ้นมาใหม่ต้องไม่เป็นเนื้อหาที่ซ้ าซ้อนกับเนื้อหาที่มีอยู่แล้วในแม่บท  
เนื้ อหาในกลุ่ มประสบการณ์/รายวิชา/ กลุ่ มวิชา เดียวกันหรือต่ างกลุ่ มกันก็ตาม  ดั งนั้ น                 
ต้องตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาก่อนลงมือพัฒนา 
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      ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติค าอธิบาย / ค าอธิบายรายวิชาที่จัดท า
ประกอบด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ  ดังนี้  
  1)  สนองและสอดคล้องกับหลักการ  จุดหมาย  และโครงสร้างของหลักสูตร  
  2)  เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความรู้ในแต่ละกลุ่มประสบการณ์หรือกลุ่มวิชาตาม 
ที่โครงสร้างหลักสูตรทั้ง 3  ระดับก าหนดไว้ 
  3)  สอดคล้องและสนองต่อสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และความต้องการของท้องถิ่น
อย่างแท้จริง 
  4)  มีความสมบูรณ์และความพร้อมพอเพียงในการน าไปใช้ในการเรียนการสอน  
ปัจจัย  กระบวนการ  ผลผลิตและผลกระทบ 

  5)  เป็นผลผลิตจากการน าข้อมูลในระดับท้องถิ่นมาพัฒนาการเรียนการสอน  ทั้งใน
ด้านหลักสูตร  สื่อการเรียนการสอน  และเทคนิคการสอน 

  6)  ไม่เป็นเนื้อหาวิชา / รายวิชาที่ซ้ าซ้อนกับเนื้อหาวิชาหรือรายวิชาที่มีอยู่           
ในหลักสูตรแกนกลาง 
  7)  ไม่มีเนื้อหาที่กล่าวมาโดยตรงกับพาดพิงในลักษณะที่ลบหลู่สถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  ไม่ขัดต่อหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย  ไม่ขัดกับหลักศีลธรรมอันดี           
และไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ 
  8)  มีรูปแบบและวิธีการเขียนสอดคล้อง และเป็นไปตามที่หลักสูตร ของกระทรวง 
ศึกษาธิการก าหนด 

  จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรด้วยการปรับกิจกรรม  ปรับเนื้อหา  ปรับปรุงสื่อ  
และเพ่ิมเติมรายวิชาดังที่กล่าวมาแล้ว  กรมวิชาการได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
ตามความต้องการของท้องถิ่น  และปรับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรด้วยการเพ่ิมกิจกรรมการจัดท า
สื่อใหม่เพ่ิมเติมขึ้นมา  ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น  (กรมวิชาการ  
กระทรวงศึกษาธิการ,  2543 : 4 – 6   มีดังนี ้
  1)  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ  เช่น 

         1.1)  ด้านการศึกษา 
         1.2)  ด้านเศรษฐกิจ 

         1.3)  ด้านสังคมวัฒนธรรม 

         1.4)  ด้านสิ่งแวดล้อม 

         1.5)  ด้านการสื่อสาร / คมนาคม 

         1.6)  ด้านประชากร 
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  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 าสื่อการเรียนขึ้นใหม่ 
         3.5)  จัดท าค าอธิบายและรายวิชาเพ่ิมเติม 

  4)  ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ 
  5)  จัดท าแผนการสอน 

  การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น ในลักษณะที่   3.1-3.4  
สถานศึกษาไม่จ าเป็นต้องขออนุมัติ / ขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ  สถานศึกษาสามารถ
ด าเนินการจัดท าค าอธิบาย  หรือค าอธิบายรายวิชาขึ้นมาใหม่แล้ว  สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ
เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ  หรือผู้ที่ได้รับการอนุมัติและกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้ได้แล้ว
จึงจะสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาได้  ดังแสดงในภาพที่ 3.4  
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ภาพที่ 3.4   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ   

ที่มา (กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, หน้า 6) 
 

ชุมชน สถานศึกษา 

วิเคราะห์สภาพและความต้องการ 

คร ู

วิเคราะห์หลักสูตร 

(กิจกรรม/เนื้อหา/จุดประสงค์) 

ก าหนดแนวทาง 
พัฒนาหลักสูตร 

ก าหนดแนวทาง 
จัดการเรียนรู้ 

จัดท าแผนการสอน 

ผู้เรียน 

ปรับกิจกรรม 

ปรับเนื้อหา 

ปรับปรุงสื่อ 

จัดท าสื่อ 

เพ่ิมเติมรายวิชา 
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      3.2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

            กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  (2541 : 2)  เปิดโอกาส          
ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรได้เอง  โดยพัฒนา  “หลักสูตรท้องถิ่น”  และให้ความหมายว่า            
เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ เรียนหรือสร้างจากหลักสูตร
แกนกลาง   ที่ปรับให้เข้ากับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียนตามท้องถิ่นต่าง ๆ  หรือสร้างจากเหตุการณ์     
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อผู้เรียน  หลักสูตรท้องถิ่นมีความสอดคล้อง  เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ  เน้นการเรียนรู้ชีวิตของตนเอง  ปรับตนเองให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยาการ  การใช้เทคโนโลยีและข่าวสารข้อมูลในการเรียนรู้ต่าง ๆ  ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามสภาพชีวิตจริงของตนเอง  สามารถน าเอาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาอาชีพ  พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวและท้องถิ่นได้ 
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่น าหลักสูตรแกนกลาง
มาปรับให้เข้ากับสภาพของผู้เรียน  ซึ่งแตกต่างไปตามท้องถิ่นต่าง ๆ  มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  1  การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางที่สัมพันธ์กับสภาพปัญหา          
ของชุมชน 

   การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง  ครูและผู้ เรียนต้องร่วมกันศึกษาหลักสูตร
แกนกลางที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนสร้างขึ้น  ก าหนดหมวดวิชาต่าง ๆ  ที่ผู้เรียนแต่ละระดับต้อง
เรียน  เนื้อหาหลักสูตรแกนกลางที่ก าหนดเป็นเนื้อหากลางทั่วไปตามหลักทฤษฎีของหมวดวิชานั้น ๆ  
ศึกษารายละเอียดของแต่ละหมวดวิชา  วิเคราะห์หัวข้อของเนื้อหาดังนี้ 
          1.1)  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางในระดับท่ีน ามาจัดการเรียนการสอน  (ประถม  มัธยม
ต้น  มัธยมปลาย  ทุกหมวดวิชา) 
         1.2) วิเคราะห์หัวข้อเนื้อหาที่ต้องพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นตามสภาพปัญหา         
ของชุมชนที่ส ารวจมาแล้ว  และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น 

         1.3)  พิจารณาหัวข้อเนื้อหาในหมวดวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องน ามาจัดหมวดหมู่ด้วยกัน              
ในลักษณะบูรณาการเนื้อหา 
         ขั้นตอนที่ 2  การจัดหมวดหมู่สภาพปัญหาและความต้องการที่ส่งผลต่อผู้เรียน 

         น าสภาพปัญหาและความต้องการที่ส ารวจและวิเคราะห์แล้วมาพิจารณาร่วมกับหัวข้อ
เนื้อหา  หมวดวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรที่ก าหนดเป็นหมวดวิชาแกนในการพัฒนาเป็นหลักสูตร
โรงเรียนแล้วจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการหลังจากนั้น
จัดล าดับความส าคัญตามสภาพปัญหาของท้องถิ่นท่ีพบ 
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         ขั้นตอนที่ 3  การเขียนแผนการสอน  โดยด าเนินการดังนี้ 
         3.1)  การก าหนดหัวข้อปัญหา  (Theme)  หัวข้อเนื้อหาของการเรียนการสอน 

         3.2)  การเขียนสาระส าคัญ  (Concept)  เป็นบทสรุปใจความส าคัญของเรื่องเน้น
ความคิดรวบยอด  หลักการ  ทักษะหรือลักษณะนิสัยที่ต้องการปลูกฝังให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 

         3.3)  การก าหนดขอบเขตเนื้อหา  ให้ระบุว่าหัวข้อเนื้อหาครอบคลุมและสัมพันธ์กับ
วิชาใด 

         3.4)  การก าหนดจุดประสงค์ทั่วไปหรือจุดประสงค์ปลายทางเป็นจุดประสงค์ที่คาดว่า
ผู้เรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไร  หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้  ทักษะและ
ทัศนคติอย่างไรเมื่อเรียนจบเรื่องนั้นแล้ว 

         3.5)  การก าหนดจุดประสงค์เฉพาะหรือจุดประสงค์น าทาง  เป็นการก าหนดเป้าหมาย
ของการเรียนการสอนในแต่ละหัวเรื่องย่อยที่ปรารถนาให้เกิดกับผู้เรียน  นิยมเขียนในลักษณะ        
ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

         3.6)  การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ก าหนดกิจกรรมตามขั้นตอนของทฤษฎี
เชิงระบบ  (System  Approach) 

         3.7)  สื่อการเรียนการสอน  ต้องระบุให้ชัดเจนว่าในการเรียนการสอนแต่ละหัวข้อ
เนื้อหาต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง  และสามารถจัดหาจากท่ีใด  ต้องระบุเป็นรายข้อตามจุดประสงค์ 
         3.8)  การประเมินผล  เป็นการเขียนแนวทางการประเมินผลของการปฏิบัติกิจกรรม
แต่ละขั้นตอนตามจุดประสงค์ที่ก าหนด  โดยให้ผู้เรียนรวบรวมผลงานไว้  น าเสนอครูประจ ากลุ่ม             
โดยการพรรณนางานที่รวบรวมไว้  เกี่ยวกับอะไร  มีจุดมุ่งหมายอย่างไร  ผู้เรียนมีความรู้สึกอย่างไร        
ต่อการรวบรวมผลงาน  และมีแนวคิด  มีการพัฒนาอะไรต่อไป  มีความพอใจกับชิ้นงานมากน้อย
เพียงใด 

         ขั้นตอนที่  4  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

         ครูและผู้เรียนร่วมกันพัฒนาโดยมีสถานศึกษาอ านวยความสะดวกและก ากับดูแล
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง  ซึ่งสถานศึกษาโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเป็น
ผู้อนุมัติหลักสูตรที่ครูและผู้ เรียนร่วมกันพัฒนาขึ้นตามความต้องการทางนโยบายของรัฐ               
ความต้องการทางการศึกษาและความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้เรียน  โดยมีวิธีด าเนินการ
ตามล าดับดังนี้ 
         4.1)  ครูน าหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว  น าเสนอศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน
อ าเภอ  เพ่ือน าเสนอศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเป็นรายภาคเรียน  แต่ในกรณีไม่ต้องขออนุมัติ
ใหม่หรือในกรณีหลักสูตรวิชาชีพให้น าเสนอเป็นคราว ๆ  ไป  ที่พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นจากหลักสูตร
แกนกลาง 
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         4.2)  ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ตามสภาพความเป็นไปได้  โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการหาความรู้  (Input)  กระบวนการน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับ / ประยุกต์ใช้  (Process)  และกระบวนการแสดงผลของความรู้หรือการเรียนรู้
ที่สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิต  (Output) 

         4.3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการ  โดยยึดวิธีของทฤษฎีเชิงระบบ 
(Systems  Approach  :  I-P-O) 

         ขั้นตอนที่ 5  การประเมินผล 

         การประเมินผลเน้นการประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง  (Authentic  assessment)  
ซึ่งประเมินอิงความสามารถและการพัฒนาของผู้เรียนมุ่งเน้นความก้าวหน้า  การเปลี่ยนแปลง         
ที่เป็นชีวิตจริงของผู้เรียนแต่ละคนสะท้อนให้เห็นสภาพของงานและสิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติ  โดยผู้เรียน
เป็นผู้สร้างค าตอบด้านการแสดง  การสร้างสรรค์ผลผลิตของงานเป็นการประเมินผลงานของผู้เรียน       
ที่ได้ท าจริง  ปฏิบัติจริง  ในแต่ละข้ันตอนของกระบวนการเรียน  หรือกระบวนการรวบรวมเหตุการณ์  
ข้อมูลที่ผู้เรียนท าได้แล้วแปลความหมายของข้อมูลหรือเหตุการณ์  แล้วตัดสินใจจากข้อมูลพ้ืนฐาน
เหล่านั้น  ในทางปฏิบัตินิยมใช้วิธีการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน   (Portfolio)  ซึ่งเป็นหลักฐานแสดง
ความสามารถ  ความก้าวหน้าของผู้เรียน  จากการรวบรวมข้อมูลผลผลิต  การแสดงออก การประเมิน
จากสภาพจริง  ในงานที่มีความหมายและมีเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนจะสะท้อนถึงความสามารถ         
การถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับ  โครงสร้างและประมวลความรู้ความคิดในขั้นสูงรวมทั้งคุณภาพของการ
แสดงออกและผลผลิตที่มีคุณภาพ  

สามารถสรุปรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ดังแสดงในภาพ       
ที่ 3.5 
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ภาพที่ 3.5  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 

ที่มา  (กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ, 2541 หน้า 29) 

 

  จากการศึกษารูปแบบและทฤษฏีหลักสูตร  สามารถสรุปได้ว่า   รูปแบบและทฤษฏีหลักสูตร  
คือ เป้าหมายแนวทางในการพัฒนา  ปรับปรุง ออกแบบ หรือสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่  โดยดูพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนในด้านจิตวิทยา ปรัชญา  และสังคม หลังจากนั้นก็ก าหนดจุดมุ่งหมาย  เนื้อหาและทฤษฎี
ของการท าหลักสูตรเป็นขั้นตอน  โดยเน้นถึงประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับ  แล้วน าความรู้ที่ได้ไปใช้      
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประสบการณ์ที่หลากหลาย 

 
 
 

การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง                   
และวิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน 

การจัดหมวดหมู่สภาพปัญหา 

และความต้องการส่งผลต่อผู้เรียน 

 

การเขียนแผนการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การประเมินผล 
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บทสรุป 

 

  รูปแบบของหลักสูตรแบบที่กล่าวมา จะพบว่า มีลักษณะการจัดหลักสูตร ข้อดี และข้อจ ากัด 
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้  เนื่องจากมีความคิด  ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแตกต่างกันไปตามยุคสมัย 
ไม่อาจกล่าวได้ว่ารูปแบบของหลักสูตรใดดีกว่ากัน ทั้งนี้ เนื่องจากในแต่ละรูปแบบต่างก็มีเป้าหมายเฉพาะ
ในการน าไปใช้แตกต่างกัน  ดังนั้น  ในการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบของหลักสูตรมาใช้เป็นแนวทาง 
ในการก าหนดโครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตร  นักพัฒนาหลักสูตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จะต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆ อย่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ต้องพิจารณาจุดมุ่งหมาย        
ในการน าไปใช้  และสภาพบริบทของพ้ืนที่หรือแหล่งที่จะน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม        
ในปัจจุบันการจัดการศึกษามีลักษณะที่หลากหลายและมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป   การเลือกรูปแบบ
หลักสูตรเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ งมาเป็นแนวทาง ในการจัดการศึกษาอาจไม่ตอบสนอง        
ตามแนวทางในการจัดการศึกษาได้  จึงควรพิจารณาคัดเลือกข้อดีหรือจุดเด่น   ของรูปแบบหลักสูตร
แต่ละรูปแบบแล้วน ามาผสมผสานกัน เพ่ือให้การจัดหลักสูตรมีความสมบูรณ์และตอบสนอง            
ความต้องการที่หลากหลายได้ 



แบบฝึกหัดที่  3 

รูปแบบและทฤษฎีการพัฒนาของหลักสูตร 

 

ค าชี้แจง  ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

 1.  ตามแนวคิดของท่านควรแบ่งรูปแบบของหลักสูตรเป็นกี่รูปแบบ เพราะเหตุใด  

 2.  อธิบายเกี่ยวกับลักษณะการจัดหลักสูตร  ข้อดี  และข้อจ ากัดของรูปแบบหลักสูตร 

  2.1  หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum) 
  2.2  หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlated Curriculum) 
  2.3  หลักสูตรหมวดวิชา (Board - Fields  Curriculum) 
  2.4  หลักสูตรแกน  (Core  Curriculum)  

  2.5  หลักสูตรประสบการณ์ (Experience Curriculum) 
  2.6  หลักสูตรที่เน้นสมรรถฐาน (Competency or Performance–Based  

Curriculum ) 
  2.7  หลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum)   

  2.8  หลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล  ( Individual and 

Interest Curriculum) 
 3.   ตามแนวคิดของท่าน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
จัดเป็นรูปแบบของหลักสูตรแบบใด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
                                                                                       

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.  บอกมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาแต่ละประเภทได้  
 2.   อธิบายโครงสร้างมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาแต่ละประเภทได้   
 3.  ระบุข้อดีและข้อจ ากัดของมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาแต่ละประเภทได้ 
 4.  วิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาแต่ละประเภทได้ 
 5.  มีความสามารถในการสื่อสาร  การท างาน  และการน าเสนอผลงาน 
 6.  มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล  

 7.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 
 1.  มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 2.  มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานสากล 

 3.  มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา   
 4.  มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 

   

กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ชั่วโมง ที่ 1 – 4  
 1.  ผู้สอนน าตัวอย่างเล่มมาตรฐานหลักสูตรแต่ละประเภทมาให้ผู้เรียนได้ดู  ผู้สอนอธิบาย
ประกอบว่าแต่ละเล่มคือมาตรฐานหลักสูตรประเภทใด  ใช้ระดับใด  

  2.  แจ้งจุดประสงค์ในการเรียนให้ผู้เรียนได้ทราบ 

 3.  ผู้สอนอธิบายประกอบ Power point เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 

    4.  ให้ผู้เรียนอภิปรายในประเด็น “ใช้หลักสูตร”  อย่างไรจึงจะเหมาะสม 

   5.  แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนระดมสมองตอบค าถามประเด็นในข้อ2 

   6.  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรายงาน   หน้าชั้นเรียน แต่ละกลุ่มประเมินร่วมกัน 

       7.  ผู้สอนสรุปประเด็นค าถาม“ใช้หลักสูตรอย่างไรจึงจะเหมาะสม” 
       8.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ และให้ท าแบบฝึกหัด 

ท้ายบท 
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  ชั่วโมง ที่ 5 – 8 

  1.  ผู้สอนเกริ่นน าเชื่อมโยงความรู้เดิมเพ่ือเข้าสู่ประเด็นการวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตร
การศึกษา 
       2.  ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา  โดยก าหนดเป็น          
ใบงาน ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  5 – 6 คน ระดมสมอง ร่วมอภิปราย  โดยท าเป็นแผนที่ความคิด
แบบทีชาร์ต (T-chart) เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง ข้อดี และข้อจ ากัดของแต่ละมาตรฐาน
หลักสูตรก าหนดเวลา 1 ชั่วโมง 
       3.  ผู้เรียนน าเสนอ ผลจากการวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา โดยท าเป็นแผนที่
ความคิดแบบ ทีชาร์ต (T-chart)  น าเสนอกลุ่มละไม่เกิน 20 นาที  ผู้เรียน แต่ละกลุ่มประเมินผล  
การวิเคราะห์ร่วมกัน 

       4.  ผู้สอนสรุปเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาโดยใช้ Power point 

       5.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ  และให้ผู้เรียนเขียน
สะท้อนการเรียนรู้ เพื่อผู้สอนจะได้น าไปพัฒนาในบทเรียนต่อไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft  Power Point เรื่องมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา  

3.  ตัวอย่างแผนที่ความคิด แบบทีชาร์ต (T-chart)   
4.  ตัวอย่างเล่มมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
    4.1  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

      4.2  มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานสากล 

     4.3  มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

     4.4  มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา                                                                                                                                    
  5.  ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
          6.  ใบงาน “การวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา” 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
 2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
เว็บไซด์ http://library.udru.ac.th/ 
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การวัดประเมินผลประจ าบทเรียน 

 

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ        
ในการวัด 

เกณฑ์ในการวัด                
และประเมินผล 

1.  บอกมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาแต่ละประเภทได้ 
2.   อธิบายโครงสร้าง
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
แต่ละประเภทได้   
3.  ระบุข้อดีและข้อจ ากัด
ของมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาแต่ละประเภทได้ 

การท าแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 
ท้ายบท 

ตอบถูก 4-5 ข้อ  ระดับดี 
ตอบถูก 2-3  ข้อ  ระดับ     
ปานกลาง 
ตอบถูก 1  ข้อ  ระดับ
ปรับปรุง 
 

4.  วิเคราะห์มาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาแต่ละ
ประเภทได้ 

 

การท าใบงานเรื่อง 
การวิเคราะห์
มาตรฐาน
หลักสูตร
การศึกษา 

ใบงานเรื่อง  
การวิเคราะห์
มาตรฐาน
หลักสูตร
การศึกษา 

การสังเกตพฤติกรรม        
การท างานกลุ่ม                
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย            
ร้อยละ 80 
 

5.  มีความสามารถในการ
สื่อสาร  การท างาน        
และการน าเสนอผลงาน 
6.  มีทักษะในการค้นคว้าหา
ข้อมูล  

7.  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการท างาน       
ร่วมกับผู้อ่ืน 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม        
ระหว่างเรียน                
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย            
ร้อยละ 80 
 

 
 
 



 

 

 

บทที่ 4 
มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 

 
 มาตรฐานหลักสูตรการศึกษามีความส าคัญยิ่งในการจัดการศึกษาทุกระดับ  เพราะเป็น         
โครงร่างก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การจัดการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต รวมทั้งเป็นแนวทางศึกษา ให้วิ ชาความรู้ การถ่ายทอดวัฒนธรรม        
การปลูกฝังเจตคติ และค่านิยม  การสร้างความเจริญเติบโต  ความสมบูรณ์ทางร่างกาย  อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา  หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ การพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา         
ในทิศทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแม่บท ได้ก าหนดไว้ เพ่ือสามารถน ามวลความรู้
ประสบการณ์นี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทนี้จะกล่าวถึงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาดังนี้           
(1) มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551  (2)  มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานสากล 

(3) มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา (4) มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 1 – 3) ได้เขียนในบทน าว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ   
ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ           
โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก 

เนื่องจากการวิจัยและติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในระยะที่ผ่านมา พบว่า          
หลักหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2544   ผลการศึกษายังได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็น          
ที่ เป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร
กระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสน
ของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระ
และผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังไว้มาก ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น  การวัดและประเมินผลไม่สะท้อน
มาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 
รวมทั้งปัญหาคุณภาพ  ของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544          
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม 
ชัดเจน ทั้งเปูาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตร        
ไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ   
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นอกจากนั้นได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี
ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อม          
และจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ 
และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความ
ชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ  สามารถสรุปมาตรฐานการศึกษาได้ดังตารางที่4.1 (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 3 – 21 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 4 – 34)   

 

ตารางที่ 4.1   เปรียบเทียบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  และหลักสูตร 
                  แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

 

ประเด็น         
หัวข้อเรื่อง 

หลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 

1. วิสัยทัศน์ -ไม่มี- หลักสูตรแกนกลางมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่ง
เป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล      
ทั้งทางร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก        
ในความเปน็พลเมืองไทยและเปน็พลโลกยึดมั่น           
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีความรู้ 
และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติ  ที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  และ
การศึกษาต่อตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
ส าคัญบนรากฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 

2.  หลักการ 1.  เป็นการศึกษาเพ่ือความเป็น
เอกราชของชาติ 
2.  เป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน 

3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4.  เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้าง
ยืดหยุ่น 

5.  เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษา
ได้ทุกรูปแบบ 

1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็น
เอกภาพของชาติ 
2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการ
กระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วม 

4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยดืหยุ่น 

5.  เป็นหลักสูตรที่มีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6.  เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ 
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ประเด็น         
หัวข้อเรื่อง 

หลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 

3.  จุดมุ่งหมาย 1.  เห็นคุณค่าของตนเอง 
2.  มีความคิดสร้างสรรค์ 
3.  มีความรู้อันเป็นสากล 

4.  มีทักษะกระบวนการ
ทางการคิด การสร้างปัญญา 
ทักษะในการด าเนินชีวิต 

5.  รักการออกก าลังกาย 

6.  มีประสิทธิภาพในการผลิต
และบริโภค 

7.  เข้าใจในประวัติศาสตร์ของ
ความเป็นไทย 

8.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
9.  รักประเทศชาติและท้องถิ่น 

 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรมและการประกอบ
อาชีพค่านิยมอันพึงประสงค์เห็นคุณค่า      
ของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม          
ของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ      
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มีความรู้  ความสามารถในการสื่อสาร  
การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  
และมีทักษะชีวิต 

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  
และรักการออกก าลังกาย 

4.  มีความรักชาติ  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม         
และภูมิปัญญาไทย 

4.  สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน 

-ไม่มี- 1.  มีความสามารถในการสื่อสาร 

2.  มีความสามารถในการคิด 

3.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

4.  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
5.  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

-ไม่มี- 1)  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   2)ชื่อสัตย์สุจริต 

3)มีวินัย  4)ใฝุเรียนรู้   5)อยู่อย่างพอเพียง     
6)มุ่งม่ันในการท างาน    
7)รักความเป็นไทย    8) มีจิตสาธารณะ 
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ตารางที่ 4.1   เปรียบเทียบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  และหลักสูตร 
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ประเด็น         

หัวข้อเรื่อง 
หลักสูตรการศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 

6.  สาระ       
และมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

มี  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   
76  มาตรฐาน 

1.  ภาษาไทย 

2.  คณิตศาสตร์ 
3.  วิทยาศาสตร์ 
4.  สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 

6.  ศิลปศึกษา 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

8.  ภาษาต่างประเทศ 

มี  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  67  มาตรฐาน 

1.  ภาษาไทย 

2.  คณิตศาสตร์ 
3.  วิทยาศาสตร์ 
4.  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา 

6.  ศิลปศึกษา 

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8.  ภาษาต่างประเทศ 

7.  ตัวชี้วัด -ไม่มี- 1.  ตัวชี้วัดชั้นปี  เป็นเปูาหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนแตล่ะชั้นปีในการศึกษาภาคบังคับ(ป.1 –ม.3) 
2.  ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเปูาหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนในระดับ ม.ปลาย (ม.4 – 6)  เพ่ือความ
เข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน  ได้ก าหนดรหัส
ก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  ดังนี้ 
     ท 1.1 ป.1/2    
     ท    คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

     1.1 คือ  สาระที่ 1  มาตรฐานข้อที่ 1 

     ป1/2 คือ  ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่1
ข้อที่2 

     ท 2.3 ม.4 – 6 /3  
     ท  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

     2.3  คือ  สาระที่ 2  มาตรฐานข้อที่ 3 

     ม.4 – 6/3 คือ  ตัวชี้วัดมัธยมศึกษา       
ตอนปลาย  ข้อที่ 3 
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ตารางที่ 4.1   เปรียบเทียบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  และหลักสูตร 
                  แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ต่อ) 
 

ประเด็น         
หัวข้อเรื่อง 

หลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 

8.  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1.  กิจกรรมแนะแนว 

2.  กิจกรรมนักเรียน 

1.  กิจกรรมแนะแนว 

2.  กิจกรรมนักเรียน 

3.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
9.  ระดับ
การศึกษา 

ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 3  
ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 – 6  
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   
1 – 3  
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   
4 – 6  

1.  ระดับประถมศึกษา  (ป.1 – ป.6) 
2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 –ม. 3) 
3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) 

10.  โครงสร้าง
เวลาเรียน 

ช่วงชั้นที่ 1  ประมาณปีละ  
800 – 1,000 ชั่วโมง 
ช่วงชั้นที่ 2  ประมาณปีละ  
800 – 1,000 ชั่วโมง 
ช่วงชั้นที่ 3 ประมาณปีละ 

1,000 – 1,200 ชั่วโมง 
ช่วงชั้นที่ 4  ไม่น้อยกว่า 1,200 
ชั่วโมง 

ระดับประถมศึกษา   ไม่เกิน 1,000ชั่วโมง/ปี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกิน 1,000
ชั่วโมง/ปี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 3 ปี       
ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.1 – ม.3  ปีละ 120 
ชั่วโมง 
ม.4 – 6 จ านวน 360 ชั่วโมง 

11.  การศึกษา
เฉพาะกลุ่ม 

การศึกษานอกระบบ           
และการศึกษาตามอัธยาศัย   
ให้ยืดหยุ่นวิธีการจัดการเรียนรู้
ได้ตามความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน  สถานศึกษา             
และความต้องการของท้องถิ่น 

 เช่น การศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษ  การศึกษาทางเลือก  การศึกษาส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาส  การศึกษาตามอัธยาศัย ควรน า
หลักสูตรแกนกลางปรับใช้ตามความเหมาะสม    
กับสภาพและบริบทของกลุ่มเปูาหมาย         
ให้เป็นไปตามวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
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ตารางที่ 4.1   เปรียบเทียบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  และหลักสูตร 
                  แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ต่อ) 
 

ประเด็น         
หัวข้อเรื่อง 

หลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 

12. การจัดการ
เรียนรู้ 

     ยึดตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.2542  
มาตรา 22  ก าหนดแนวทาง  
ในการจัดการศึกษาว่า   
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   
และถือได้ว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญมากท่ีสุด 

      การจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักส าคัญว่า  
ผู้เรียนมีความส าคัญมากที่สุด  เชื่อว่าทุกคน    
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้          
ยึดประโยชน์   ที่เกิดกับผู้เรียน  กระบวนการ
เรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา                  
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสมอง  เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้   
และคุณธรรม   ดังนี้ 
    -ผู้สอน  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือน า
ข้อมูลมาวางแผนการเรียน  ออกแบบการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
เลือกใช้สื่อให้เหมาะสม  วิเคราะห์และ
ประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

   -ผู้เรียน  ต้องก าหนดเปูาหมาย  วางแผน  
รับผิดชอบการเรียนรู้ของตน  ลงมือปฏิบัติจริง 
สรุปสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง  น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณต์่าง ๆ ท ากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มและครู พร้อมทั้งประเมินผล
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 13.  สื่อการ
เรียนรู้ 

มีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
ธรรมชาติ เครือข่ายการเรียนรู้
ต่างๆ  ที่มีอยู่ในท้องถิ่น        
ยังขาดสื่อที่น่าสนใจ  เช่น สื่อ
เทคโนโลยี 

    สื่อการเรียนรู้มีมากมายหลายประเภท   
ทั้งสื่อธรรมชาติ    สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อเทคโนโลยี 
และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ  ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น  การเลือกใช้สื่อควรมีความเหมาะสม
กับระดับพัฒนาการ  และลีลาการเรียนรู้        
ที่หลากหลายของผู้เรียน 
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ประเด็น         
หัวข้อเรื่อง 

หลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2544 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 

14.  การวัดและ
ประเมินการ
เรียนรู้ 

-การวัดและประเมินผล          
จะแบ่งเป็น 3 ระดับ 

1.  ระดับชั้นเรียน 

2.  ระดับสถานศึกษา 

3.  ระดับชาติ 
-เกณฑ์ผ่านช่วงชั้นและการจบ
หลักสูตรฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง 
1.  จบมัธยมศึกษาปีที่ 3  ถือว่า  
จบการศึกษาภาคบังคับ   ซ่ึง
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม  
และได้รับการตัดสอนผลการ
เรียนที่สถานศึกษาก าหนด  
ผ่านการประเมิน การอ่าน   
การคิดวิเคราะห์  เขียน 

ผ่านการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  และต้องเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม
สถานศึกษาก าหนด 

2.  จบมัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งถือ
ว่า จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม       
ได้หน่วยกิตครบ  และได้รับการ
ตัดสินผลการเรียนที่สถานศึกษา
ก าหนด    

-การวัดและประเมินผล จะแบ่งเป็น 4 ระดับ 

1.  ระดับชั้นเรียน 

2.  ระดับสถานศึกษา 

3.  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.  ระดับชาติ 
-เกณฑ์การวัดประเมินการเรียน 

1.  การตัดสินผลการเรียน  (ประถม – มัธยม) 
    1.1  ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ80 ของเวลาเรียน 

    1.2  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด 

    1.3  ต้องได้รับการตัดสินผลการเรียน        
ทุกวิชา 
    1.4  ผ่านการประเมินตามเกณฑ์            
ที่สถานศึกษาก าหนดคือ  การอ่าน  การคิด
วิเคราะห์  และการเขียน  คุณลักษณะอัน        
พึงประสงค์และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 

2.  การให้ระดับผลการเรียน 

   - ประถมศึกษา   ผลการเรียนเป็นแบบ
ตัวเลข  ระบบอักษร   
ระบบร้อยละ  และระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อน
มาตรฐาน 

การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใหเ้ป็น                      
ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน 

    การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมและการปฏิบัติงาน     
ผ่าน      ไม่ผ่าน   
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ประเด็น         

หัวข้อเรื่อง 
หลักสูตรการศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

14.  การวัด        
และประเมินการ
เรียนรู้ 

ผ่านการประเมิน การอ่าน   
การคิดวิเคราะห์  เขียน  ผ่าน
การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  และต้องเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม
สถานศึกษาก าหนด 

-การก าหนดผลการเรียน   
     1.  ช่วงชั้นที่ 4 ในปี
การศึกษา 2545  และเรียนจบ 
2547  ให้ใช้ผลการเรียน (เกรด)
เป็น  5  ระดับ  คือ   0   1   2   
3  4 

     2.  ช่วงชั้นที่ 4  ตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2546 และเรียนจบ 
2548  เป็นต้นไปให้ใช้ผลการ
เรียน (เกรด)เป็น  8 ระดับ  
ดังนี้ ระดับ 4    ระดับ 3.5      
ระดับ 3  ระดับ 2.5   
ระดับ 2   ระดับ 1.5   ระดับ 1 
ระดับ 0 

   

3.  การรายงานผลการเรียน 

     รายงานให้ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้า
เป็นระยะๆ  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

        1.  เรียนรายวชิาพ้ืนฐาน /กิจกรรมเพ่ิมเติม
ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด 

           2.   ผลการเรียนผ่านตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 

           3.   มีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์       
และการเขียนผ่านตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

         4.  ผลการประเมินคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ในระดับผ่าน 

         5.  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
และได้ผลการประเมินผ่าน 

 

**การตัดสินผลการเรียนเป็น  8 ระดับ  ดังนี้  
ระดับ 4       ดีเยี่ยม       คะแนน 80 – 100 

ระดับ 3.5     ดีมาก        คะแนน 75 – 79 

ระดับ 3       ดี              คะแนน 70 – 74 

ระดับ 2.5     ค่อนข้างดี   คะแนน 65 – 69 

ระดับ  2      ................    คะแนน 60 - 64      
ระดับ 1.5     พอใช้        คะแนน  55 – 59 

ระดับ 1       ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า   
                                คะแนน  50 – 54  
 ระดับ  0     ต่ ากว่าเกณฑ์     
                               คะแนน   0 - 49  
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ตารางที่ 4.1   เปรียบเทียบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  และหลักสูตร 
                  แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ต่อ) 

 
ประเด็น         

หัวข้อเรื่อง 
หลักสูตรการศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

15. เอกสาร
ทางการศึกษา 

 เอกสารทางการศึกษา 

โดยรวมเรียกว่า “แบบประเมิน 

ผลหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 
อักษรย่อ ปพ.  ซึ่งจ าแนกได้       
2  กลุ่ม  
กลุ่มแรกกลุ่มเอกสารหลักฐาน
การศึกษาท่ีควบคุมและบังคับ
แบ่งได้ดังนี้ 
- ปพ.1  ระเบียนแสดงผลการเรียน 

- ปพ.2  หลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษา 
 -ปพ.3  แบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 กลุ่มท่ี 2  กลุ่มเอกสาร
หลักฐานการศึกษาที่ให้
สถานศึกษาด าเนินเอง ดังนี้ 
 - ปพ.4  แบบแสดงผลการ
พัฒนาคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ 
 - ปพ.5  แบบบันทึกผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

- ปพ.6  แบบรายงานพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 

- ปพ.7  ใบรับรองผลการศึกษา 

- ปพ.8  ระเบียนสะสม 

- ปพ.9  สมุดบันทึกผลการเรยีนรู้ 

แบ่งได้เป็น  3  ประเภท 

1.  ปพ.1    คือ  แบบพิมพ์ระเบียน แสดงผล
การเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  มี  3 แบบ 

    1.1  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับ
ประถมศึกษา  (ปพ.1 : ป)    ป หมายถึง  
ประถมศึกษา 

    1.2  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  (ปพ.1 : บ) บ หมายถึง  
ภาคบังคับ 

     1.3  ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ. 1 : พ) พ 
หมายถึง ขั้นพ้ืนฐาน 

2.  ปพ.2    คือ  แบบพิมพ์ประกาศนียบัตร
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จ าแนกเป็น  2  แบบ 

      2.1  ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ปพ.2 : บ)        
บ หมายถึง  จบการศึกษาภาคบังคับ 

2.2  ประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ปพ.2 : พ)       
พ หมายถึง  จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 - 121 - 

ตารางที่ 4.1   เปรียบเทียบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  และหลักสูตร 
                  แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ต่อ) 

 
ประเด็น         

หัวข้อเรื่อง 
หลักสูตรการศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 

15. เอกสาร
ทางการศึกษา
(ต่อ) 

 ***ข้อสังเกต  ไม่มี  ปพ.2 : ป  ผู้ลงนาม           
2  คน  คือ  ผอ. สถานศึกษา 

       และประธานกรรมการศึกษา 

3.  ปพ. 3  คือ    (แบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรฯ) 
     3.1  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
ประถมศึกษา (ปพ.3 : ป)    
ป  หมายถึง  ประถมศึกษา 

     3.2  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.3 : พ)                 
พ  หมายถึง ขั้นพ้ืนฐาน 

 16.   การเทียบ
โอนผลการเรียน 

     การพิจารณาเทียบโอนผลการ
เรียนสถานศึกษาสามารถเทียบ
โอนได้ดังนี้ 
     1.  พิจารณาหลักฐาน
การศึกษา 
     2.  พิจารณาจากความรู้ 
และประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติจริง 
     3.  พิจารณาจาก
ความสามารถ  และการปฏิบัติ
ได้จริง 

      สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนของผู้เรียนในกรณีต่างๆ  ได้แก่ การย้าย
สถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา  
การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอ 
กลับเข้ารับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ 
นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น 
สถานประกอบการ สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว การเทียบโอน 
ด าเนินการได้  โดยพิจารณาหลักฐาน
การศึกษา  ความรู้   ความสามารถ         
และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง  
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา 
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หลักสูตรมาตรฐานสากล 
 

  การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้   พ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ ให้สถานศึกษาได้จัด          
การเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551           

โดยสามารถพิจารณาจัดการเรียนการสอนในทุกสาระการเรียนรู้เป็นภาษาไทย  หรือในบางสาระ            
การเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอ่ืน ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม  
ของทรัพยากรของแต่ละสถานศึกษา  

อนึ่ง  สถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญในการศึกษา /ทบทวนเนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้เนื้อหามีความทันสมัย ร่วมสมัย 

หรือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน   และอยู่ในความสนใจของสังคม จากการศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลของหลายประเทศพบว่าโรงเรียนต่าง ๆ  ได้จัดสาระเพ่ิมเติม 

จ านวน 6 สาระหลัก    ได้แก่  (1)   ทฤษฎีความรู้     (Theory of Knowledge)  (2)  การเขียนความ
เรียงขั้นสูง (Extended – Essey) (3)  กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ ที่เกิดจากการคิด
สร้างสรรค์สู่การปฏิบัติของผู้เรียนที่เรียกชื่อว่า CAS  (Creativity, Actions, Service)  (4)  โลกศึกษา  
(Global Education)  เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความเป็นพลโลก  

(World Citizen)  (5)  ภาษาอังกฤษ (6)  ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,  2553 : 13) 
 

1.  ทฤษฎีความรู้   (Theory of Knowledge) 

       เป็นสาระการเรียนรู้ส าคัญท่ีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมทักษะการ คิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking)  ของผู้เรียนและเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีเปูาหมาย (Goal) เพ่ือช่วยผู้เรียนให้
สามารถเข้าใจสถานการณ์/บริบทในสังคม และใช้ความรู้ที่ตนได้เรียนรู้มาศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์/
สถานการณ์/บริบท สามารถจ าแนกระหว่างการให้เหตุผลดี เหมาะสม และเหตุผลที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม 

(Good and poor reasoning) สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผล ความอคติ/ความล าเอียง/เกี่ยวกับ
อุบัติการณ์ของ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น (to spot international or accidental bias)           
และสามารถระบุความไม่สมเหตุสมผล (inconsistencies) ของสถานการณ์/สภาพการณ์ต่าง ๆ 

(ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ,  2553 : 14 – 16) 
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     1.1  การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีความรู้ (TOK : Theory of 

Knowledge)  ครูใช้รูปแบบการสอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สนทนาโต้ตอบ และอภิปรายซักถาม    
โดยไม่มีการตัดสินถูก   หรือ  ผิด  ในข้อคิดเห็น  แต่ครูผู้สอนจะต้องมุ่งพัฒนาส่งเสริม /  ฝึกฝนวิธีการ 

ให้ความคิดบนพ้ืนฐานของความรู้และทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูล
ขัดแย้งหรือเห็นด้วยอย่างมีคุณภาพ  

         ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน         
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถและมีทักษะในการน าเสนอแนวคิด/องค์ความรู้ โดยบอกประเด็นส าคัญ  

3 ประเด็นเก่ียวกับหัวข้อท่ีตนเองเลือก ได้แก่ 

         1)  สามารถบอกช่องทางการรับรู้ความรู้ (ได้รับความรู้มาอย่างไร)   เช่น รับรู้ความรู้โดย
ความรู้สึก หรือรู้โดยเหตุผลรับรู้โดยอารมณ์ หรือรับรู้จากสื่อภาษา สัญลักษณ์/การให้ สมญานาม       
เป็นต้น 

       2)  สามารถบอกสาขาของความรู้ที่ได้รับ เช่น เป็นความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
มานุษยวิทยา  ประวัติศาสตร ์ศิลปะ และศิลปกรรม 

       3)  สามารถบอกความหมายขององค์ประกอบต่าง ๆ ของความรู้ที่ได้รับในเรื่องต่อไปนี้ 
(1) ธรรมชาติการรับรู้  เช่น การรับรู้จากประเภทของข้อมูล ได้แก่  สารนิเทศ ข้อมูล  ความเชื่อ  
ความศรัทธา ความคิดเห็น ความรู้ หรือภูมิปัญญา  (2)  ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) ภูมิปัญญาชาวบ้าน              

(4) ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและการเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ  

     1.2  การวัดประเมินผลการเรียน (Assessment)การวัดประเมินผลสัมฤทธิ์จากการ
เรียนการสอน TOK ผู้เรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
    1.2.1  การเขียนความเรียงขั้นสูง (TOK Essay) น าเสนอแนวคิดความคิดเห็นการให้
เหตุผลเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ผู้เรียนได้รับเลือกจากหัวข้อเรื่องที่ครูก าหนดให้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อ
เกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพสังคมปัจจุบัน 

    1.2.2 การพูดน าเสนอเนื้อเรื่องของความเรียง (TOK Presentation)  ผู้เรียน
จะต้องน าเสนอหัวข้อของความเรียงในข้อ 1 ในลักษณะของรูปแบบการน าเสนอตามประเด็นระเบียบ
วิธีวิจัยเบื้องต้น ตามเวลาที่ก าหนดให้และในการน าเสนอผู้เรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้น าเสนอความ
คิดเห็นโดยการอ่านอย่างเด็ดขาด 

      1.2.3  ในการให้คะแนนส าหรับผลงานเขียน  และการน าเสนอผลงาน โดยครูผู้สอน
พิจารณาความส าคัญของหัวข้อเรื่อง ความน่าเชื่อถือของการก าหนดหัวข้อเรื่องทฤษฎีและความรู้          
ที่เกี่ยวข้องการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา  การสรุปผล และการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ          

เป็นต้น 
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2.  การเขียนความเรียงข้ันสูง (Extended – Essey) 

       ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, (2553 : 18 - 19)  การเขียนความเรียงขั้นสูง เป็นสาระการเรียนรู้ ที่จัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเขียนและเรียบเรียงความคิดข้อคิดเห็น การให้ข้อเสนอเชิงวิชาการ 

โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
     2.1  ขอบข่ายเนื้อหาการเขียนความเรียงขั้นสูง(Extended – Essey) 

             เนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ใช้ส าหรับการเขียนความเรียงขั้นสูง ได้แก่ วิธีการ
เขียนชื่อเรื่อง และการก าหนดประเด็นปัญหา การเขียนค าน า  ผู้เรียนสามารถเขียนสื่อความให้ผู้อ่าน
เข้าใจความเป็นมาของชื่อเรื่อง ความน่าสนใจของเรื่องที่เขียน คุณค่าของการศึกษาเรื่องนี้ ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่ศึกษาบริบทของเรื่องที่เกี่ยวข้องการก าหนดประเด็นปัญหาเรื่อง           
ที่ศึกษา และการใช้ภาษาที่สื่อความหมายที่ชัดเจน การเขียนเนื้อเรื่อง ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ         
ในเรื่องรูปแบบโดยสร้างและกระบวนวิธีการน าเสนอข้อมูลความคิดอย่างเป็นล าดับขั้นตอน            

เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการเขียนบทสรุป  

   เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียบเรียงบทความการเขียนบทคัดย่อ  การเขียน
กิตติกรรมประกาศ  การเขียนสารบัญ การน าเสนอประกอบ การอธิบายด้วย แผนที่ แผนภาพ 

แผนภูมิ ภาพประกอบและตาราง  การเขียนเอกสารอ้างอิง บรรณานุกรมและภาคผนวก  รวมทั้ง
วิธีการน าเสนอการอ้างอิงถ้อยค าหรือความคิดเห็น  

       2.2 การวัดและประเมินผล (Assessment) การวัดและประเมินผลการเขียนความเรียง 
ใช้เครื่องมือเดียวกับการประเมินผลสาระของ TOK (Theory of Knowledge) 

 

3.  การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ CAS (Creativity, Actions, Service) 

       เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการสร้างสรรค์โครงงานและปฏิบัติจริง       

3 กิจกรรมหลักๆ ที่ประกอบไปด้วยการสร้างสรรค์โครงงาน (Creativity) โดยใช้ความรู้จากสาระการ
เรียนรู้พื้นฐาน น ากิจกรรมในโครงงานสู่การปฏิบัติจริงตามโครงงานที่สร้างขึ้น (Actions) และจัดหรือ
เข้าร่วมกิจกรรรมบริการสังคม (Service) เช่น การเยี่ยมบ้านคนชรา โรงพยาบาลค่ายผู้อพยพ 

อาสาสมัคร เป็นต้น นั่นคืออีกก้าวหนึ่งที่คนไทยจะได้เห็นภาพความส าเร็จของเยาวชนไทย ที่จะผ่าน
การเพาะบ่มจากโรงเรียนทางเลือกใหม่ "โรงเรียนมาตรฐานสากล" สถานศึกษาที่จะท าให้ผู้เรียนเป็น
เยาวชนโลก ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณภาพ  และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล ในการจัดการเรียน
การสอน CAS โรงเรียนจะต้องด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้ (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,  2553 : 21 – 22) 
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     3.1  โรงเรียนจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนก าหนด
หัวข้อโครงงาน จ านวนหนึ่งและรวบรวมหัวข้อโครงงานจัดท าเป็นรายการโครงงานอย่างเป็นระบบ 

ส าหรับให้ผู้เรียนเลือกด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
     3.2  ผู้เรียนรวมกลุ่มจัดท าโครงงาน   และปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีระบุไว้ในโครงงาน   ทั้งนี้

ต้องด าเนินงานอยู่ภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษา 
       3.3 ครูที่ปรึกษาควบคุมดูแลก ากับติดตามการด าเนินงานต่างๆ ให้กิจกรรมบรรลุ
เปูาหมาย 

      3.4  ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการท ากิจกรรม โดยให้นักเรียนประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับประโยชน์ที่เกิดต่อตนเองและต่อผู้อื่น รวมทั้ง   ประโยชน์ที่สังคมได้รับจากการเข้าร่วม 

กิจกรรม  สามารถแสดงกระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบ CAS ได้ดังภาพที่ 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบ CAS 

ที่มา (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 22) 

CAS (Creativity, Actions, Service) 

Creativity 

สร้างสรรค์โครงงาน 

Actions  
ปฏิบัติตามโครงงาน 

Service  
ท ากิจกรรม     
บริการสังคม 

ใช้ความรู้           
จากที่ได้เรียน 

- กระบวนการ
ท างาน 

- กระบวนการแก้ไข
ปัญหา 
- กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ ฯลฯ 

บอกผลที่เกิดต่อ
ตนเองและการ
สร้างสรรค์สังคม 
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4.  โลกศึกษา (Global Education) 

       เป็นสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลก เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด (Concept)           

และเนื้อหาของทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโลกเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์และปรัชญา  เช่น                  

สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย เศรษฐศาสตร์  ความยุติธรรม  ความเสมอภาค  สันติภาพ การบริหาร
ความขัดแย้ง  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเหมือนและความแตกต่าง ในด้านชีวิต          
ความเป็นอยู่  วัฒนธรรม ศาสนา  การพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ  (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษา
ตอนปลายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,  2553 : 23 – 34) 

     4.1  ขอบข่ายเนื้อหาสาระการจัดการเรียนการสอน มี 8 สาระ ดังนี้ 
  4.1.1  การเป็นพลโลก (Global Citizenship) ให้ผู้เรียนเสาะแสวงหาความรู้ 

ทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดและความจ าเป็นของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความ
รับผิดชอบพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดที่แตกต่าง ซึ่งส่งผ่านสื่อ
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ศึกษาเรียนรู้บทบาทของสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโลกพัฒนา
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและจุดที่ประเด็นส าคัญได้รับการตัดสินใจ ตระหนักและแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ ของโลก ตระหนักถึงความส าคัญ ของบริบทโลก ระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ และการตัดสินใจทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม และเข้าใจบทบาทของภาษา 

ขนบธรรมเนียม สถานที่ ศิลปะศาสนา ของตนเองและผู้อ่ืนในโลก 

          4.1.2  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง    (Conflict Resolution)    ให้ผู้เรียนเรียนรู้        
และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง ผลกระทบของการพัฒนาและเหตุผลความจ าเป็นของการ
แก้ปัญหา และการส่งเสริมความกลมเกลียวมีความรู้เกี่ยวกับตัวอย่างความขัดแย้งต่างๆ ระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ และวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีเข้าใจทางเลือกและผลที่ตามมา  
ต่อผู้อ่ืนในสภาวะความขัดแย้งเข้าใจความส าคัญของการสนทนา การโต้ตอบการเสวนา การให้อภัย           

การเคารพและความเอ้ืออาทร  พัฒนาทักษะการสื่อสาร การแก้ต่าง การเจรจา การประนีประนอม 

และการได้ความร่วมมือ เห็นคุณค่าของความขัดแย้งสามารถแสดงความคิดเห็นและด าเนินการ       
ให้เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ศักยภาพเข้าใจรูปแบบลัทธิเผ่าพันธุ์เข้าใจถึงความขัดแย้งที่มีผลกระทบ          
ต่อประชาชน รู้จักประเทศ พ้ืนที ่และสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นและระดับโลก 

          4.1.3  ความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice)   ให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจ
ความส าคัญของความถูกต้องทางสังคม ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการส่งเสริม
ความผาสุกของประชาชนทั้งมวลเห็นคุณค่าความถูกต้องทางสังคมและเข้าใจความส าคัญเพ่ือมั่นใจ          
ในความเสมอภาค ความถูกต้อง ความโปร่งใสส าหรับทุกคนในสังคมเดียวกันระหว่างสังคม           
รู้จักผลกระทบของอ านาจที่ไม่เสมอภาค เข้าใจและเห็นคุณค่าของการมีโอกาสที่เท่าเทียม 
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          4.1.4  ค่านิยมและการตระหนักรับรู้สภาพการณ์ (Value and erceptions) 
ให้ผู้เรียนรู้จักประเมินวิกฤตในระดับกระแสโลก และการซาบซึ้งถึงผลกระทบนี้ต่อประชาชน         
ด้านเจตคติและการเห็นคุณค่า เข้าใจและเห็นคุณค่า มีเจตคติต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

เข้าใจและเห็นคุณค่าสิทธิมนุษยชน 

          4.1.5  การพัฒนาอย่างย่ังยืน   (Sustainable Development)       ให้ผู้เรียนมี 
ความรู้เข้าใจความจ าเป็นในการรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดย  ไม่ท าลายโลก รู้จักอนุรักษ์
ทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นหลัง ตระหนักในประโยชน์และคุณค่าของแหล่งธรรมชาติมีจ ากัด  มีความรู้        
และรับผิดชอบ   ในความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันระหว่างสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม ชื่นชม
และเห็นความส าคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคิดใหม่ ประหยัด ลดการใช้            
น ากลับมาใช้ใหม่ ใช้หมุนเวียน ซ่อมแซม และการใช้วัสดุที่มีกระบวนการจัดการทรัพยากร         
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ    

         4.1.6  สิทธิมนุษยชน  (Human Rights)  ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ สิ ท ธิ
มนุษยชน รวมถึงสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญและให้คุณค่า
ของสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ เข้าใจในสิทธิและความรับผิดชอบทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ           
ระดับโลก และความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับชุมชน ตระหนักและเข้าใจในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน        
ด้านสิทธิมนุษยชน เข้าใจสิทธิมนุษยชนใช้เป็นกรอบหลักส าหรับการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน 

เข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับการประชุมขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนค าประกาศ
ด้านสิทธิมนุษยชนของยุโรปและกฎหมายสิทธิมนุษยชนของบางอย่างที่ไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม  

          4.1.7  การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Interdependence)  ให้เรียนรู้การพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม        
ซึ่งมีผลต่อความสัมพันธ์ระดับชุมชนโลก เข้าใจผลกระทบของกระแสโลกาวิวัฒน์และทางเลือก         
ที่แตกต่างกันในแต่ละระดับทั้งระดับบุคคลจนถึงระดับโลก ตระหนักและซาบซึ้งในความเชื่อมโยง     
ของชีวิต ของผู้คนทุกระดับในสังคมตระหนัก  และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันรวมทั้งรู้จักเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน มีความรู้ความเข้าใจสังคมโลกและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมโลก  เข้าใจ
ผลกระทบ ทั้งด้านบวกและลบที่เกิดขึ้นจากมติขององค์การสหประชาชาติ   ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต  
ของคนท่ัวโลก 
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    4.1.8  ความหลากหลาย  (Diversity) ให้ผู้เรียนเรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับความ
แตกต่างและความสัมพันธ์ของมนุษยชาติ ตระหนักในธรรมชาติปรากฏการณ์รอบตัว ในบริบท          
ของสิทธิมนุษยชน เข้าใจความส าคัญ ของการยอมรับความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

ประเพณี กระบวนการและวิธีการจัดการของแต่ละสังคม พัฒนาและตระหนักถึงความแตกต่าง            
หรือความหลากหลายของเผ่าพันธุ์ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนโลก เห็นคุณค่าของความแตกต่าง
ด้านชีวภาพ ตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ        

และสังคม ตระหนักถึงแนวคิดต่อเรื่องราวต่าง ๆ เข้าใจความหลากหลายและความแตกต่าง         
และยอมรับผลกระทบของสิ่งเหล่านั้น 

 การจัดการเรียนการสอนผู้สอนควรค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังภาพที่ 4.2 

 

1. การคิดและสอนแบบองค์รวม 

ท าให้เรียนรูโ้ดยเชื่อมโยงจากหัวขอ้ 

      หรือแนวคิดหนึ่งไปสู่หัวข้อหรือแนวคิดถัดไป 

 

6. การสอนให้คิดวิเคราะห ์                 2. การยกย่องสรรเสรญิ 

และแก้ปัญหาเพื่อ      ความหลากหลาย 

              ส่งผลต่อการ                                  ทางวัฒนธรรมใน 

             ปฏิบัติจริง                               ห้องเรียนและสังคมโลก 

                                                                                                        
 

              5. การบูรณาการแนวทาง                                  3. การส่งเสริม 

              จัดการเรียนการสอน                                 ให้คิดบวก 

              ข้ามหลักสูตรเพื่อ                                  ในสังคมวุ่นวาย 

                ขยายผลการเรียนรู้           เพื่อ.... 

                                                   4.  การเปิดโอกาสใหเ้อาใจใส่ 
ตนเองบุคคลอื่นทั้งในและนอกบ้าน 

                                  และสภาพแวดล้อมทางกายภาพในโลก 

 

 

ภาพที่ 4.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบ CAS 

ที่มา (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 36) 

องค์ประกอบ
ส าคัญ 
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      4.2  เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน  เนื่องจากเป็นสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์โลก เรียนรู้เกี่ยวกับความคิด (Concept)     เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ 4 ด้าน    ได้แก่ 
ทักษะพ้ืนฐาน(Core Skill)  ทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง (Personal Learning & 

Development Skills)  ทักษะพลเมือง (Citizenships Skills)  และทักษะการท างาน
(Employability Skills) ซึ่งสาระการเรียนรู้โลกศึกษา (Global Education) เป็นการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะของพลโลก 10 ประการ  ดังแสดงในภาพ 4.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 4.3 คุณลักษณะของพลโลก 10 ประการ   
ที่มา (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 36) 

1.แสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเองจาก

แหล่งความรู้
หลากหลาย 

10.เป็นพลเมือง 
ที่ดีของสังคม 

2. มีความสามารถ
ด้านการคดิ 

9.                  
มีความสามารถใน
การคิดตดัสินใจ 

3.การยอมรับ
ความคิดเห็นผู้อื่น 

8. เห็นคุณค่า        
ของตนเอง          
และผู้อื่น 

4. สร้างและสรุป
องค์ความรู้ได้

อย่างเป็นระบบ 

7. ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

5.  มีการเรียนรู้
และเข้าใจผู้อื่น 6.  มีค่านิยมพื้นฐาน

และคณุธรรม
จริยธรรม 
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ส าหรับสาระเพ่ิมเติมที่ 5 คือ ภาษาอังกฤษ และสาระเพ่ิมเติมที่ 6 คือ ภาษาต่างประเทศที่ 2 

โรงเรียนสามารถจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมของโรงเรียนตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 

          5.  ขั้นตอนการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  

            การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้   (ส านัก
บริ ห ารง านการมั ธยมศึ กษาตอนปลายส านั ก งานคณะกรรมการ การศึ กษาขั้ น พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 6  ) 
      5.1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ศึกษาบริบทและความพร้อมของโรงเรียน                  
ในองค์ประกอบพื้นฐาน 8 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะของผู้เรียน    คุณภาพครูผู้สอน   คุณภาพผู้บริหาร   
คุณภาพวิชาการ ปัจจัยพ้ืนฐาน   เครือข่ายร่วมพัฒนา   ระบบการบริหารจัดการ และการวิจัย               
และพัฒนา 
      5.2  ศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

      5.3 ศึกษาวิเคราะห์ ศึกษาเชิงเปรียบเทียบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการ จุดหมาย คุณภาพผู้เรียน 

สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้  โครงสร้าง
รายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดประเมินผล และเกณฑ์การจบหลักสูตร  

       5.4  จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษาและเรียนรู้จากโปรแกรมการเรียน
ต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงเรียน เช่น หลักสูตร EP (English Program) หลักสูตร IEP (Intensive English 

Program) หลักสูตร MEP (Mini-English program) หลักสูตร IB (International Baccalaureate) 

รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรทางเลือก ฯลฯ เพ่ือก าหนดรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติมที่มีความเป็นสากล (ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ (Theory of  Knowledge) การเขียนความเรียง
ชั้นสูง (Extended-Essay) กิจกรรมโครงงานเพ่ือสาธารณประโยชน์ (CAS : Creativity, Actions, 

Service) และโลกศึกษา (Global Education) รวมทั้งรายวิชาเพ่ิมเติมอ่ืนที่เป็นความต้องการ         
ของผู้เรียนของท้องถิ่น และของโรงเรียน (ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่ 2 

ฯลฯ) พร้อมทั้งทบทวนปรับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย/ร่วมสมัยและการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นสากล เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

    5.5  บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์         
และเปูาหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
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 6.  กระบวนการยกระดับโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 การที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ย่อมต้องอาศัยหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสม
เพ่ือก้าวสู่การเรียนการสอนที่สากล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกระบวนการยกระดับโรงเรียนสู่โรงเรียน
มาตรสากล ดังแสดงได้ในภาพที่ 4.4 

 

ศึกษาองค์ประกอบโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

 

ศึกษาหลักสูตรมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

เปรียบเทียบกับหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา บริบทของโรงเรียนเพ่ือมุ่งเน้นความเป็นไทยและความเป็นสากล 

วิธีด าเนินการวิจัยผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 

จัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาบรรจุสาระเพ่ิมเติมที่มีความเป็นสากล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  กระบวนการยกระดับโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ที่มา (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 9) 

ปรับเนื้อหา 

สาระการเรียนรู้ 
มีความเป็นสากล 
 

 

สาระเพ่ิมเติม 

ที่มีความเป็นสากล 

- Theory of Knowledge 

- Extended-Essay 

- CAS (Creativity, 

Actions, 

Service) 

- Global Education 

- ภาษาอังกฤษ 

ภาษาต่างประเทศท่ี

จัดการเรียน 

การสอน 
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          7.   รูปแบบหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 

       จากการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษานานาชาติที่มุ่งเน้นความเป็นสากล  สามารถ
สรุปผลและจ าแนกประเภทของรูปแบบที่สอดคล้องกับเปูาประสงค์ของโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล เป็น 3 รูปแบบ ดังแสดงในภาพที่ 4.5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5  รูปแบบหลักสูตรมาตรฐานสากล 

ที่มา (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 10) 
 

 

รูปแบบท่ี 1 

 

สาระพ้ืนฐาน 

+ 

สาระเพ่ิมเติม 

+ 

สาระเพ่ิมเติม 

ความเป็นสากล 
 

รูปแบบท่ี2 

 

สาระพ้ืนฐาน 

+ 

สาระเพ่ิมเติม 

จุดเน้นของสถานศึกษา 

เช่น 

- กลุ่มวิชาประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ (ปวช.) และ 

หลักสูตรวิชาอาชีพฯ 

- กลุ่มส่งเสริมความ 

สามารถพิเศษ 

- กลุ่มเฉพาะทางดนตรี 
กีฬา ภาษา 

- กลุ่ม EP IEPMEP 

+ 

สาระเพ่ิมเติมความเป็นสากล

รูปแบบท่ี 3 

 

หลักสูตร IBO 

(International 

Baccalaureate 

Program) 

 

การใช้หลักสูตร 

ต้องได้รับอนุมัติจาก 

IBO 

(International 

Baccalaureal 

Organization) 

 

รูปแบบหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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8.  การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

       หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลพัฒนาโดยยึดรูปแบบโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นส าคัญ กล่าวคือ หลักสูตรสถานศึกษามี
องค์ประกอบ  3 ส่วน ได้แก่สาระพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4.6 และ 4.7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     +                                                          

 

            +                                                          

 

          +                                             

 

 

ภาพที่ 4.6  การจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ที่มา (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 11)      
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
(ทั่วไป) 

 

วิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา/ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สาระเพ่ิมเติมตามจุดเน้น 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
(โรงเรียนมาตรฐานสากล) 

 

วิชาพ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ 

ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 

คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา/ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

ศิลปะ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
+สาระเพ่ิมเติมตามจุดเน้น 

สาระเพ่ิมเติมความเป็นสากล 

- TOK (Theory of Knowledge 

- Extended-Essey 

- CAS (Creativity, Actions, 

Service) 

ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศท่ี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ภาพที่ 4.7  การจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ที่มา (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 12)      
 

การจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

รายวิชาพื้นฐาน 

สาระการเรียนรู ้
8 กลุ่มสาระ 

องค์ประกอบของหลักสูตร 
ความเป็นสากล 

- Global Education 

- Theory of Knowledge 

- Extended-Essay 

- CAS (Creativity, Actions, 

Service) 

- ภาษาอังกฤษ 

- ภาษาต่างประเทศท่ี 2 

รายวิชาเพิ่มเติม 

- กลุ่ม EP IEP MEP EIL 

- กลุ่มส่งเสริมความสามารถ 

พิเศษ 

- กลุ่มภาษาตา่งประเทศ 

- กลุ่มเฉพาะทาง ดนตร ี
กีฬา 
- กลุ่มประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
และหลักสตูรวิชาอาชีพฯ
ฯลฯ

ปรับเนื้อหาสาระการเรียนรู ้
ให้มีความเป็นสากล 

จัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล 

การวัดและประเมินผล 

ตามเกณฑ์หลักสตูร
แกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 

การวัดและประเมินผลเชิงเทียบเคยีง
มาตรฐาน 

- สถาบันภาษา - สสวท. 

- มหาวิทยาลัยมหิดล - สมาคม
คณิตศาสตร์
สพฐ

การวัดและประเมินผล 

โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 

สากล 

(เป็นทางเลือก 

ส าหรับโรงเรียน) การจบหลักสูตร 

คุณภาพผู้เรยีนมีศักยภาพพลโลก 

- เป็นเลิศวิชาการ         - สื่อสาร 2 ภาษา 
- ล้ าหน้าความคดิ       - ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์

- ร่วมกันรับผดิชอบต่อสังคมโลก 
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มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง  กรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  อาศัยมาตรา 8 มาตรา 12 และมาตรา 17  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  โดยความเห็นชอบ        
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2549 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 

จึงอนุมัติกรอบมาตรฐานหลักสูตรระดับอาชีวศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.2   (พิมพร ศะริจันทร์, 
2550 : เว็บไซด์) 
 

ตารางที่ 4.2  มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
 

ประเด็น         
หัวข้อเรื่อง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)   

1.  การก าหนด
กรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพ 

ระดับ ปวช.1   
     มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการ     
ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ  สามารถ
ปฏิบัติงานในขอบเขตของงาน              
ที่ก าหนด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจ า
และคาดการณ์ได้  โดยใช้ทักษะ
พ้ืนฐานและ หรือ ทักษะเฉพาะ รวมถึง
ทักษะที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานและ
การมีส่วนร่วมในคณะท างาน 

ระดับ ปวช.2 

     มีความรู้ความเข้าใจในวิชาการ       
ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพวิชาชีพ  สามารถ
ปฏิบัติงานในขอบเขตของงาน         
ที่ก าหนด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจ า
และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน     
ในขอบเขตงานหลากหลายและบริบท
ต่างๆ รวมทั้งทักษะที่สัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วม           
ในคณะท างาน 

ระดับ ปวส.1   
     สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ 
ในวิชาการท่ีสัมพันธ์กับวิชาชีพใน
ขอบเขตท่ัวไปของงานหลากหลาย  
บางงานที่มีความซับซ้อนและไม่เป็น
งานประจ า  สามารถประยุกต์ทักษะ
และความรู้ในการจัดการ การแก้ปัญหา
และแนะน าผู้อ่ืน  รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและหมู่คณะ 

ระดับ ปวส.2   
     สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ
ในวิชาการท่ีสัมพันธ์กับวิชาชีพตาม
แนวทางของตนเองในการวางแผน   
และจัดการทรัพยากรได้เหมาะสม        
มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิธีการ  ริเริ่ม 
สิ่งใหม่ๆ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
ผู้อื่นและหมู่คณะ  เป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน ที่ซับซ้อนหรือจัดการงาน
ผู้อื่นมีส่วนร่วมที่เก่ียวกับการวางแผน          
การประสานงาน และการประเมินผล 
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ตารางที่ 4.2  มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา (ต่อ) 
 

ประเด็น         
หัวข้อเรื่อง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)   

1.  การก าหนด
กรอบคุณวุฒิ
การศึกษาวิชาชีพ 

(ต่อ) 

ระดับ ปวช.3   
     มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ  
และสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ทักษะ 
ในขอบเขตส าคัญและบริบทต่างๆ        
ทีส่ัมพันธ์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจ า
สามารถประยุกต์ทักษะและความรู้ไปสู่
บริบทใหม่ๆ สามารถให้ค าแนะน า 
และแก้ปัญหาเฉพาะด้าน  อาจต้อง
รับผิดชอบต่อผู้อ่ืน  รวมทั้งมีส่วนร่วม
และหรือมีการประสานงานกลุ่มหรือ
หมู่คณะ 

 

2.  ปรัชญา        
และวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร  
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  ปรัชญาการ
อาชีวศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพหรือ
มาตรฐานสมรรถนะของสาขาวิชานั้นๆ 
ในการจัดการศึกษา   ทั้งในระบบ  
และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผลิต ผู้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในระดับฝีมือ มีสมรรถนะที่สามารถ
ปฏิบัติงานอาชีพได้จริง มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์   รวมทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม  และกิจนิสัยที่เหมาะสม        
ในการท างาน   สอดคล้องกับความ
ต้องการของเศรษฐกิจและสังคม  
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  ปรัชญาการ
อาชีวศึกษา  และมาตรฐานวิชาชีพ 
หรือมาตรฐานสมรรถนะ ของสาขาวิชา
นั้นๆ ในการจัดการศึกษา   ทั้งในระบบ 
และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้น
ผลิตผู้มีความรู้และทักษะ   ในระดับ
เทคนิค   ควบคุมการท างาน            
มีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณ
วิชาชีพ  และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการ
ท างาน   สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม  ชุมชน  และสถาน
ประกอบการ  สามารถประกอบอาชีพ
อิสระ  พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
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ตารางที่ 4.2  มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา (ต่อ) 
 

ประเด็น         
หัวข้อเรื่อง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)   

3.  ระบบการจัด
การศึกษา 

เป็นการจัดการศึกษาแบบเปิดหรือ
ยืดหยุ่น  สามารถเทียบโอนหน่วย
สมรรถนะเข้าสู่ระบบหน่วยกิต       
ตามโครงสร้างหลักสูตรโดยก าหนด  
ให้หนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือ
เทียบเท่ามีระยะเวลาศึกษา           
ไม่น้อยกว่า  18 สัปดาห์ 

เป็นการจัดการศึกษาแบบเปิดหรือ
ยืดหยุ่น  สามารถเทียบโอนหน่วย
สมรรถนะเข้าสู่ระบบหน่วยกิต       
ตามโครงสร้างหลักสูตรโดยก าหนดให้
หนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่า 
มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า          
18 สัปดาห์ 

4.  การคิด 

หน่วยกิต 

-  รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรือ
อภิปราย  ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง หรือ
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

-  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาทดลอง  
หรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ         
ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง เท่ากับ            
1 หน่วยกิต 

-  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึก
ปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 
และวิชาโครงการไม่น้อยกว่า 54 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

-  การฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการหรือแหล่งวิทยากร       
ไม่นอ้ยกว่า 54 ชั่วโมง  เท่ากับ             
1 หน่วยกิต 

-  การท าโครงการตามที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่น้อยกว่า 54  ชั่วโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

-  รายวิชาทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรือ
อภิปราย  ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง หรือ
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

-  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาทดลองหรือ
ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  ไม่น้อย
กว่า 36 ชั่วโมง เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

-  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึก
ปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม   
และวิชาโครงการไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์  เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

-  การฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการหรือแหล่งวิทยากร       
ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง  เท่ากับ             
1 หน่วยกิต 

-  การท าโครงการตามที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่น้อยกว่า 54  ชั่วโมง 
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

5.  จ านวนหน่วย
กิตรวม 

มีจ านวนหน่วยกิตรวมระหว่าง        
100 – 120 หน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิตรวมระหว่าง         
80 – 100 หน่วยกิต 
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ตารางที่ 4.2  มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา (ต่อ) 
 

ประเด็น         
หัวข้อเรื่อง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)   

6.  โครงสร้าง
หลักสูตร 

- หมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต์    
รวมไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

-  หมวดวิชาชีพ  ประกอบด้วย 

รวมไม่น้อยกว่า  64 หน่วยกิต 

-  หมวดวิชาเลือกเสรี 
รวมไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

-  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ทุกภาคเรียน  
ยกเว้นภาคเรียนที่มีการฝึกงาน  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่นับ        
เป็นหน่วยกิต 

- หมวดวิชาพ้ืนฐานประยุกต์    
รวมไม่น้อยกว่า  20 หน่วยกิต 

-  หมวดวิชาชีพ  ประกอบด้วย 

รวมไม่น้อยกว่า  54 หน่วยกิต 

-  หมวดวิชาเลือกเสรี 
รวมไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

-  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง        
ทุกภาคเรียน  ยกเว้นภาคเรียนที่มีการ
ฝึกงาน  กิจกรรมเสริมหลักสูตร        
ไม่นับเป็นหน่วยกิต 

7.  เงื่อนไขการ
จัดการเรียนรู้ 

-  สถานศึกษาสามารถจัดการเรียน 
การสอนตามความถนัด ความสนใจ
และศักยภาพผู้เรียน 

-  สถานศึกษาควรจัดความพร้อมใน
ด้านอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอน 

-  สถานศึกษาควรจัดอัตราส่วนของ
เวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อ
ภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชีพ ประมาณ 
40 ต่อ 60 

-  สถานศึกษาสามารถพัฒนาวิชาชีพ
สาขางานได้ตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 

 

-  สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการ
สอนตามความถนัด ความสนใจ        
และศักยภาพผู้เรียน 

-  สถานศึกษาควรจัดความพร้อมใน
ด้านอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับการ
เรียนการสอน 

-  สถานศึกษาควรจัดอัตราส่วน     
ของเวลาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อ
ภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชีพ ประมาณ 
40 ต่อ 60 

-  สถานศึกษาสามารถพัฒนาวิชาชีพ
สาขางานได้ตามความต้องการ       
ของท้องถิ่น 
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ตารางที่ 4.2  มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา (ต่อ) 
 

ประเด็น         
หัวข้อเรื่อง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)   

7.  เงื่อนไขการ
จัดการเรียนรู้ 
(ต่อ) 

-  สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ทั้งแบบปกติ  ทวิภาคี  สะสม
หน่วยกิต  และเทียบโอนความรู้ 
ประสบการณ์ได้ 
-  สถานศึกษาควรจัดให้มีการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการในแต่ละภาคเรียน
โดยจัดท าเป็นโครงการ งานหรือ
ชิ้นงาน  อย่างน้อยภาคเรียนละ         
1 โครงงานหรืองานหรือชิ้นงาน 

-  สถานศึกษาต้องจัดให้มีการฝึกงาน
ในสถานประกอบการหรือแหล่ง
วิทยาการที่สอดคล้องกับวิชาที่เรียน  
-  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท า
โครงการที่สอดคล้องกับวิชาที่เรียน  
น าไปสู่การปฏิบัติในอาชีพ 

-  สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริมกระบวนการ      
ท างานกลุ่ม ในการท าประโยชน์ต่อ
ชุมชน ท านุบ ารุง   ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม    ทุกภาคเรียน 

-  สถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขา เพื่อ
ประกันคุณภาพผู้เรียน 

-  สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ทั้งแบบปกติ  ทวิภาคี  สะสม
หน่วยกิต  และเทียบโอนความรู้ 
ประสบการณ์ได้ 
-  สถานศึกษาควรจัดให้มีการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการในแต่ละภาคเรียน
โดยจัดท าเป็นโครงการ งานหรือชิ้นงาน  
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 โครงงานหรือ
งานหรือชิ้นงาน 

-  สถานศึกษาต้องจัดให้มีการฝึกงานใน
สถานประกอบการหรือแหล่งวิทยาการ
ที่สอดคล้องกับวิชาที่เรียน  
-  สถานศกึษาต้องจัดให้ผู้เรียนจัดท า
โครงการที่สอดคล้องกับวิชาที่เรียน  
น าไปสู่การปฏิบัติในอาชีพ 

-  สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
ส่งเสริมกระบวนการท างานกลุ่ม      
ในการท าประโยชน์ต่อชุมชน           
ท านุบ ารุง   ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม    ทุกภาคเรียน 

-  สถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขา       
เพ่ือประกันคุณภาพผู้เรียน 

8.  คุณสมบัติ
ผู้เรียน 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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ตารางที่ 4.2  มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา (ต่อ) 
 

ประเด็น         
หัวข้อเรื่อง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)   

9.  คุณสมบัติ
ผู้สอน 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูก าหนด และหรือเป็นผู้มีสมรรถนะ
ในวิชาชีพนั้นๆ 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูก าหนด และหรือเป็นผู้มีสมรรถนะ
ในวิชาชีพนั้นๆ 

10.  การ
ลงทะเบียน 

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22      
หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
และให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน           
12  หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนภาค
ฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน          
12 หน่วยกิต 

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22      
หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ 
และให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12       
หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  
ส าหรับการลงทะเบียนเรียน            
ภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียน            
ได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต 

11.  เกณฑ์       
การวัด          
และประเมินผล 

-  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

-  ให้มีสมรรถนะตรงตามท่ีก าหนด  
และได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วน
ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

-  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

-  ให้มีสมรรถนะตรงตามท่ีก าหนด  
และได้จ านวนหน่วยกิตสะสมครบถ้วน
ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

12.  การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ให้ทุกหลักสูตรก าหนดการประกัน
คุณภาพไว้ให้ชัดเจนซึ่งอย่างน้อย
ประกอบด้วย 4  ประเด็น 

-   ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จาก
มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐาน
สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง 
-  การบริหารหลักสูตร 

-  ทรัพยากรประกอบการเรียน 

-  ความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคมและชุมชน  

ให้ทุกหลักสูตรก าหนดการประกัน
คุณภาพไว้ให้ชัดเจนซึ่งอย่างน้อย
ประกอบด้วย 4  ประเด็น 

-   ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ได้จากมาตรฐาน
อาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ         
ที่เก่ียวข้อง 
-  การบริหารหลักสูตร 

-  ทรัพยากรประกอบการเรียน 

-  ความต้องการของตลาดแรงงาน
สังคมและชุมชน  
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ตารางที่ 4.2  มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา (ต่อ) 
 

ประเด็น         
หัวข้อเรื่อง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)   

13.  การก าหนด
หลักสูตรและ
อนุมัติหลักสูตร 

-  การอนุมัติกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

-  การก าหนดและเปลี่ยนแปลงกรอบ
มาตรฐานหลักสูตร ให้เป็นหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

-  การอนุมัติหลักสูตร  ให้เป็นหน้าที่
ของส านักงานคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา 

-  การอนุมัติกรอบมาตรฐานหลักสูตร 

ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

-  การก าหนดและเปลี่ยนแปลงกรอบ
มาตรฐานหลักสูตร ให้เป็นหน้าที่    
ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

-  การอนุมัติหลักสูตร  ให้เป็นหน้าที่
ของส านักงานคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา 

14.  การพัฒนา
หลักสูตร 

ให้สถานศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา
หลักสูตร ประเมินหลักสูตร และ
ปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ 
อย่างน้อยทุก 3 ปี 

ให้สถานศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนา
หลักสูตร ประเมินหลักสูตร และ
ปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา
และคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ 
อย่างน้อยทุก 2 ปี 

 

จากตารางที่   4.2 จะเห็นได้ว่าอุดมการณ์ที่ส าคัญในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรม
วิชาชีพ คือ การพัฒนาก าลังคนระดับก่ึงฝีมือ ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี  เพ่ือให้เกิดคุณภาพ              
ตามสมรรถนะอาชีพ  ที่ก าหนดไว้  โดยจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน              
สถานประกอบการ  หรือโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ  อย่างต่อเนื่อง          
และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ  ปรัชญาการอาชีวศึกษา ภายใต้การสนับสนุนทรัพยากรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพให้มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ในกรณี         
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนด           
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 
  

 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 34 ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา  จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ  และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไก
ระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงานเพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรฐาน 8 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน า               
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งที่7/2549 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม2549           
จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ (www.spu.ac.th/academic/files/2013/pdf) 
 มาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน  12 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 

 1.  มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 

      บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข         
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ตามตัวบ่งชี้
ดังนี้       

     1.1  บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง   สามารถเรียนรู้  สร้าง          
และประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

      1.2  บัณฑิตมีจิตส านึก  ด ารงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

     1.3  บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  มีการดูแล เอาใจใส่  รักษาสุขภาพ    
ของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
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 2.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 

      มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและพันธกิจของการอุดมศึกษา
อย่างมีดุลยภาพ 

      2.1  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  มีการบริหารจัดการ
อุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงความหลากหลาย  และความเป็นอิสระทางวิชาการ       
ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
        2.1.1  มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความ
ยืดหยุ่น  สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 

   2.1.2  มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คล่องตัว   โปร่งใส  และตรวจสอบได้  มีการจัดการศึกษา       
ผ่านระบบและวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 

   2.1.3  มีระบบประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การประกันคุณภาพและมาตรฐาน         
การอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
      2.2  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา   การด าเนินงานตามพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาท้ัง 4 ด้าน  อย่างมีดุลยภาพ   โดยมีการประสานความร่วมมือรวมพลังจากทุกภาค
ส่วนของชุมชนและสังคมในการจัดการความรู้  ตามตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
   2.2.1  มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ยืดหยุ่น  สอดคล้องกับความ
ต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบบผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการเรียนรู้และสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง  ใช้การวิจัยเป็นฐาน   
มีการประเมินและใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน   และการบริหารการจัดการหลัก สูตร  
ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

   2.2.2  มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยายพรมแดน
ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพของประเภทสถาบัน  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา      
ทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคม          
และประเทศชาติ 
   2.2.3  มีการให้บริการวิชาการทีทันสมัย เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการ
ของสั งคมตามระดับความเชี่ ยวชาญของประเภ ทสถาบัน  มีการประสานความร่ วมมือ
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง        
และความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 
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   2.2.4  มีการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีการปรับใช้
ศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 

3.  มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้  และสังคมแห่งการเรียนรู้  
      การแสวงหา  การสร้าง  และการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ  อันน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้  และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     3.1  มีการแสวงหา  การสร้าง  การใช้ประโยชน์ความรู้  ทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และประเทศ เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 
     3.2  มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ  
หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หลักการสร้างเครือข่าย  และหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง   
อันน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

บทสรุป 

  

 มาตรฐานหลักสูตรการศึกษามีความส าคัญต่อการจัดการศึกษามาก  จะเห็นได้จากลักษณะ
การจัดการศึกษาของประเทศไทยทุกประเภทและระดับการศึกษา   ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรมาตรฐานสากล  หลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรอุดมศึกษา รวมถึง
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของการจัดการศึกษา  นอกระบบหรือการจัดการศึกษาในระบบต่างก็มี
หลักสูตร ใช้เป็นหลักส าหรับจัดการศึกษา  เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนอย่างมีทิศทางตามเจตนารมณ์         
ของหลักสูตร  โดยมีเนื้อหาสาระกิจกรรมส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้  ความสมบูรณ์ของหลักสูตรจะมีมากหรือน้อยเพียงใด  
ขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดการศึกษา  จะมีรูปแบบหลักสูตร  การจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระเป็น
หมวดหมู่ในลักษณะวิชาพ้ืนฐานหรือวิการศึกษาทั่วไป  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  และวิชาเลือกเสรี  
ส่วนการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในสอดคล้องกันสภาพสังคม  เพ่ือการวางแผนพัฒนาบุคคล
ส าหรับสังคม  ในอนาคต  การประเมินหลักสูตรทั้งระบบเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร         
จะด าเนินการประเมินย่อยและด าเนินการทุกปี  ส่วนการปรับเปลี่ยนภายในสาระของหลักสูตรเอก  
สามารถท าได้ทุกภาคการศึกษาหรือตลอดเวลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ส าหรับผู้เรียนเป็น
ประการแรก และให้สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

 



แบบฝึกหัดที่ 4 

มาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 
 

ค าชี้แจง  ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

 

1. ให้อธิบายความหมายของมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา 

2. ให้อธิบายหลักการจัดการเรียนรู้ของมาตรฐานการศึกษา พอสังเขป ดังนี้ 
     2.1   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
     2.2   หลักสูตรมาตรฐานสากล 

     2.3   หลักสูตรอาชีวศึกษา   
2.4   หลักสูตรอุดมศึกษา 

    3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    พุทธศักราช 2551 มีความส าคัญต่อการสอนอย่างไร 

              4.   ให้อธิบายโครงสร้างมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา  พอสังเขป ดังนี้ 
         4.1   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
     4.2   หลักสูตรมาตรฐานสากล 

4.3   หลักสูตรอาชีวศึกษา   
4.4   หลักสูตรอุดมศึกษา 

    5.  ให้จงระบุข้อดีและข้อจ ากัดของมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาแต่ละประเภท ดังนี้ 
         5.1   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
     5.2   หลักสูตรมาตรฐานสากล 

5.3   หลักสูตรอาชีวศึกษา   
5.4   หลักสูตรอุดมศึกษา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  5 

การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

                                                                                       
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.  บอกความหมายของการเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

 2.   ระบุความส าคัญของการเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ได้   
 3.  อธิบายประเภทของการเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ได้ 
 4.  อธิบายรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 5.  น าเสนอเนื้อหาและประสบการณก์ารเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดท าหลักสูตรได้ 
 6.  มีความสามารถในการสื่อสาร  การท างาน  และการน าเสนอผลงาน 

          7.  มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล  

 8.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 
 1.  ความหมายของเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 2.  ความส าคัญของเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 3.  ประเภทของเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 4.  หลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาวิชา 

 5.  หลักเกณฑ์ในการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
 6.  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนกับกิจกรรม 

 7.  รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ชั่วโมง ที่ 1 – 4  
   1.  ผู้สอนอธิบายประกอบ Power point ของการเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 

   2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปรายในประเด็นควรเลือกเนื้อหาอย่างไร จึงจะเปน็ประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
  3.  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรายงานครูและผู้เรียนและช่วยกันสรุป 
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สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

2.  การน าเสนอด้วย Microsoft  Power Point เรื่องเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร      

3.  ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
 2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
เว็บไซด์ http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดประเมินผลประจ าบทเรียน 

 

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ        
ในการวัด 

เกณฑ์ในการวัด                
และประเมินผล 

1.  บอกความหมายของการ
เลือกเนื้อหาและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 

2.   ระบุความส าคัญของการ
เลือกเนื้อหาและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้ 
3.  อธิบายประเภทของการ
เลือกเนื้อหาและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้ 
4.  อธิบายรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

การท า
แบบฝึกหัด 

แบบฝึกหัด 
ท้ายบท 

ตอบถูก 4-5 ข้อ  ระดับดี 
ตอบถูก 2-3  ข้อ  ระดับ     
ปานกลาง 
ตอบถูก 1  ข้อ  ระดับ
ปรับปรุง 
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จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ        
ในการวัด 

เกณฑ์ในการวัด                
และประเมินผล 

5.   น า เ สนอ เนื้ อห าและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้
ส อดค ล้ อ ง กั บ ก า ร จั ดท า
หลักสูตรได้ 
6.  มีความสามารถในการ
สื่อสาร  การท างาน  และ
การน าเสนอผลงาน 

7.  มีทักษะในการค้นคว้าหา
ข้อมูล  

8.   มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม        
ระหว่างเรียน                
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย            
รอ้ยละ 80 
 

 



 

 

บทที่  5 

การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

  การจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียนนั้น  สิ่ งส าคัญประการหนึ่ งก็คือ  การเลือกเนื้อหา                  
และประสบการณ์การเรียนรู้  ซึ่งเป็นขั้นตอนในการก าหนดสิ่งที่ผู้เรียนควรจะได้เรียนรู้และเป็นเสมือน
เครื่องมือทีจ่ะพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  และยังเป็นสิ่งที่ตัวก าหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการวัดประเมินผล  ด้วยเหตุนี้  ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องเข้าใจว่าอะไรคือเนื้อหาวิชา           
และประสบการณ์การเรียนรู้  และจะมีหลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกเนื้อหาและประสบการณ์        
การเรียนรู้เหล่านั้น วิธีการเลือกเนื้อหาวิชาและประสบการณ์เรียนรู้   อาจจะใช้ได้วิธีอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร หลายๆ ฝ่าย  ใช้วิธีการทดลองโดยน าเนื้อหา
ไปทดลองใช้  แล้วปรับปรุงแก้ไข  หรือใช้วิธีวิเคราะห์กิจกรรม  วิเคราะห์ความรู้  ทักษะในเนื้อหา
เพ่ือให้ได้เนื้อหา  ที่เหมาะสม   อย่างไรก็ตามเมื่อเลือกสิ่งที่จะเป็นเนื้อหาวิชามาได้แล้วจะต้องน า
เนื้อหาวิชามาจัดให้มีความเหมาะสมสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องทั้งในหลักสูตรเดียวกัน          
และระหว่างหลักสูตรต่างระดับกัน เ พ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ตามล าดับก่อนหลังและเกิดผล                 
การเรียนรู้สูงสุด 
 

ความหมายของเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู ้
  
 ค าว่าเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ได้มีนักศึกษาให้ความหมายไว้ในลักษณะ        
ที่ค่อนข้างแตกต่างกัน  บางท่านให้ความหมายรวมของสองค า  บางท่านให้ความหมายแยกกัน         
จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 สุมิตร  คุณากร (2520 : 76) กล่าวว่า  เนื้อหาวิชา (Content) ที่นักวิชาการคิดว่า หมายถึง
เนื้อหาสาระหรือความรู้ เท่านั้น   แต่ตามความหมายที่สมบูรณ์   ค าว่าเนื้อหาวิชายังรวมถึง
ประสบการณ์เรียนรู้ด้วย  และได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า  “ในบางกรณีผู้เขียนต าราพัฒนาหลักสูตรถึงเน้นค า
ว่าประสบการณ์เรียนรู้  และใช้ค านี้แทนค าว่า  เนื้อหาวิชา” 

 อ านาจ  จันทร์แป้น (2532 : 57)  ได้อธิบายถึงค าว่าประสบการณ์เรียนรู้ว่า  ประสบการณ์
เรียนรู้นั้นไม่ ใช่ เนื้อหาสาระของวิชาต่าง  ๆ   และไม่ ใช่กิจกรรมทั้ งหลายที่ครูควรกระท า                 
ค าว่าประสบการณ์การเรียนรู้นั้นหมายถึง  ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนักเรียน และเงื่อนไขภายนอก  
ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เขาได้สัมผัส  การเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนได้มีพฤติกรรมร่วม  นั่นคืออะไร            
ก็ตามที่นักเรียนได้กระท า 
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 ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์  (2539 : 78)  ได้ให้ความหมายของค าว่าเนื้อหาวิชา   หมายถึง   
ความรู้ที่ดัดแปลงมาจากศาสตร์ต่างๆ (Disciplines) เพ่ือความเหมาะสมกับระดับการศึกษาและเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนค้นพบความจริงได้ด้วยตนเอง  และสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตและสังคม 

 สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546 : 195) ได้สรุปความหมายของเนื้อหาวิชาและประสบการเรียนรู้ว่า          
เป็นสิ่งส าคัญควบคู่กันที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้  เพราะเนื้อหาวิชาหมายถึงเนื้อหาสาระ ข้อมูล 
เพ่ือที่จะให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงจัดให้สอดคล้องกัน  
เนื้อหาวิชาใดควรจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไรจึงจะเหมาะสม  หรือบรรลุจุดประสงค์ใน
เนื้อหาวิชานั้นมากที่สุด ดังนั้น เนื้อหาวิชาและประสบการณ์เรียนรู้จะแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด
ไม่ได้   แต่ต้องอาศัยหรือสัมพันธ์สอดคล้องกันอย่างเหมาะสมจึงจะเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 239)  ได้สรุปเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ
ควบคู่กันท่ีจะท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้   เพราะเนื้อหาวิชา หมายถึง  เนื้อหาสาระข้อมูล   ทฤษฎี
ที่ส าคัญและจ าเป็นที่เลือกสรรมาให้ผู้เรียนได้เรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปในทิศทาง           
ที่ต้องการตามล าดับขั้น  และจะเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ผู้เรียนได้รับ  
หรือเราเรียกว่าขึ้นอยู่กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนนั่นเอง 
 จากค าจ ากัดความดังกล่าวจะสามารถสรุปได้ว่า  การจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ์          
การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่ควรค านึงและจัดควบคู่กันไป โดยจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติ
และบริบทของสถานศึกษา ให้มีความสัมพันธ์กัน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข และเลือก
เรียนตามความสนใจอย่างเต็มความสามารถค้นพบความจริงได้ด้วยตนเอง เนื้อหาเนื้อหาวิชา             
และประสบการณ์การเรียนรู้แยกออกจากกันไม่ได้  จ าเป็นต้องอาศัยหรือสัมพันธ์สอดคล้องกัน           
อย่างเหมาะสมจึงจะสามารถบรรลุจุดประสงค์ได้ 
 

ความส าคัญของเนื้อหาวิชา 
 
 สามารถสรุปความส าคัญของเนื้อหาวิชา ได้ดังนี้  (สุนีย์  ภู่พันธ์, 2546 : 195)   
 1.  เนื้อหาวิชาเป็นดัชนีพื้นฐานของหลักสูตร  เป็นตัวที่ก าหนดลักษณะของประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่จะต้องจัดให้แก่ผู้เรียน  อันได้แก่  กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  และยังเป็นตัวก าหนด
เครื่องมือการประเมินผลด้วย 
 2.  เนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้  เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการใช้เหตุผล  จริงอยู่ในบางกรณีความรู้อาจ  
ไม่ช่วยให้บุคคลเปลี่ยนจากการยึดมั่นในความเชื่อที่มีอยู่เดิม  และพยายามเกาะติดความคิดเดิม   
วิธีการเดิมโดยไม่ยอมใช้เหตุผล  แต่เราก็ต้องยอมรับว่าถ้ายิ่งเปิดตัวเองจากความรู้ก็เท่ากับปิดโอกาส
ในการใช้เหตุผลเลยทีเดียว 
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 3.  เนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้ย่อมส่งเสริมให้เกิดความรู้เพ่ิมขึ้น  เพราะความรู้ใหม่ย่อมต้อง
อาศัยความรู้เดิมเป็นพ้ืนฐาน   ถ้าไม่มีความรู้พ้ืนฐานความรู้เดิมอยู่เลยก็เปรียบเสมือนคนตาบอด         
ซึ่งแม้สิ่งรอบๆ ตัว ก็ยังมองไม่เห็น  และก็ไม่มีวันมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลๆ ได้เลย 
 4.  เนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้จะช่วยขยายขอบเขตของประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้น  เพราะ
เมื่อเกิดความรู้ก็จะเกิดความต้องการแสวงหาความรู้เพ่ิมขึ้น   ผลก็คือได้รับประสบการณ์ใหม่ซึ่งจะท า
ให้เข้าใจประสบการณ์เดิมดียิ่งขึ้น   นอกจากนี้ ประสบการณ์ใหม่ยังจะช่วยให้มองเห็นว่าความรู้เดิม       
มีอะไรบกพร่องต้องแก้ไขหรือไม่  ท าให้เกิดทัศนะที่กว้างไกล  และน าไปสู่ความรู้ที่กว้างขวางขึ้น             
และสิ่งนี้เองที่จะช่วยเพิ่มพลังทางปัญญาให้สูงขึ้น 
  

ประเภทของเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
 การแบ่งประเภทเนื้อหาวิชาและประสบการณ์เรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร สอดคล้องกับความต้องการ  ความสนใจและวุฒิภาวะของผู้เรียน ซึ่งมีความ
แตกต่างกัน และมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ อาจกล่าวได้ดังนี้  (Taba, 1962 : 172 – 181) 
 1.  ประเภทของเนื้อหารายวิชา    ในการแบ่งประเภทของเนื้อหาวิชา  ทาบาได้วิเคราะห์ 
และแบ่งประเภทเนื้อหาวิชา ได้ 4 ประเภท ดังนี้  
      1.1  เนื้อหาวิชาที่เป็นข้อเท็จจริงและกระบวนการ (Specific Facts and Processes)  
ได้แก่ เนื้อหาวิชาที่เป็นข้อมูลซึ่งแสดงความเป็นจริงของธรรมชาติรวมทั้งหลักเกณฑ์ต่ างๆ ที่มี           
ผู้ก าหนดขึ้น  เช่น  วิธีการคิดเลขคณิต  สูตรเคมี  และข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์  เป็นต้น  เป็นข้อมูล      
ที่ต้อง  อาศัย  

     1.2  เนื้อหาวิชาที่เป็นแนวคิดพ้ืนฐาน  (Basic ldeas)   เป็นเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิ่ง  เช่น  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพจิตและร่างกายหรือความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีต่อวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ  เป็นต้น  
เนื้อหาวิชาในลักษณะนี้ เป็นข้อมูลที่แฝงความหมายอยู่ด้วย   เมื่อผู้ เรียนเข้าใจแล้วและเห็น
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   ก็สามารถน าความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดและหลักการ
ดังกล่าวไปอธิบายเหตุการณ์อ่ืนได้  เช่น   เมื่อเข้าใจว่าเวลาที่ใช้แผ่นเหล็กหุ้มกงล้อเกวียนจะต้องเผา
ให้ร้อนเสียก่อน   เมื่อเหล็กเย็นลงจะได้รัดแน่น  นั่นคือ  เข้าใจในหลักการที่ว่า  สสารถูกความร้อน      
จะขยายตัวและถูกความเย็นจะหดตัว   ผู้เรียนสามารถน าหลักการนี้ไปใช้และเกิดความเข้าใจได้ทันที
ว่าท าไมต้องเว้นช่องว่างไว้เล็กน้อยตรงรอยต่อของรถไฟ  เป็นต้น   เนื้อหาวิชาในระดับที่ 1 และ 2 นี้
จะน าไปสู่ความเข้าใจในระดับสูงขึ้นต่อไป 
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      1.3  เนื้อหาวิชาที่เป็นมโนทัศน์ (Concepts) เป็นเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับความเข้าใจ             
ในลักษณะร่วมหรือโครงสร้างและส่วนประกอบย่อยๆ  ทั้งหมดของสิ่งต่างๆ  ทั้งที่เป็นรูปธรรม             
และนามธรรม   รวบรวมเอาความคิดเบื้องต้นมาสรุปเป็นความคิดรวบยอด   ยกตัวอย่าง เช่น            
หากสามารถแยกได้ถูกต้องในเรื่องการบวกการลบคณิตศาสตร์   หรือสามารถแยกความโลภ            
ความโกรธ  ความหลงได้  ก็แสดงว่ามีความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ที่ถูกต้องในสิ่งนั้นๆ  การได้รับ
หรือมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทั้งสามระดับข้างต้น  จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบความคิด
ของศาสตร์นั้นๆ  
      1.4  เนื้อหาวิชาที่เป็นระบบความคิด (System of Thought)  เป็นเนื้อหาวิชาประเภท
สูงสุด   เป็นเนื้อหาที่ยากและซับซ้อนที่สุด   แต่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเข้าใจระบบความคิดของศาสตร์
นั้นๆ   และสามารถศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองต่อไปทั้งในขณะที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
หรือในสังคมปัจจุบันของตน 
      ส่วน สมิธ  สแตนเลย์  และชอร์ (Smith, Stanlay and Shores, 1950 : 126 – 130 ) 
ได้แบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็น 4 ประเภท  ดังนี้   

1) เนื้อหาวิชาทั่วไป  (General  Subject Matter) หมายถึง  เนื้อหาวิชาที่ผู้เรียนใน 
สังคมต้องเรียน  เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการในครอบครัวหรือสังคมเพ่ือมีชีวิตอยู่
ร่วมกันได้   แต่ต่อมาสังคมเจริญขึ้นและมีความซับซ้อนกันมากขึ้น  จึงจัดการสอนในระบบโรงเรียน 

2) เนื้อหาวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือเนื้อหาวิชาเฉพาะ  (General  
 Subject Matter) หมายถึง  เนื้อหาวิชาที่มีความจ าเป็นต่อชีวิตมนุษย์  เป็นเนื้อหาวิชาที่ต้องการ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ  หรือเทคนิคเฉพาะเพ่ือการประกอบอาชีพทั่วไป 

3) เนื้อหาวิชาเชิงพรรณนา  (Descriptive Subject Matter) หมายถึงเนื้อหาวิชาที่เป็น 
ข้อเท็จจริงและหลักการ(Facts and Principles) เช่น  เนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ 

4) เนื้อหาวิชาเชิงค่านิยม (Normative Subject  Matter) หมายถึงเนื้อหาวิชาที ่            
เกี่ยวกับกฎ  กติกาต่างๆ  ค่านิยมหรือมาตรฐานที่สังคมยืดถืออยู่  เช่นศีลธรรม  จรรยาของคน  
มาตรฐานในการยอมรับหรือตัดสินคุณค่าของงานศิลปะ  กติกา  ต่างๆ  ของเกม เป็นต้น  
      กาเย่ และบริกส์ (Gagne and Briggs, 1974 : 53 – 70) ได้แบ่งประเภทของเนื้อหาเป็น 
3 ประเภท  คือ  ข้อมูลที่เป็นความรู้   เจตคติ  และทักษะ  ส่วน  สงัด  อุทรานันท์ (2532 : 167)            
ได้แบ่งประเภทของเนื้อหาวิชาที่คล้ายๆ กับ กาเย่ และบริกส์  เพียงแต่ได้แบ่งประเภทของข้อมูลที่เป็น
ความรู้เพ่ิมขึ้น  โดยแบ่งเนื้อหาวิชาเป็น  5 ประเภท  คือ  (1)  ข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดา           
(2) ความคิดรวบยอดและหลักการ  (3) การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ (4) เจตคติและค่านิยม 
(5) ความสามารถและทักษะทางกาย 
      การจัดแบ่งประเภทของเนื้อหาและวิธีการจัดที่กล่าวมาข้างต้นนี้  ที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด  คือวิธีการของกาเย่ และบริกส์  เพราะสอดคล้องกับการจัดประเภทของความมุ่งหมาย          
ทางการศึกษาในระดับต่างๆ ที่แบ่งเป็น 3 ด้าน  คือ  ด้านความรู้และสติปัญญา (Cognitive Domain) 
ด้านเจตคติ (Affective Domain)  และด้านทักษะ (Psychomotor Domain) กล่าวคือ  ความรู้
ประกอบข้อเท็จจริง  ทฤษฎีหรือหลักการ   แนวคิดพ้ืนฐาน  มโนทัศน์  ทักษะ  และค่านิยม 
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2.  ประเภทของประสบการณ์การเรียนรู้  ในการแบ่งประสบการณ์การเรียนรู้นั้น  โดยทั่วไป
แล้วแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  ดังนี้ 
      2.1  ประสบการณ์ตรง  (Direct Experience) หมายถึงประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับ
โดยตรงจากการสัมผัส  ด้วยประสาทสัมผัสทัง5  กับวัตถุ  สิ่งของ  หรือแม้กระทั่ งความรู้สึก             
และความคิด   เพราะฉะนั้นในการจัดประสบการณ์เรียนรู้จะใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการก่อให้เกิดการ
เรียนรู้  เช่น  ให้วาดภาพ  ให้ท าการทดลอง  ให้แสดงอภิปรายความคิดเห็น  หรือแสดงละคร 
      2.2  ประสบการณ์รอง (Indirect Experience)  หมายถึง ประสบการณ์ที่ผู้เรียนไม่ได้
สัมผัสโดยตรง  แต่เกิดจากการบอกเล่าของผู้อื่น  จากการอ่านหนังสือ  จากการดูภาพยนตร์ 
      ในการเรียนการสอน   ประสบการณ์รองเป็นสิ่งจ าเป็นเหมือนกัน  เพราะบางสิ่งไม่
สามารถจัดประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียนได้  เช่นความรู้เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1  หรือการ เกิด
แผ่นดินไหวก็จัดประสบการณ์รองให้  เช่น  ให้ดูภาพยนตร์  อธิบาย  หรือบอกเล่า  เป็นต้น 
      ในการจัดการเรียนการสอน  การจัดประสบการณ์ตรงและประสบการณ์รองเป็นสิ่งที่
ส าคัญ  ที่ครูผู้สอนควรพิจารณาตามความเหมาะสม  เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุดในการเรียนการ
สอนแต่ละครั้ง 
      นอกจากนี้สามารถแบ่งประสบการณ์การเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดย
แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 242) 
      1)  ประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะในการคิด   หมายถึง   การคิดค้นการ           
สืบเสาะหาสาเหตุ  การอธิบาย  และการสรุปอย่างมีเหตุผลมีข้อมูลอ้างอิง   ในการสอน  ครูต้องจัด
สถานการณ์หรือกิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดค้น 
      2)  ประสบการณ์การเรียนรู้ช่วยให้ได้มาซึ่งเนื้อหาสาระข้อเท็จจริง   ประสบการณ์การ
เรียนรู้ประเภทนี้ต้องการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ โดยทั่วไปให้เข้ากับความเข้าใจต่อสิ่งเฉพาะ 
ในการสอนครูควรใช้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา 
      3)  ประสบการณ์การเรียนรู้ช่วยในการพัฒนาทัศนคติทางสังคม  การจัดการเรียน          
การสอน  การจัดผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดการพัฒนาทัศนคติทางสังคม 

      4)  ประสบการณ์การเรียนรู้ช่วยในการพัฒนาความสนใจ  เพราะความสนใจเป็นสิ่ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้  การจัดประสบการณเรียนรู้  ควรเป็นกิจกรรมน่าสนใจ  มีความพอใจ
และได้ประสบการณ์ใหม่ๆ   
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หลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาวิชา 
  
 หลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาวิชานั้น  ได้มีนักการศึกษาหลายท่านวางหลักเกณฑ์ไว้           
ที่คล้ายคลึงกัน  ขอยกตัวอย่างโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 หลักเกณฑ์ของสมิธ  สแตนเลย์  และชอร์ (Smith, Stanley and Shores, 1950 :           
278 – 284)   

1. ต้องมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
2. ต้องมีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
3. ต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่า  ซึ่งสังคมต้องการรักษาเอาไว้ 
4. ต้องเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ 
5. ต้องเป็นที่สิ่งส่งเสริมการพัฒนาสังคม 
6. ต้องสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการศึกษาและสังคม 

หลักเกณฑ์ของ ทาบา (Taba, 1962 : 267 – 284)  
1. ต้องเป็นแก่นสารและเชื่อถือได้ 
2. ต้องมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
3. ต้องมีความสมดุลระหว่างความกว้างและความลึกของข้อมูล 
4. ต้องสามารถสนองจุดประสงค์ได้หลายอย่าง 
5. ต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะและประสบการณ์ของผู้เรียน 
6. ต้องสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

หลักเกณฑ์ของ วิลเลอร์ (wheeler, D.K., 1974 : 218 – 226) 
1. ต้องเป็นที่เชื่อถือได้ 
2. ต้องมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
3. ต้องสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
4. ต้องมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน 
5. ต้องเป็นสิ่งจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน 
6. ต้องสอดคล้องกับสภาพเป็นจริง 

หลักเกณฑ์ของ สุมิตร  คุณานุกร (2520 : 82 – 87) 
1. มีความเชื่อถือได้เอกเป็นแก่นสารของความรู้แต่ละสาขาวิชา 
2. มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคม 
3. มีความสมดุลระหว่างความกว้างและความลึกของเนื้อหา 
4. สามารถสนองความมุ่งหมายได้หลายๆ ประการ 
5. มีความสอดคล้องกับวุฒิภาวะในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6. สอดคล้องกับความต้องการ  และความสามารถของผู้เรียน 
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หลักเกณฑ์ของ ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์  (2539 : 82 – 83) 
1. มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
2. มีความถูกต้องทันสมัย 
3. มีความน่าสนใจ 
4. เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ 
5. สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
6. เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน 
7. เป็นสิ่งที่สามารถจัดให้แก่ผู้เรียนเรียนได้ 

หลักเกณฑ์ ของ สุนีย์  ภู่พันธ์ (2546 : 200 – 201) สรุปหลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาวิชา 
ได้ดังนี้  

1. มีความส าคัญต่อการเรียนรู้   
2. มีประโยชน์ 
3. มีความสอดคล้อง 
4. ครอบคลุมความรู้หลายๆ ด้านและสนองจุดประสงค์ได้หลายทาง 
5. มีความถูกต้องทันสมัยและมีแก่นสารเชื่อถือได้ 
6. มีความน่าสนใจ 
7. เป็นสิ่งเรียนรู้ได้ 
8. เป็นสิ่งที่สามารถจัดให้ผู้เรียนได้ 
จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาวิชาที่นักการศึกษาหลายๆ ท่านได้กล่าวไว้ 

ข้างต้นมีความใกล้เคียงกัน สรุปได้ว่าหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการเลือกเนื้อหา  ทั้งในระดับ
หลักสูตร  ระดับชั้นเรียน  และระดับรายวิชา  ดังนี้ 

1. ต้องมีความส าคัญต่อการเรียนรู้   พบว่าในปัจจุบันความรู้มีอยู่มาก ดังนั้นต้อง 
พิจารณาเนื้อหาทีม่ีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้  ในระดับนั้นและวิชานั้น  เพ่ือไม่ให้มีเนื้อหา
มากเกินไป และควรเป็นเนื้อหาที่สามารถเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียนวิชานั้น  หรือวิชาอ่ืนๆ            
ในระดับชั้นสูงขึ้นไป  และประกอบวิชาชีพต่อไป  

2. เป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีคุณประโยชน์  เนื้อหาวิชาที่น ามาบรรจุในหลักสูตร  ควรมี 
ประโยชน์  ต่อผู้เรียน  และสามารถพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3. มีความสอดคล้องกับความต้องการ  เนื้อหาวิชาที่จะน ามาบรรจุไว้ในหลักสูตรจะต้อง 
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาหรือจุดประสงค์ของการเรียนรู้นั้นๆ   สอดคล้องกับความ
สนใจและวุฒิภาวะของผู้เรียน   และสอดคล้องกับความต้องการและความเป็นจริงในสังคม 

4. ครอบคลุมความรู้หลายๆ ด้าน และสนองจุดประสงค์ได้หลายทาง  ลักษณะของ 
เนื้อหาวิชาที่เลือกมาบรรจุไว้ในหลักสูตรควรเป็นข้อมูลหลายด้าน  และควรครอบคลุมจุดประสงค์      
ทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  และมีความสมดุลระหว่างความกว้างและความลึก          
ของเนื้อหาด้วย 
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5. มีความถูกต้องทันสมัยและมีแก่นสารเชื่อถือได้   โดยเหตุที่ความเจริญก้าวหน้าทาง 
วิชาการมีมาก จึงค้นพบข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ   เป็นเหตุให้บางครั้งความรู้เก่ากลายเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย
ไม่ถูกต้อง   เพราะฉะนั้นในการคัดเลือกเนื้อหาที่จะบรรจุในหลักสูตรจะต้องได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา   ควรมีเนื้อหาใหม่ๆ  ที่ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   และเนื้อหาใหม่ๆ นั้น  ควรมีประโยชน์ต่อผู้เรียน  และสังคมเป็นเนื้อหา
ที่เชื่อถือได้ 

6. มีความน่าสนใจ   จากหลักการเรียนรู้ที่ว่า  ผู้เรียนจะเรียนได้ดีท่ีสุดถ้าสิ่งที่เรียนนั้น 
ผู้เรียนมีความน่าสนใจ  เพราะฉะนั้นในการคัดเลือกเนื้อหา ควรตระหนักว่าควรต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในธรรมชาติและความสนใจของผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการคัดเลือกเนื้อหา  และควรมีเนื้อหา
เหมาะสม   เนื้อหาวิชาควรมีความรู้หลายๆ ประเภทที่มีความสอดคล้องกับความต้องการและความ
สนใจ  และมีความหมายของผู้เรียน  จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
และสร้างความเข้าใจในการเรียนมากข้ึน 

7. เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้    ในการเลือกเนื้อหาวิชานั้น    ควรก าหนดเนื้อหาวิชาที่มีความ 
ยากง่ายเหมาะสมกับวัยหรือล าดับขั้นของการพัฒนาทั้งทางร่างกาย  สมองและจิตใจ  รวมทั้ง
ประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน  เพ่ือไม่ให้เกินความสามารถของผู้ เรียน  และส่งเสริมให้ผู้ เรียน              
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง   จะท าให้ประหยัดเวลาเรียนได้ด้วย 

8. เป็นสิ่งที่สามารถจัดให้ผู้เรียนได้   เนื้อหาวิชาที่น ามาบรรจุในหลักสูตรจะต้องเป็น 
เนื้อหาที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้ เรียนได้  มีความสะดวก         
และความพร้อมในด้าน  เวลา สถานที่ บุคลากร  ผู้สอน  ผู้เรียน   วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ   
 

หลักเกณฑ์ในการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้นั้นไม่เหมือนกับการเลือกเนื้อหาวิชา  เพราะการเลือก
เนื้อหาวิชา  เป็นกระบวนการที่นักพัฒนาหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องหรือครูผู้สอนร่วมกันคัดเลือกเพ่ือให้
ได้เนื้อหาที่เหมาะสม   ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง  เป็นข้อความรู้   ข้อเท็จ           
ที่ต้องการให้นักเรียนรู้และเข้าใจ   แต่การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  เป็นการเลือกวิธีการที่จะท า
ให้เกิดการเรียนรู้  เข้าใจ  แต่การเลือกประสบการณ์   การเรียนรู้   ซ่ึงเกือบจะท าหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยตรงของครูผู้สอน  ที่เลือกจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์อย่างไร  ที่จะให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้จากกิจกรรมนั้นๆ  เพราะฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้           
เป็นสิ่งส าคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  หลักเกณฑ์โดยทั่วๆ ไป  ในการเลือกประสบการณ์
การเรียนรู้มีดังนี้  (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 246 – 247)   

1.  จะต้องให้โอกาสที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในการฝึกฝน    รูปแบบพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ 
ที่วางไว้  เช่น  ถ้ามีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา  ก็ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน    
ได้พบปัญหานั้น  ถ้าต้องการให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้อ่ืน  ก็ควรจัดสภาพแวดล้อม  
หรอืสังคมท่ีผู้เรียนได้สัมผัสหรือรับรู้  และพึงพอใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 
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 2. ประสบการณ์เรียนรู้จะต้องให้ผู้เรียนได้รับความพอใจจากการปฏิบัติพฤติกรรมตาม
จุดประสงค์นั้น ควรเลือกประสบการณ์เรียนรู้  ที่ผู้ เรียนมีความสนใจและพึงพอใจที่จะปฏิบัติ             
หรือร่วมกิจกรรมเพราะประสบการณ์เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี  เมื่อผู้ เรียนสนใจและพึงพอใจ               
ที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการถูกบังคับหรือไม่เต็มใจ 
 3.  ประสบการณ์การเรียนรู้ต้องอยู่ในวิสัยทัศน์ที่เป็นไปได้  ในการเลือกประสบการณ์      
การเรียนรู้นั้น  จะต้องมีความเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  และความพร้อมในการด าเนินการ 
เช่น  ครูผู้สอน   สถานที่  สถานการณ์  โอกาสและความเหมาะสม  เป็นต้น 
 4.  ประสบการณ์การเรียนรู้ต้องมีหลากหลาย  ประสบการณ์มีมากมายที่จะท าให้นักเรียน
บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน   ดังนั้นควรจัดเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ไว้หลากหลายรูปแบบ            
เพ่ือสามารถเลือกใช้ในสถานการณ์และประเภทของผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
 5.  ประสบการณ์การเรียนรู้นั้นบางครั้งก็สามารถท าให้บรรลุผล  ได้มากกว่าจุดประสงค์เดียว 
ดังนั้นการวางแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้   ควรจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถบรรลุ
จุดประสงค์  ได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน 
 6.  ประสบการณ์เรียนรู้ต้องผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้และสามารถท าให้เกิดการ
เรียนรู้ที่จัดขึ้น  ควรเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้  และเป็นกิจกรรมที่สามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว  ประสบการณ์เรียนรู้ที่จัดขึ้นแม้ว่าจะน่าสนใจ
และเกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็วประสบการณ์เรียนรู้ที่จัดขึ้นแม้ว่าจะน่าสนใจและเกิด
ความสนุกสนานผู้เรียนชอบ  แต่ไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ 
 

วิธีการเลือกเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
 จากที่กล่าวมาแล้ว ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้            
ว่าการเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้  ต่างกันตรงที่เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งเป็น
หน้าที่ของครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่  ต่างกับการเลือกเนื้อหาวิชาซึ่งจะต้องเกี่ยวกับบุคคลหลายฝ่าย 
เพราะฉะนั้น ในที่นี้จะเสนอเฉพาะวิธีการเลือกเนื้อหาวิชาเท่ านั้น (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 :           
247 – 250)   
 1.  วิธีการเลือกเนื้อหา   วิธีการเลือกเนื้อหาวิชามาบรรจุในวิชาต่างๆ ในหลักสูตรนั้นมีอยู่             
4 วิธี  ซึ่งมีผู้น าไปปฏิบัติอยู่เสมอๆ วิธีการทั้ง 4 มีดังนี้  
      1.1  วิธีใช้ความเห็นตัดสิน  (Judgmental Procedure) วิธีแรกนี้ใช้ความคิดเห็น         
ของผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  บุคคลเหล่านี้จะมาร่วมกันอภิปรายใช้ความรู้ความคิดเห็น 
ของตนเองเป็นเกณฑ์ในการที่จะตัดว่า  เนื้อหาสาระใดควรหรือไม่ควรน ามาบรรจุลงในหลักสูตร    
การเลือกเนื้อหาในวิธีการแรกนี้จะสัมฤทธิ์ผลอย่างสมบูรณ์และเที่ยงตรงก็ต่อเมื่อสมาชิกในทุกกลุ่ม 
ทุกคนละทิ้งทัศนคติส่วนตัว   ผลประโยชน์ส่วนตัว   และมุ่งเลือกเนื้อหาวิชาที่สนองความต้องการ    
ของสังคมมากท่ีสุด   เป็นที่น่าสังเกตว่า   วิธีการแบบแรกนิยมใช้กันมาก   เมื่อหลักเกณฑ์ในการเลือก
เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการปฏิรูปสังคม  หรือเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของเนื้อหาวิชา          
ที่สนองความต้องการของสังคมมากท่ีสุด 
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         1.2  วิธีการทดลอง (Experimental Procedure)  วิธีการทดลองพยายามที่จะทดสอบ                  
ดูว่า  เนื้อหาวิชาสนองความต้องการตรงตามหลักเกณฑ์ของการเลือกเนื้อหาที่ก าหนดไว้หรือไม่   เช่น
ถ้าตั้งหลักเกณฑ์ไว้ว่าต้องการเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน  วิธีการทดลอง     
ก็จะช่วยพิสูจน์หรือช่วยประกันว่าเนื้อหาที่เลือกมานั้นสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียนจริง   
ส่วนมากแล้วผู้พัฒนาหลักสูตรมักใช้วิธีการเลือกแบบที่สองนี้เมื่อต้องการบรรจุเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้เรียน 
      วิธีใช้การทดลองรัดกุมกว่าวิธีแรกในกรณีที่ความคิดเห็นส่วนตัว  อคติความโน้มเอียง
ต่างๆ  ของบุคคลถูกควบคุมไว้ได้   การทดลองจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ถูกก าหนดไว้และมีวิธีการ
ต่างๆ  ซึ่งใช้ในการทดลองท่ัวๆ ไป  ที่จะช่วยประกันความเชื่อถือได้ผลที่จะรับ 
      วิธีที่สองนี้  ไม่มีผู้น าไปใช้บ่อยนัก   แต่อย่างไรก็ตามผลของการเลือกโดยวิธีทดลอง        
เป็นที่ยอมรับกันมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวกับการเลือกเนื้อหาที่สนองความสนใจของผู้เรียน  
เช่น วิชาในวรรณคดี  ดนตรี  ศิลปะ  
      จุดอ่อนของการทดลองดังกล่าว  อยู่ที่ว่าผู้ที่ท าการทดลองไม่สามารถควบคุมปัจจัย    
ทุกประการได้  เช่น  ความสามารถของครูที่อยู่ในโครงการทดลอง   ภูมิหลังของผู้เรียน  ฯลฯ ปัจจัย
เหล่านี้อาจท าให้ผู้ทดลองไม่อาจหยั่งรู้ ความสนใจที่แท้จริงของผู้เรียนได้ 
      1.3  วิธีใช้การวิเคราะห์ (Analytical Procedure) วิธีการเนื้อหาด้วยการวิเคราะห์          
เป็นที่รู้จักกันทั่วไปมากที่สุด  เมื่อกล่าวถึงวิธีการใช้การวิเคราะห์  ผู้พัฒนาหลักสูตรมักกล่าวถึงกา ร
เลือกเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ควบคู่กันไป   กระบวนการคร่าวๆ  ของวิธีการนี้ก็คือ  การวิเคราะห์
กิจกรรมและสิ่งต่างๆ  
      การวิเคราะห์กิจกรรม (Activity Analysis)  กิจกรรมในที่นี้หมายถึง  กิจกรรมที่กลุ่มคน  
หรือคนในต่างถิ่น  ต่างชาติ  ปฏิบัติกันเพ่ือการด ารงชีวิต  เมื่อวิเคราะห์กิจกรรมเหล่านี้แล้ว  ผู้พัฒนา
หลักสูตรจะทราบว่า   ควรจัดเนื้อหาสาระอะไรมาสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้ได้ 
      การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การวิเคราะห์งานก็คือการวิเคราะห์กิจกรรมนั่นเอง  
แต่แทนที่จะเป็นกิจกรรมในการด ารงชีวิตแบบทั่วๆ ไป  กลับเป็นกิจกรรมในการปฏิบัติงาน  ทางด้าน
อาชีพ  เช่น  การปฏิบัติงานของครู   ผลจากการวิเคราะห์งานจะช่วยให้ผู้พัฒนาหลักสูตรฝึกหัดครู
ทราบว่าควรจะน าเนื้อหาใดและความสามารถอะไร  มาจัดให้ผู้ที่ก าลังจะออกไปท างานเป็นครู          
เพ่ือจะได้สามารถปฏิบัติงานเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      การวิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ทั่วไป (Analysis of Generally Useful 
Knowledge and Skills) เมื่อผู้พัฒนาหลักสูตรต้องการทราบว่า  ส านวนการเขียนแบบไหนมี
ประโยชน์และใช้กันโดยทั่วไปเพ่ือน ามาบรรจุในหลักสูตร  (ตัวอย่าง เช่น  การเขียนเรียงความก็อาจ
ท าได้วิธีหนึ่งโดนการวิเคราะห์เอกสารต่างๆ  เช่นรายงานการประชุม  และบทความจากหนังสือพิมพ์ 
ฯลฯ หรือหากต้องการหาเนื้อหาสาระของหลักการใช้ภาษาที่เป็นภาษาที่อยู่ในจดหมายโต้ตอบ
ระหว่างบุคคลในวงการต่างๆ หรือจากเอกสารสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ   วิธีการนี้ท าให้มั่นใจว่างสิ่งที่สอนไปนั้น  
ผู้เรียนน าเอาไปใช้ได้แน่ๆ   เพราะสิ่งเหล่านั้นมีผู้ใช้อยู่แล้ว)  
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      การเลือกเนื้อหาโดยการวิเคราะห์   ต้องอาศัยวิธีการต่างๆ  ในการรวบรวมข้อมูล  ดังนั้น
สิ่งแรกที่เราต้องท าคือ   ก าหนดเสียก่อนว่าจะวิเคราะห์อะไร  กิจกรรม  งาน  ความรู้  หรือทักษะ 
และเลือกวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม   วิธีการเก็บข้อมูลมีหลายวิธี   เช่น  การสัมภาษณ์  และการใช้
แบบสอบถาม  เป็นต้น  

     1.4  วิธีใช้ความคิดเห็นส่วนร่วม (Consensual Procedure) วิธีการสุดท้ายมุ่งที่จะ
หาทางรวบรวมความคิดเห็นของคนจากหลายๆ อาชีพ   หลายสาขาวิชาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ควรบรรจุไว้
ในหลักสูตร  ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินงานด้วยวิธีใช้ความคิดเห็นส่วนร่วม ดังนี้ 

   1.4.1  ก าหนดตัวบุคคล   บุคคลที่แสดงความคิดเห็นควรประกอบไปด้วยบุคคล
เด่นๆ ในหลายๆ อาชีพ  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ   และตัวแทนจากชุมชน 

   1.4.2  ก าหนดวิธีการรวบรวมความคิดเห็น   ส่วนมากแล้วจะใช้แบบสอบถาม         
ในบางครั้งมีการสัมภาษณ์  หรืออภิปรายกลุ่มย่อยประกอบด้วยในแบบสอบถามจะมีเนื้อหาสาระ 
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย   ผู้ออกแบบสอบถามจะน าจุดมุ่งหมายวิเคราะห์  แล้วตีความหมายออกมาว่า
จุดมุ่งหมายแต่ละข้อนั้น  ว่าน่าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างที่สอดคล้องกัน   ประมวลมาให้หมดแล้วจึง
น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ   หรือบุคคลที่ก าหนดไว้พิจารณา  ผลของการพิจารณาจะออกมาในรูปของการ
ให้น้ าหนักที่แสดงถึงระดับความเห็นด้วยของผู้ตอบแบบสอบถาม    ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามารวบรวม
และเรียบเรียงเพื่อศึกษาว่าเนื้อหาใดมีผู้เห็นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายแต่ละข้อมากที่สุด   การตัดสินว่า
จะเก็บเนื้อหาใดไว้หรือตัดเนื้อหาใดทิ้งไปนั้น   ใช้น้ าหนักความส าคัญของเนื้อหาที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ก าหนดมาให้บรรจุเนื้อหาได้มากน้อยเท่าไหร่  ผู้พัฒนาหลักสูตรก็จะเอาเฉพาะเนื้อหาที่ส าคัญที่สุด  
และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่สุดมาใช้ตามที่เวลาในหลักสูตรจะอ านวยให้ได้   การที่จะรู้ว่าเนื้อหาใด
ส าคัญที่สุดหรือสอดคล้องที่สุดนั้น   ผู้ เลือกจะต้องจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง ( Priority)          
ของเนื้อหาเหล่านั้นเสียก่อน   หากไม่ท าเช่นนี้จะไม่สามารถเลือกได้ว่าควรเก็บเนื้อหาใดไว้              
เพราะโดยทั่วไปแล้วเนื้อหาสาระต่างๆ  มักมีคุณค่าน่าจะเก็บไว้ทั้งสิ้น 

   วิธีการใช้ความคิดเห็นส่วนรวมนี้   ถ้าจะให้ได้ผลเป็นที่เชื่อถือได้มักจะใช้ควบคู่กับ
วิธีใช้ความคิดเห็นตัดสิน  และวิธีนี้จะได้ผลดีหากใช้กับขอบเขตกับวิชาเล็กๆ หรือขอบเขตของการ
สอนที่จ ากัด  เช่น  จะสอนเนื้อหาอะไรในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   เพ่ือเด็ก          
จะได้มีความพร้อมที่จะเรียนคณิตศาสตร์ต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

    
การจัดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู ้
 
 จากที่กล่าวมาแล้วในการเลือกเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้ ว่าต่างกันตรงที่การเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของผู้สอนเป็นส่วนใหญ่  ผิดกับการจัดเนื้อหาซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
บุคคลหลายฝ่าย ดังนั้นจะเสนอเฉพาะวิธีการจัดเนื้อหาและประสบการณ์เรียนรู้  ดังนี้  (สุนีย์ ภู่พันธ์, 
2546 : 205 – 207) 
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 1.  การจัดเนื้อหาวิชา (Content organization) เนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้         
ที่ ได้ผ่านการเลือกมาแล้วนั้น  จะต้องน ามาจัดล าดับเนื้อหา (organization Sequence)   เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ก่อนหลัง  ตามล าดับ สามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวก  และเกิดผลการเรียนรู้สูงสุด  
นอกจากนั้นการจัดเนื้อหาวิชายังช่วยให้เกิดความต่อเนื่องสัมพันธ์ในหลักสูตรทั้งแนวตั้งและแนวนอน  
แนวทางในการจัดเนื้อหามีดังนี้  
      1.1  การจัดเนื้อหาตามล าดับจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก   ( The  Simple  to 
Complex Approach)  ควรจัดเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน  เข้าใจง่ายและมีลักษณะเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นก่อน   
แล้วจึงให้เรียนเนื้อหาที่ยากขึ้นไป  เช่น  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตควรเริ่มจากสัตว์เซลล์เดี ยว       
ที่มีระบบร่างกายไม่สับสนก่อน  แล้วจึงไปถึงสัตว์ที่ประกอบไปด้วยหลายเซลล์  มีระบบร่างกายสับสน  
เช่น  คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมประเภทอ่ืนๆ  เป็นต้น  การจัดเนื้อหาแบบนี้นิยมใช้กันมาก        
ในหลายๆ วิชา  เช่น  หลักภาษา  เคมี  และชีววิทยา  ฯลฯ 
      1.2  การจัดเนื้อหาตามความจ าเป็นที่ต้องเรียนก่อนหลัง (The Prerequisite Learning 
Approach) ควรส ารวจก่อนว่าถ้าจะให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  หรือในการสอน
เรื่องใด  ผู้เรียนควรรู้อะไรมาก่อนบ้าง  เมื่อทราบแล้วก็น าสิ่งนั้นมาสอนก่อนเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐาน        
เช่น ในการจัดล าดับเนื้อหาวิชาเลขคณิต  เรขาคณิต  ผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาหรือทฤษฎีในบทท้ายๆ  
ได้จ าเป็นต้องเรียนรู้บทแรกๆ ให้เข้าใจก่อน 
      1.3  การจัดเนื้อหาตามล าดับของกาลเวลา (The chronological Approach) เนื้อหา
จะได้รับการจัดล าดับโดยใช้เวลาเป็นเกณฑ์  เช่นจัดเนื้อหา  เรียงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  หรือเรียง
จากปัจจุบันไปหาอดีต  การจัดแบบนี้จะเหมาะส าหรับวิชาที่มีเนื้อหาเรียงล าดับตามเหตุการณ์       
หรือกาลเวลา  เช่น  วิชาประวัติศาสตร์  หรือวรรณคดี  เป็นต้น 
      1.4 การจัดเนื้อหาตามล าดับจากส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย (The Whole-to-part 
Approach)  กล่าวคือ  จะให้ผู้เรียนเรียนสิ่งที่เป็นภาพรวมทั้งหมดก่อน  แล้วจึงเรียนส่วนที่ย่อยหรือ
แคบลง  เช่น  ในวิชาภูมิศาสตร์เรียนเรื่องโลกก่อนแล้วจึงไปถึงทวีปและประเทศ  ตามล าดับ 
      1.5 การจัดเนื้อหาจากส่วนย่อยไปสู่ส่วนรวม (The part -to- Whole Approach)          
การจัดเนื้อหาในลักษณะนี้จะตรงกันข้ามกับวิธีการจัดล าดับจากส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย  โดยให้ผู้เรียน
เข้าใจส่วนย่อยๆ  แล้วค่อยๆ  พัฒนาความรู้ความเข้าใจไปยังส่วนรวม  เช่น  วิชาวิทยาศาสตร์              
ให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของแสง  การสะท้อนของแสง  ก่อนจะไปสู่เรื่องการเกิด           
รุ้งกินน้ า  หรือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับชุมชน รอบๆ ตัว  ก่อนที่จะขยายไปสู่ความรู้เกี่ยวกับประเทศ
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 



 - 162 - 

      1.6  การจัดเนื้อหาตามหัวข้อหรือเรื่อง (The Thematic Approach) การจัดแบบนี้  
นักพัฒนาหลักสูตรต้องจัดเนื้อหาย่อยๆ  (Content Elements) ให้อยู่ในหัวข้อหรือเรื่องหนึ่งๆ ในวิชา
หนึ่งอาจประกอบด้วยหลายหัวข้อก็ได้  หัวข้อแต่ละเรื่องอาจเป็นอิสระคือไม่ต้องเป็นความรู้พ้ืนฐาน
ของหัวข้ออ่ืนๆ  หรือบางหัวข้ออาจต้องให้ผู้เรียนเรียนก่อนหรือหลังก็ได้   นักพัฒนาหลักสูตรควร
พิจารณาจัดล าดับที่จะส่งเสริมให้เกิดสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียน   เช่น  ในวิชาการเขียน  
ผู้เขียนควรเรียงหัวข้อเรื่องท่ีเกี่ยวกับเรื่องสั้นก่อนที่จะเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับนวนิยาย  ถึงแม้ว่าสองเรื่อง
จะใช้ทักษะการเขียนอย่างเดียวกัน  แต่ถ้าผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเขียนเรื่องสั้นมาก่อนก็จะท าให้
ผู้เรียนไม่ล าบากใจในการเขียนเรื่องยาว  เช่น  นวนิยาย 
      1.7  การจัดเนื้อหาจากสิ่งที่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งไกลตัวผู้เรียน(The Concentric Cycles)        
เป็นแนวคิดในการจัดเนื้อหาใหม่ที่เกิดขึ้น  โดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนสิ่งที่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว           
การจัดล าดับแบบนี้ยึดหลักเดียวกันกับการจัดเนื้อหาในวิชาประวัติศาสตร์ที่เริ่มจากเหตุการณ์         
ในปัจจุบันที่ใกล้ตัวผู้เรียน  แล้วขยายขอบเขตไปสู่อดีตซึ่งไกลตัวผู้เรียนออกไปตามล าดับ 
      แนวความคิดใหม่นี้เกิดขึ้นเพราะนักการศึกษาเริ่มตระหนักว่า  การเรียนที่สอดคล้องกับ
สภาพรอบตัวของผู้เรียนนั้นช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น  เพราะความรู้
ดังกล่าวอยู่ในขอบข่ายของประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่  ผู้เรียนเกิดภาพพจน์เห็นจริงด้วยกับ
เนื้อหาที่สอน  อีกประการหนึ่งผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ           
ในการด ารงชีวิตมากขึ้นด้วย 
      1.8  การจัดเนื้อหาโดยมุ่งขยายความรู้ทางด้านพุทธิพิสัยของผู้เรียน   หลักสูตรที่เป็นการ
จัดล าดับเนื้อหาวิชาแบบนี้เรียกว่า Spiral Curriculum การจัดล าดับเนื้อหาแบบนี้มุ่งขยายความรู้
ทางด้านพุทธิพิสัยของผู้เรียน  ไม่ว่าจะเก่ียวกับเรื่องใดก็ตาม  โดยเริ่มจากขอบเขตที่แคบและเนื้อหามี
ลักษณะง่าย ไม่เป็นนามธรรม  แล้วค่อยๆ ขยายขอบเขตของความรู้  ความเข้าใจ  ความคิดรวบยอด
ขึ้นไปในแนวตั้งเรื่อยๆ  ตามความเหมาะสม กับวุฒิภาวะในการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน            
ถ้ายกตัวอย่างของระดับของเนื้อหาวิชามาพิจารณาประกอบแล้ว  การจัดแบบ Spiral  จะเริ่มจากการ
ให้ข้อมูล  ความคิด  ความคิดรวบยอด  ระบบความคิด  และวิธีแสวงหาความรู้ ในเรื่องนั้นให้
กว้างขวาง  และลึกซึ้งข้ึนไปตามล าดับ 
      ในการจัดเนื้อหาวิชา  นอกจากแนวทางในการจัดเนื้อหาดังกล่าว  การจัดเนื้อหาวิชายัง
สามารถจัดได้โดยวิธีต่างๆ อีก  เช่น  วิธีการจัดเนื้อหาวิชา  โดยยึดสาระความรู้ของแต่ละศาสตร์        
เป็นหลัก (Logical Organization)  เช่น  วิธีการจัดเนื้อหาวิธีโดยยึดจิตวิทยาเป็นหลัก 
(Psychological Organization) ในที่นี้จะเสนอเป็นแนวทางพอสังเขป คือ  (บุญเลี้ยง ทุมทอง,  
2553 : 252) 

     1)  การจัดเนื้อหาวิชา    โดยยึดสาระความรู้ของแต่ละศาสตร์เป็นหลัก    (Logical 
Organization)  เป็นการจัดเนื้อหาตามล าดับขั้นตอนของโครงสร้างความรู้ในศาสตร์นั้นๆ เป็นหลัก
ตายตัวโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคลหรือความสนใจของผู้เรียน  ซึ่งมีข้อดีคือ  ช่วยพัฒนา
สมรรถภาพทางสติปัญญาของผู้เรียนได้ดี   เนื่องจากผู้เรียนได้รับความรู้ตามความยากง่ายอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง  ครูผู้สอนก็สามารถวางแผนการเรียนการสอนได้ง่าย  และถ่ายทอดสะดวก  
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ข้อเสียคือผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน (Passive Learning) เนื่องจากครูให้ความส าคัญ        
แก่สาระของเนื้อหา  จึงมักเน้นการบรรยายเป็นหลัก 

     2)  การจัดเนื้อหาโดยยึดจิตวิทยาเป็นหลัก  (Psychological Organization) เป็นการจัด
เนื้อหาตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  เนื้อหาที่จัดเนื้อจะไม่มีการก าหนดอย่างละเอียด
ตายตัว  แต่ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาอย่างกว้างๆ เพ่ือให้ครูและผู้เรียนมีเสรีภาพในการจัดเนื้อหา 
และวิธีการสอนตามความสนใจมากยิ่งขึ้น  ข้อดีของการจัดเนื้อหาในลักษณะนี้   คือ  สามารถจัด
เนื้อหาและการสอนได้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้เรียน   ผู้เรียนจะเกิดความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ (Active Learning)   เนื่องจากครูและผู้เรียนมีการวางแผนร่วมกัน  ครูเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูจะเป็นผู้กระตุ้นหรือสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด          
และรู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากกว่าท่องจ าเนื้อหา  ข้อเสียคือการจัดเนื้อหาโดยยึดตาม         
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก   อาจท าให้ผู้เรียนไม่มีคุณลักษณะตามที่จุดมุ่งหมาย          
ของการศึกษาก าหนด   และเป็นการยากที่จะจัดเนื้อหาและการสอนที่ตรงกับความต้องการ            
และความสนใจของผู้เรียนทุกคน 

      นอกจากวิธีการจัดล าดับเนื้อหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  การจัดเนื้อหาวิชาที่รอบคอบยัง
ต้องค านึงถึงประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่ง  คือ  ความสัมพันธ์ต่อเนื่องของหลักสูตร (Curriculum 
Articulation) ในแง่ของการพัฒนาหลักสูตรค าว่า Articulation หมายถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตร
ในแนวนอน   ความต่อเนื่องของหลักสูตรในแนวตั้ง   ในทีนี้จะได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่องของ
หลักสูตร  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้ (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 252 – 256) 
 

2.  ความสัมพันธ์ของหลักสูตร (Curriculum Articulation) 
      2.1  ความสัมพันธ์ของหลักสูตรในแนวนอน (Horizontal Articulation) ความสัมพันธ์
ในแนวนอนของหลักสูตร   หมายถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชา  ในแต่ละหลักสูตรเดียวกันให้มี
ความสัมพันธ์กัน   เช่นเนื้อหาในวิชาประวัติศาสตร์    ควรอยู่ในล าดับที่สัมพันธ์กับเนื้อหาในวิชา
วรรณคดี   ล าดับก่อนหลังที่จะสัมพันธ์กันได้ต้องใช้เวลาเข้ามาช่วยเป็นเกณฑ์   เช่น  เมื่อจัดให้ผู้เรียน
ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาในอาทิตย์ที่ 3 ก็ควรจัดให้ผู้เรียนวรรณคดีในสมัยอยุธยา  ในอาทิตย์ที่ 3 
ของภาคเรียนด้วย   ความสัมพันธ์ประเภทนี้   มุ่งให้เกิดการผสมผสานของความรู้เป็นการช่วยให้
ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่ง   ช่วยส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้และเป็นการ
ทบทวนความรู้สัมพันธ์กันจากการเรียนการสอนวิชาต่างๆ   ที่อยู่ในหลักสูตร   การจัดล าดับเพ่ือให้
เกิดความสัมพันธ์ที่จะช่วยผสมผสานความรู้ท านองนี้ท าให้ได้กับทุกๆ วิชา ที่มีสาระใกล้เคียงกัน  เช่น  
นอกจากประวัติศาสตร์และวรรณคดีแล้ว   ภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ในระดับประถมศึกษาต่างมี
สาระที่ผสมผสานกันได้   หรืออาจเป็นระหว่างเลขคณิตกับพีชคณิตก็ได้   ผู้จัดหลักสูตรควรค านึงถึง
เนื้อหาในแต่ละวิชา  ถ้าเห็นว่ามีความสัมพันธ์กันก็ควรจัดล าดับให้นักเรียนได้เรียนในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน   
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     การส่งเสริมให้เกิดการผสมผสานและเชื่อมโยงการเรียนรู้ดังกล่าว  การสอนของครูก็เป็น
ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งด้วย   ถ้าในการสอนจริงครูไม่พยายามดึงเอาความรู้ต่างๆ  จากวิชาอ่ืน   
ที่สัมพันธ์กับสิ่งที่ตนก าลังสอนมาผนวกเข้าด้วยกันแล้ว   การผสมผสานของวิชาความรู้ก็ย่อม         
ไม่เกิดขึ้นกับผู้เรียน   นอกจากหลักสูตรจะจัดล าดับของเนื้อหาให้สะดวกแก่การผสมผสานและครูสอน
ให้ผสมผสานหรือบูรณาการจึงจะเกิดได ้

     นอกจากนั้นความสัมพันธ์ของหลักสูตรในแนวนอนยังหมายถึงการประสานงาน
(Coordination) ในการสอนอีกด้วย   ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใหญ่ๆ  หลายแห่งอาจมีครู
หลายคนที่สอนวิชาเดียวกันเนื่องจากมีจ านวนนักเรียนเป็นจ านวนมาก    ตามหลักการแล้วการสอน         
ก็ดี   เนื้อหาสาระที่สอนก็ดี    ความช้าความเร็วของอัตราการสอนก็ดี   รวมทั้งการวัดผล             
ควรมีความสัมพันธ์กัน  ผู้เรียนจะได้รับความรู้จากวิชานั้นทัดเทียมกัน  และเมื่อน าเอาความรู้ในวิชา
ดังกล่าว  ไปใช้รากฐานเรียนรู้วิชาร่วมกัน   จะไม่เกิดความเหลื่อมล้ าแตกต่างกันมากในหมู่ผู้เรียน  
หากพ้ืนความรู้ของนักเรียนไม่ทัดเทียมกันแล้ว   จะก่อให้เกิดปัญหาแก่ครูผู้สอนวิชาต่อไปด้วย         
เหตุนี้ครูผู้สอนวิชาใดวิชานั้นร่วมกัน   ควรประสานงานกัน  เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ดังกล่าว                   
ในสถาบันการศึกษาใหญ่ๆ  ควรมีบุคลากรที่ท าหน้าที่ประสานการสอนวิชาต่างๆ  ในหลักสูตร   
พร้อมทั้งท าหน้าที่ดูแลให้หลักสูตรเกิดความสัมพันธ์ในแนวนอนและความต่อเนื่องในแนวตั้งด้วย 

      นอกจากสองประเด็นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น   ความสัมพันธ์กับหลักสูตรในแนวนอนยัง
หมายถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรในต่างสาขาวิชาหรือต่างประเทศอีกด้วย   เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า
ในแต่ละระบบการศึกษา  ย่อมมีหลักสูตรหลายประเภทที่จะให้การศึกษาแก่เยาวชน  ผู้พัฒนา
หลักสูตรต่างๆ  เหล่านี้ควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของหลักสูตรที่ตนสร้างขึ้นมาว่า  สามารถ
เทียบเท่ากับหลักสูตรอื่นๆ  ได้อย่างไรบ้าง   เช่น  หลักสูตรประถมศึกษากับหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่
สาสามัญ   หรือหลักสูตรอาชีวศึกษากับหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา   หรือหลักสูตรปริญญาตรี
ของคณะครุศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กับหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาอ่ืนๆ ฯลฯ 
      แม้ว่าจ านวนปีในการเรียนหรือความรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากแต่ละหลักสูตรจะไม่เท่ากันก็ตาม   
แต่ผู้พัฒนาหลักสูตรเหล่านั้น   ควรประสานงานกันเพ่ือหาแนวทางหรือกฎเกณฑ์อันเหมาะสมที่จะให้
ผู้เรียนซึ่งเรียนในหลักสูตรหนึ่งสามารถย้ายไปเรียนต่ออีกหลักสูตรหนึ่งได้ในระดับที่เหมาะสม 
ตามล าดับของเนื้อหาวิชาที่แต่ละหลักสูตรก าหนด   ถ้าปราศจากการประสานงานร่วมกันในการ
พัฒนาหลักสูตรดังนี้แล้ว    การจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนจะขาดความคล่องตัว  ผู้เรียนที่ต้องการ
ศึกษาต่อหรือเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ย่อมไม่ได้รับโอกาสที่ควรจะได้เหล่านี้ 
      2.2  ความต่อเนื่องของหลักสูตรในแนวตั้ง (Curriculum Continuity)  ความต่อเนื่อง
ของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นภายในหลักสูตรเดียวกัน   หรือระหว่างหลักสูตรต่างระดับกัน  ให้มีความ
ต่อเนื่องสะสมกันไปจากระดับชั้นเริ่มต้นไปสู่ชั้นสูงสุดของหลักสูตร  หรือหลักสูตรในระดับการศึกษา
ตอนต้นไปสู่หลักสูตรที่อยู่ในระดับเหนือกว่า 
      ความต่อเนื่องภายในหลักสูตรเดียวกัน  ประเภทแรกนี้  พิจารณาจากการจัดล าดับ
เนื้อหาในแต่ละวิชาหรือหมวดวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตร   ผู้พัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอนควรตระหนักว่า
สัมฤทธิผลของการเรียนรู้ ในระดับใดก็ตาม  ย่อมขึ้นอยู่กับความพอเพียงและความมั่นคง            
ของพ้ืนความรู้  ในระดับถัดลงไป  หลักการในการจัดล าดับเนื้อหาเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง  ได้แก่   
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การจัดโดยค านึงถึงสิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน  หรือหลักการในการจัดล าดับเนื้อหาเพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่อง  ได้แก่  การจัดโดยค านึงถึงสิ่งที่ต้องเรียนมาก่อน  หรือ  หลักการจัดล าดับจากง่ายไปสู่ยาก  
สิ่งที่ต้องเรียนมาก่อนและสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานง่ายๆ  จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้สิ่งอ่ืนๆ   
ต่อไปได้  ความรู้ที่นักเรียนประถมศึกษาปีที่1   ได้รับในหมวดวิชาสังคมศึกษาจะเป็นรากฐานส าหรับ
การรับและแสวงหาความรู้ในหมวดวิชาเดิมในชั้นสูงๆ ขึ้น นอกจากนี้ความต่อเนื่องดังกล่าวยังรวมการ
สะสมเพ่ิมพูนความรู้ตามล าดับเข้าไว้ด้วย  (Accumulation of Knowledge) หรืออาจเรียกได้ว่า       
จะเป็นการเรียนแบบสะสม (Accumulation Learning)  ดังนั้น  จะเห็นได้ว่าความต่อเนื่องระหว่าง
หลักสูตรหลักการของความต่อเนื่องภายในหลักสูตรเดียวกัน 
      การพิจารณาว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นมีความถูกต้อง  สมบูรณ์ตามหลักการที่กล่าวมาแล้ว
ทั้งหมดหรือไม่นั้น  เป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง  และต้องการความรอบคอบมาก  ผู้พิจารณาต้องดู
ทั้งรายละเอียดในแต่ละระดับชั้น   ทั้งในแนวตั้งและในแนวนอน  เนื่องจากหลักสูตรส่วนมากมัก
ประกอบไปด้วยหลายๆ วิชา  หรือหมวดวิชา  และมีระดับชั้นเรียนหลายๆ ชั้นในหลักสูตรเดียวกัน  
การพิจารณาภาพรวมทั้งหมด  จึงท าได้ยาก  แต่อย่างไรก็ตามถ้าผู้พิจารณาหาวิธี น าเอาเนื้อหา         
ของแต่ละวิชา  ในทุกระดับมาบรรจุลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน  ก็จะสามารถพิจารณาดูความ
ต่อเนื่องในแนวตั้งของวิชานั้นโดยตลอด  และถ้าเอาแต่ละแผ่นมาวางเรียงต่อกันในแนวนอนจะ
สามารถเห็นความสัมพันธ์ในแนวนอนของทุกวิชาได้เช่นเดียวกัน  การใช้ Flow Chart จะช่วยให้             
ผู้พิจารณาเห็นภาพรวมทั้งหมดของหลักสูตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แสดงดังตารางที่ 5.1 
 
ตารางที่ 5.1  Flow Chart  แสดงความสัมพันธ์และความต่อเนื่องของหลักสูตร 
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ระดับชั้น 
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ปีที่ 4 
 

    

ปีที่ 3 
 

    

ปีที่ 2 
 

    

ปีที่ 1  
 

    

 
ที่มา  (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553, หน้า 255) 

 
หมายเหตุ    
   เส้นแสดงความสัมพันธ์ในแนวนอน 
   เส้นแสดงความสัมพันธ์ในแนวนอน 
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3.  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experience) 
     ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  ในขั้นสร้างหลักสูตรที่คาดหวังหรือที่ เป็นแผน

ประสบการณ์ หลังจากก าหนดจุดประสงค์แล้ว  ล าดับต่อมาคือ  การเลือกและการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เข้าไว้ในหลักสูตร  ประสบการณ์การเรียนรู้  ประกอบด้วยเนื้อหา และกิจกรรมเนื่องจาก    
2 สิ่งนี้  มีธรรมชาติแตกต่างกัน  จึงแยกกล่าวตามล าดับ  แต่ในทางปฏิบัติจะพิจารณาควบคู่กันไป 

     นิโคลส์และนิโคลส์จ าแนกเนื้อหาเป็น  ความรู้  ทักษะ  เจตคติและค่านิยมต่างๆ 
(Nicholls, and Nicholls, 1978 : 48) ส่วน ทาบา (Hilda Taba) ได้วิเคราะห์เนื้อหาสาระ         
ของความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  และสรุปว่าประกอบไปด้วย 4  ระดับ   คือ  (Taba, 1962 : 172 – 181) 
(1) ข้อความจริงและกระบวนการ  (2) มโนมติ (Concepts)  (3) ระบบความคิดและวิธีสืบเสาะหา
ความรู้ (4) ระบบความคิดและวิธีสืบเสาะหาความรู้  (Thought System and Method of Inquiry) 
      การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพย่อมขึ้นอยู่กับหลักและวิธีด าเนินงาน           
ที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เร็วขึ้นเพียงไร  เพราะฉะนั้นในการจัดจึงต้องมีหลักหรือแนวทาง          
อันเหมาะสมที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้น โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้ (บุญชม            
ศรีสะอาด, 2546 : 86 – 90) 

     3.1  เกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาวิชา   ในการเลือกเนื้อหาวิชาจะต้องพิจารณาว่า
เนื้อหาวิชานั้นสามารถท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ  โดยพิจารณา
ความสัมพันธ์กับวิธีการและกิจกรรม  วิธีการที่ใช้จะมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเนื้อหาวิชา  
ตัวอย่าง  เช่น   ในการที่จะเปลี่ยนเจตคติของผู้เรียน  อาจพบว่าการใช้บทบาทสมมุติจะได้ผลกว่าการ
สอนแบบบรรยายเสมอ เพ่ือให้สามารถเลือกเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมจะต้องใช้เกณฑ์พิจารณา           
ซึ่งมีเกณฑ์  ดังนี้ 

   3.1.1  ความถูกต้อง   จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และผล
การศึกษาวิจัยของมนุษย์  ท าให้มีความรู้เพ่ิมขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ว  ความรู้ที่คิดว่าถูกต้อง        
ในสมัยหนึ่ง  ระยะต่อมาอาจพบว่าไม่ถูกต้อง  เพราะได้พบข้อมูลที่แท้จริง  หรือพบคว ามรู้                
ที่ครอบคลุมกว่า  หรือกระจ่างชัดกว่าก็เป็นไปได้   ความรู้เดิมดังกล่าวก็ล้าสมัยไป  ความรู้ที่ล้าสมัย
อาจเป็นมโนมติ (Concept) หลักการ  (Principle) หรือ ทฤษฎีต่างๆ  การเลือกเนื้อหาต้องพิจารณา
เลือกเฉพาะเนื้อหาที่ถูกต้อง  ทันสมัย  เท่านั้น   

   3.1.2  ความส าคัญ   เนื่องจากมีเวลาเรียนจ ากัด  ถ้าเรียนหลายๆ เรื่องย่อมขาด
ความลึกซึ้ง   แต่ถ้าจะเรียนให้ลึกย่อมเรียนได้ในบางเรื่อง  ดังนั้นต้องพิจารณาความสมดุลให้ดี  
ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่จะน ามาบรรจุในหลักสูตรต้องมีความส าคัญ  ส่งผลต่อพ้ืนฐานแนวคิด ( Idea)         
มโนทัศน์ (concept)  และหลักการ (Principle)  ของวิชา  ในการพิจารณาความส าคัญของเนื้อหานั้น 
มีเกณฑ์ 5 ประการ ดังนี้ 

  1)  การอยู่รอด  เนื้อหาใดที่จ าเป็นต่อการมีชีวิตอยู่รอดของผู้ เรียน        
ควรได้รับพิจารณาให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกๆ เช่น  เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ เป็นต้น 

  2)  การใช้ได้อย่างกว้างขวาง เนื้อหาใดที่สามารถน าไปใช้ได้อย่างกว้าง     
ควรได้รับการคัดเลือกเข้าไว้ในหลักสูตรก่อน  เนื้อหาที่ใช้ได้ในวงแคบกว่า 
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  3)  การใช้มาก  เนื้อหาใดที่น าไปใช้ได้มากที่สุดบ่อยที่สุด  ควรได้รับการ
คัดเลือกเข้าไว้ในหลักสูตรก่อนเนื้อหาที่ใช้น้อยกว่า 

  4)  การพัฒนาการคิดวิเคราะห์   เนื้อหาใดที่จะช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ควรได้รับการพิจารณา   ให้ความส าคัญต่อเนื้อหานั้น  การคิดวิเคราะห์หมายถึง  การคิดแยกแยะหา
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล   และระหว่างองค์ประกอบหรือสิ่งต่างๆ  เหล่านั้น  เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ของมนุษย์ 

  5)  การพัฒนาคิดริเริ่มสร้างสรรค์   การคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญต่อบุคคลมาก  ผลจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมี
โอกาสประสบผลส าเร็จในการด ารงชีวิต  และท าประโยชน์แก่สังคมได้มาก  ดังนั้น  เนื้อหาที่ส่งเสริม
การพัฒนาการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ในด้านต่างๆ ที่พึงประสงค์   ควรได้รับพิจารณาไว้ในหลักสูตร 

            3.1.3  ความสนใจของนักเรียน นับว่าเป็นหลักเกณฑ์ส าคัญในการเลือกเนื้อหา           
แต่อย่างไรก็ตาม  การสร้างหลักสูตรโดยยึดรากฐานของความสนใจของนักเรียนอย่างเดียวมักจะพบ
ข้อจ ากัด   ในทางตรงกันข้ามถ้าละเลยความสนใจของนักเรียนก็จะเสี่ยงต่อการที่ไม่เกิดการเรียนรู้หรือ
การเรียนรู้น้อย  เพราะนักเรียนขาดแรงจูงใจภายใน  ดังนั้น  การพิจารณาหลักเกณฑ์ด้านความสนใจ
จึงต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง  ซึ่งมี 2 วิธี  ดังนี้ 

  วิธีแรก   การเลือกเนื้อหาไม่พิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจ
เพียงอย่างเดียว  แต่เลือกเฉพาะเนื้อหาดังกล่าวนั้นเข้าเกณฑ์อ่ืนๆ  ด้วย   ทั้งนี้เพ่ือให้ได้เนื้อหาซึ่ง
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 

  วิธีที่สอง  ในระยะเริ่มเรียน  เลือกเรื่องที่นักเรียนสนใจเป็นส าคัญเพ่ือ
เชื่อมโยงนักเรียนกับหลักสูตร 

  เกี่ยวกับความสนใจของนักเรียนมีข้อควรค านึงคือ  ความสนใจของนักเรียน
มีช่วงที่จ ากัดและความสนใจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติอยู่แล้ว  โดยที่สามารถขยายวงความ
สนใจให้กว้างขวาง  และเพ่ิมพูนขึ้นโดยผ่านหลักสูตร 

      3.1.4  การจัดเนื้อหา     หลังจากเนื้อหาแล้วจ าต้องจัดล าดับเนื้อหาเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หลักในการจัดเนื้อหามีดังนี้ 
     1)  จัดเนื้อหาจากง่ายไปยาก  เรื่องใดที่ไม่ซับซ้อนหรือมีความซับซ้อน       
น้อยกว่า  ก็จะจัดเรื่องดังกล่าวไว้ก่อน  เช่นด้านภาษาเรียนค าศัพท์ที่ง่าย  ประโยคที่ง่าย  และเรื่อง        
ที่ง่ายๆ ก่อน  แล้วจึงเพ่ิมความยากมากขึ้นและมีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นตามล าดับ  ลักษณะการ
จัดล าดับที่อาจอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี้ อีกอย่างหนึ่งได้แก่  การจัดจากรูปธรรมไปหานามธรรม           
เพราะรูปธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายกว่านามธรรม 
      2)  จัดตามล าดับพ้ืนฐานที่จ าเป็น (Prerequisite) มีเนื้อหาหรือภารกิจการ
เรียนบางประเภท  มีลักษณะของการมีล าดับก่อนหลัง (Sequential) กล่าวคือ  การเรียนรู้ในเรื่อง 
หลังๆ  จะต้องอาศัยความรู้  มโนทัศน์  หลักการ  จากตอนต้นๆ  ดังเช่น  ในวิชาเลขคณิต  เรขาคณิต  
ซึ่งเป็นตัวอย่างของเนื้อหาที่มีลักษณะดังกล่าวนี้  อย่างเข้มข้น  การจะเรียนเรื่องการคูณได้ต้องผ่าน
การเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกมาก่อน  การที่จะเข้าใจทฤษฎีบทแรกๆ  เสียก่อน  เป็นต้น  ผู้สร้าง
หลักสูตร  จะต้องจัดล าดับเนื้อหาตามล าดับก่อนหลัง 
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   3)  จัดตามล าดับจากส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
อย่างกระจ่างชัด  เช่น  การสอนเรื่องสัตว์  ให้เห็นภาพรวมของสัตว์ก่อนเรียนอวัยวะแต่ละส่วน 
   4)  จัดตามล าดับของเหตุการณ์  เป็นการจัดตามล าดับเวลาจากสิ่งที่เกิดขึ้น
ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง  เนื้อหาบางประเภทเหมาะส าหรับจัดตามล าดับเหตุการณ์  เช่น  ในทาง
ประวัติศาสตร์  เป็นต้น 

          5)  จัดตามล าดับจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่ไกลตัว  สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเป็นสิ่ง           
ที่ผู้เรียนมีประสบการณ์  จึงง่ายต่อการเข้าใจและเอ้ือต่อการน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต  ตัวอย่างการจัดตามลักษณะนี้ได้แก่ในวิชาสังคมศึกษา  จัดให้เรียนตามล าดับจาก
บ้านเรา  ประเทศของเรา  และโลกของเรา  ทางคณิตศาสตร์  การให้ท าโจทย์   หรือยกตัวอย่าง           
ก็ใช้โจทย์หรือตัวอย่างที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน  ก่อนที่จะมีโจทย์เป็นปัญหาไกลออกไป  เป็นต้น 
   ในการจัดล าดับเนื้อหาถ้าสามารถใช้หลักหลายๆ ข้อก็จะให้ผลดียิ่งขึ้น โดย
อาจพิจารณาร่วมกันในขณะเดียวกัน  หรืออาจใช้หลักหนึ่งส าหรับจัดเนื้อหาในระดับรองลงไป  
บางครั้งอาจยึดหลักเป็นส าคัญ  ซึ่งอาจขัดแย้งกับหลักหนึ่งก็ได้  ตัวอย่างเช่น  การให้นักเรียนบ้านเรา
แล้วจึงเรียนประเทศของเรา  และโลกของเรา  จะยึดหลักจัดตามล าดับจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่อยู่
ไกลตัว  จากง่ายไปหายาก  แต่ก็จะแย้งกับหลักจากส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย  เป็นต้น  ในการเนื้อหา
ละเอียดลงไปอาจยึดหลักเช่นเดิม  หรือใช้หลักจากส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อยก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม 
     6)  จัดเนื้อหาวิชาให้มีความต่อเนื่อง(Continuity) เพ่ือให้เอ้ือต่อการสะสม
ความรู้ในการเรียนรู้จ าเป็นต้องมีการสะสม  เพ่ือให้เกิดความมั่นคงและเพียงพอส าหรับการที่จะเรียน
ในขั้นต่อๆ ไปอย่ างสัมฤทธิผล    ความต่อ เนื่ องควรมีทั้ งภายในวิชานั้นๆ ระดับชั้นนั้ น                   
เช่น  ความต่อเนื่อง  ระหว่างเนื้อหาแต่ละเรื่องในวิชาคณิตศาสตร์ ป.1  ถึง ป. 6  และระหว่างระดับ 
เช่น  ความต่อเนื่องระหว่างระดับประถมกับระดับมัธยม  และระดับอุดมศึกษา เป็นต้น  
   7)  ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา  อาจจัดเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ  ให้มีล าดับ
สัมพันธ์กัน  เช่น  ขณะเรียนประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 2 ของกรุงรัตนโกสินทร์  ก็จัดให้เรียน
วรรณคดีสมัยเดียวกันนี้  หรือจัดเนื้อหาสาระให้มีบูรณาการระหว่างวิชา   เช่นการจัดหลักสูตรเป็น
กลุ่มวิชา  ได้แก่  หลักสูตรเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  สังคมศึกษา  หรือจัดเป็นหน่วยการเรียน  
เป็นต้น 

   8)  ความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นภายในตัวผู้ เรียน  กล่าวคือ  ผู้ เรียนเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของความรู้ที่เรียนกับประสบการณ์ของตนเอง  การที่จะบรรลุจุดประสงค์ในข้อนี้ได้ต้อง
จัดทั้งเนื้อหาและประสบการณ์ให้สัมพันธ์กันด้วย 
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ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนกับกิจกรรม 
 
 กิจกรรมการเรียน  เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะน าผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการ  
การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบ  โดยยึดวัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็นส าคัญ  
กล่าวคือ  จะเลือกกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกา รเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ               
และประสิทธิผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นส าคัญ  กล่าวคือจะเลือกกิจกรรมที่สามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ตามจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นๆ  
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนจ าแนกได้ตามลักษณะ  ดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด , 2546 : 90 – 91) 
 1.  ใช้กิจกรรมเดี่ยว  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการจะใช้เพียงกิจกรรมเดียว
ก็เพียงพอ   เช่น  ให้นักเรียนอภิปรายกลุ่ม  เป็นต้น   อย่างไรก็ตามอาจมีหลายวิธีการหรือหลาย
กิจกรรมที่ต่างก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการได้   ลักษณะ ดังกล่าวนี้
เราอาจก าหนดกิจกรรมหลายกิจกรรมเพ่ือให้เลือกตามความเหมาะสม  และ/หรือ ตามความสนใจ   
ของผู้เรียน 
 2.  ใช้หลายกิจกรรมแบบต่อเนื่อง  เพ่ือให้สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ  
อาจต้องใช้กิจกรรมต่างๆ ตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนด  ตัวอย่างเช่น  ให้อ่านบทความเกี่ยวกับปัญหา
ทางกิจกรรม  ต่อมาให้แสดงบทบาทสมมติและต่อมาท าการอภิปราย  เป็นต้น 

3.  ใช้หลายกิจกรรมแบบต่อเนื่อง  เพ่ือให้สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ตามที่ต้องการ  
อาจต้องใช้กิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรมร่วมกันโดยไม่ก าหนดตายตัวว่าต้องท ากิจกรรมใดก่อนหลัง 
กิจกรรมต่างๆ  เหล่านั้นต่างก็เสริมซึ่งกันและกัน 

4.  ใช้หลายกิจกรรมแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง   เพ่ือให้สามารถบรรลุจุดประสงค์        
การเรียนรู้ตามที่ต้องการ  อาจต้องใช้กิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรมร่วมกัน  โดยมีบางส่วนที่เป็นชุด
ของกิจกรรมแบบต่อเนื่องอยู่ด้วย 

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับกิจกรรมที่กล่าวมานี้  สามารถ
น าไปใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหาวิชาได้ในลักษณะเดียวกัน 
 

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
 เมื่อเลือกเนื้อหาและจัดเนื้อหาได้แล้ว  สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือการเสนอ แนะวิธีจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  เพ่ือมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์จากการใช้เนื้อหานั้นเป็นสื่อ            
การจัดประสบการณ์เรียนรู้มีหลายแบบ   ดังนี้  (สุนีย์ ภู่พันธ์, 2546 : 211 – 112) 
  1.  แบบใช้โสตทัศนูปกรณ์   (Vudio – Visual Approach)   เป็นวิธีชว่ยให้ผู้เรียนเกิดการ 
เรียนรู้  โดยใช้โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  ช่วย  เช่น  ใชโ้ทรทัศน์  ภาพยนตร์  เครื่องบันทึกเสียง  สไลด์  
ฟิล์มสตริป  รูปภาพ  หุ่นจ าลอง  ของจริง  เป็นต้น  
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 2.  แบบเอกัตภาพ (Individualized Approach) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น
รายบุคคล  เช่น  อาจให้ศึกษาจากบทเรียนโปรแกรม  บทเรียนโมดูล  หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 3.  แบบเรียนได้ด้วยตนเอง (Self – Study Approach) เป็นแบบที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ครูเป็นผู้แนะน าอยู่ห่างๆ  
 4.  แบบใช้การฝึกหัด (Drill – and – Practice Approach) เป็นแบบที่ต้องให้ผู้เรียนท าการ
ฝึกหัดจนเกิดทักษะ  สามารถปฏิบัติได้โดยอัตโนมัติ  มักเริ่มต้นด้วยการให้เห็น 
 5.  แบบใช้กิจกรรม (Activity – Oriented Approach) เป็นแบบที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วย
ตนเอง  เพ่ือเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 
การจัดนิทรรศการ  การแสดงละคร  การสาธิต  ฯลฯ 
 6.  แบบสืบสวนสอบถาม   (Inquiry  Approach) เป็นแบบที่ให้ผู้เรียนคิดค้นหาค าตอบ
ต่างๆ  จากการใช้ค าถามที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการสังเกต  คิดวิเคราะห์   สังเคราะห์  ประเมินผล   
และตัดสิน  
 7.  แบบใช้การแก้ปัญหา (Problem – Solving Approach) เป็นแบบที่เน้นการจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหา  และคิดค้นวิธีแก้ปัญหานั้นๆ 
 การจัดประสบการณ์แบบต่างๆ  ที่กล่าวมานี้  แต่ละแบบก็เน้นแตกต่างกัน  การตัดสินใจว่า
เนื้อหานั้นๆ ควรจะใช้แบบใด  ย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  โดยพิจารณาถึงจุดประสงค์  ธรรมชาติ
ของเนื้อหา  ลักษณะผู้เรียน  แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละวิชาควรใช้หลายๆ แบบ  ผสมผสานกัน 

 
บทสรุป 

   

  การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้   เป็นขั้นตอนในการก าหนดสิ่งที่ผู้ เรียน           
ควรจะได้เรียนรู้และเป็นเสมือนเครื่องมือที่จะพาผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  และยังเป็น
ตัวก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  ด้วยเหตุนี้  จึงต้องเข้าใจว่าอะไรคือ
เนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้   และจะมีหลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกเนื้อหา                   
และประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านั้น 

เพราะฉะนั้นขั้นตอนการเลือกเนื้อหาวิชาเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้อง
ด าเนินการอย่างรอบคอบ  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ซึ่งเป็นหน้าที่ส าคัญ
ของครูในการที่จะเลือกและจัดประสบการณ์ที่ดี    มีความเหมาะสมและก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่าย
และรวดเร็ว 

 
 

 



แบบฝึกหัดที่ 5 

การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

 

ค าชี้แจง  ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

1.  การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์มีความส าคัญอย่างไรในการจัดท าหลักสูตร 
2.  เนื้อหาวิชาแตกต่างจากประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร 
3.  ท่านมีหลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร ในการ

พัฒนาหลักสูตรอย่างไร 

4.  การเลือกเนื้อหาวิชาจะต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง 
5.  ให้เลือกอธิบายรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มา 1 วิธี  ดังนี้ 

  5.1  แบบใช้โสตทัศนูปกรณ์    
   5.2  แบบเอกัตภาพ  
   5.3  แบบเรียนได้ด้วยตนเอง  

5.4  แบบใช้การฝึกหัด  
   5.5  แบบสืบสวนสอบถาม     
   5.6  แบบใช้การแก้ปัญหา  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  6 

การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                                                                                        

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาได้  

 2.   บอกจุดมุ่งหมายและบทบาทของหลักสูตรสถานศึกษาได ้

 3.  ระบุองค์ประกอบส าคัญของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
   4.  ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
       แบบจุลภาคได้    

 5.  มีความสามารถในการสื่อสาร  การท างาน  และการน าเสนอผลงาน 

 6.  มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล  

 7.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

 1.  ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

 3.  ความส าคัญของบริบททางสังคมในชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 4.  องค์ประกอบส าคัญของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 5.  กระบวนการออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

   

กิจกรรมการเรียนการสอน  

ชั่วโมงท่ี 1 - 4 

  1.  ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

      2.  ผู้สอนกล่าวน าว่าจะเรียนเรื่องการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร น าตัวอย่างผลงาน 

เรื่อง การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาแบบจุลภาค และงานวิจัยในชั้นเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

สถานศึกษา มาให้ดูเป็นแบบอย่างเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงแนวทางในการจัดท าหลักสูตรว่ามี 
องค์ประกอบอย่างไรบ้าง 
   3.  ผู้สอนอธิบายการสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของกรมวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ ในระหว่างการอธิบายมีการใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   
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การน าเสนอสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนฝึกใช้ความรู้ 
        4.  ผู้เรียนสรุปเนื้อหาร่วมกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา  
        5.  ผู้สอนอธิบายถึงการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง คือ การน าไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพครู เช่น  การเขียนหลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา       
ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

  6.  ผู้สอนสั่งงานมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คนโดยคละความสามารถ       
ให้ท าใบงานกิจกรรม   “การออกแบบฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรแบบจุลภาค” จัดท าเป็นรูปเล่ม
รายงาน และเตรียมน าเสนอหน้าชั้นเรียน  กลุ่มละ ไม่เกิน 20 นาที  ซึ่งก าหนดการน าเสนอสัปดาห์
ถัดไป 

ชั่วโมงท่ี 5 – 8  
   1.  ผู้สอนทบทวนเนื้อหาการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรที่เรียนไปสัปดาห์ที่ผ่านมา เพ่ือ
เชื่อมโยงเนื้อหาให้เป็นสัมพันธภาพ 

       2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมน าเสนอผลงานที่มอบหมาย    
       3.  ผู้เรียนน าเสนอ “การออกแบบฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรแบบจุลภาค” กลุ่มละไม่เกิน 
20 นาที ผู้สอน  ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินงานมอบหมายของเพ่ือนแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งให้ค าแนะน าใน
แต่ละกลุ่ม 

       4.  ผู้สอนสรุปเนื้อหาเรื่อง“การสร้างและพัฒนาหลักสูตร” โดยใช้ Power point  

  5.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ  และให้ผู้เรียนเขียน
สะท้อนการเรียนรู้ เพื่อผู้สอน   จะได้น าไปพัฒนาในบทเรียนต่อไป 

      6. ผู้เรียนท าแบบทดสอบ แบบปรนัย 30 ข้อ เพ่ือวัดความรู้ หลังเรียน ว่ามีความสามารถ     
ในการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน เรื่องการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2.  การน าเสนอด้วย Microsoft  Power Point เรื่องการสร้างและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
  3.  ใบงาน และตัวอย่างรูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา 

 4.  แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน แบบปรนัย จ านวน 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ                                                                                                                                        
5.  ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   

 

 



 

 

- 175 - 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
 2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
เว็บไซด์ http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดประเมินผลประจ าบทเรียน 

 

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ        
ในการวัด 

เกณฑ์ในการวัด                
และประเมินผล 

1.  อธิบายความหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษาได้  

2.   บอกจุดมุ่งหมายและ
บทบาทของหลักสูตร
สถานศึกษาได้ 
3.  ระบุองค์ประกอบส าคัญ
ของการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ 

การท า
แบบทดสอบ 

แบบทดสอบ 
แบบปรนัย 
จ านวน  
4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 

การตรวจแบบทดสอบ                   
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 คือได้ 24 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 30  
 

4.  ออกแบบและฝึก
ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้แบบจุลภาคได้ 

การท าใบงาน 
เรื่อง การการ
ออกแบบฝึก
ปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตรแบบ
จุลภาค 

ใบงาน เรื่อง
การออกแบบ
ฝึกปฏิบัติการ
จัดท าหลักสูตร
แบบจุลภาค 

การตรวจใบงาน                    
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

 

5.  มีความสามารถในการ
สื่อสาร  การท างาน        
และการน าเสนอผลงาน 
6.  มีทักษะในการค้นคว้าหา
ข้อมูล  

7.  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการท างาน       
ร่วมกับผู้อ่ืน 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม        
ระหว่างเรียน                
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย            
ร้อยละ 80 
 

  



 

บทที่ 6 

การสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

  จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาซึ่งเป็นแหล่ง
แสวงหาความรู้ของผู้เรียน  จ าเป็นจะต้องมีหลักสูตรของตนเองเรียกว่า หลักสูตรสถานศึกษา           
ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 มาตรา 27  วรรค 2 กล่าวไว้ว่า           
ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา  จากหลักสูตรแกนกลาง           
และในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายในส่วน
ของหลักสูตรแกนกลางที่จัดโดยกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างกว้างๆ เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะได้น าไปจัดท าสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม  ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษานั้นๆ ต่อไป  ซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่สถานศึกษาต้องไปด าเนินการ    
 ในบทนี้จะกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือปูพ้ืนฐานไปสู่ความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สมดังเจตนารมณ์
ของการจัดการศึกษา ดังที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 

ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เป็นแนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียน  ที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้เป็นแนวทางเพ่ือจัดการสอนให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้ โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ทั้งนี้สถานศึกษาต้องจัดท า
สาระของหลักสูตรและต้องบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งความหมายของการ
พัฒนาหลักสูตรนั้นได้มีนักวิชาการ เสนอแนวคิดไว้ ดังนี้ 
 แฮร์ริสัน  (Marsh and others, 1990 : 40)  ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

โรงเรียนว่า (1) เป็นแผนงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (2) เป็นสิ่งที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง            
(3) เป็นประสบการณ์ที่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ  ทั้ง 3 ข้อ  มีความเกี่ยวข้องกัน  เพ่ือให้หลักสูตรได้รับการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
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 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 27 – 28) ได้ระบุว่า หลักสูตรสถานศึกษา       
เป็นการจัดสภาพเรียนรู้ และมวลประสบการณ์ท้ังหลายที่สถานศึกษาแต่ละแห่งได้วางแผนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน โดยจะต้องจัดท าสาระทั้งรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานและรายวิชาที่ต้องการเรียนเพ่ิมเติมเป็นรายปี
หรือรายภาคจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนและก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  จากมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของการจัดท าหลักสูตร  

 บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2555 : 3) กล่าวว่าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือ แผนประสบการณ์
หรือแผนการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคลากร  ทั้งภายใน            
และภายนอกของโรงเรียนเพ่ือก าหนดการเรียนรู้ของนักเรียน  มีการวางแผนน าไปใช้  และประเมินผล
ร่วมกัน 

 จากความหมายดังกล่าว  สามารถสรุปได้ว่า พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา คือการจัดท า
หลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐาน ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
หลักสูตร จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร              
ที่อิงมาตรฐานเป็นอย่างดี ซึ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตลอดแนว ตั้งแต่ระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น  
ระดับสถานศึกษา ตลอดจนถึงระดับชั้นเรียน จะต้องเน้นและยึดมาตรฐาน การเรียนรู้เป็นหลัก          
และเป็นเป้าหมายส าคัญ  เพราะเป็นขั้นตอนของการน าสิ่งที่คาดหวังในระดับชาติ  ไปก่อให้เกิดผล         
ในการพัฒนาผู้เรียน   
 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

  กรมวิชาการ (2545 : 5 – 6) ได้ระบุว่า จุดมุ่งหมายและบทบาทของหลักสูตรสถานศึกษา 
สรุปได้ดังนี้    
 1.  จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา มีดังนี้ 
  1.1  หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข เพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญๆ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีโอกาสใช้ข้อมูล
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้อยากเห็น          
สร้างความม่ันใจและให้ก าลังใจในการเรียนรู้ และเป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

  1.2  หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรมสังคม   
และวัฒนธรรม  โดยเฉพาะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน ความเชื่อ  
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อตัวบุคคลและสังคม  สถานศึกษาต้องพัฒนาหลักคุณธรรม
และความอิสระของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูลและเป็นอิสระ 
รวมทั้งเข้าใจในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวม 



 

 

- 177 - 

 2.  บทบาทของหลักสูตรสถานศึกษา  มีดังนี้ 
  2.1 เป็นข้อก าหนดที่ทุกคนในสถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และพัฒนาให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการ
ของผู้เรียน สอดคล้องกับสภาพของสถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น 

  2.2 เป็นเอกสารที่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานต่างๆ  มีไว้ใช้ประโยชน์ในกรณี        
ที่ต้องการศึกษาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.3  เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือประเมินให้สอดคล้อง
กับสภาพการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา 

      หลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผู้เรียนและครูร่วมกันสร้างขึ้นเพ่ือมุ่งเน้น      
ให้ผู้เรียนเรียนจากชีวิตจริง  เรียนแล้วเกิดการเรียนรู้สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพ
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอย่างมีความสุข การเรียนการสอนจ าต้องสอนตามความต้องการ      
ของผู้เรียน (ประสาท  เนืองเฉลิม. 2546 : 65 – 68) โดยครูเป็นผู้แนะน า  ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้า      
หาความรู้ด้วยตนเอง  ผู้ส่งเสริม  สนับสนุนและผู้ใช้   การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน  
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง 

       การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับมาตรฐ าน            
การเรียนรู้  ทุกองค์ประกอบของหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระที่สอน  กิจกรรมการเรียนรู้  
ชิ้นงาน/ภาระงาน  ที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ  เกณฑ์การวัดประเมินผล  ต้องเชื่อมโยงสะท้อนสิ่งที่ต้องการ
พัฒนาผู้เรียนในมาตรฐานการเรียนรู้   ดังนั้น ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
ผู้เกี่ยวข้องและครูผู้สอนต้องวิเคราะห์   ค าส าคัญ  (Key  word ) ว่ามาตรฐานและตัวชี้วัดนั้นระบุว่า
นักเรียน  ควรรู้อะไร  และท าอะไรได้  หรือต้องการให้ผู้เรียนมีเจตคติ   ค่านิยมอะไร   ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์นี้จะเป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนดองค์ประกอบอ่ืนๆ ของหลักสูตรสถานศึกษา             
และการจัดการเรียนการสอนต่อไป   ซึ่งต้องเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับบริบททางสังคมของชุมชน       
ในท้องถิ่นเช่นกัน   ก่อนที่จะกล่าวถึงบริบททางสังคมของชุมชนในท้องถิ่นที่มีความส าคัญเป็นอย่างไร
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานั้น ผู้เขียนขอน าเสนอแผนภูมิความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ให้ผู้อ่านได้รู้ว่าผลลัพธ์      
ที่จะได้คืออะไรมีกระบวนการอย่างไร ขอบเขตเนื้อหาอยู่ตรงไหน  เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง            
เข้าใจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนได้ตามเป้าหมายและเกิดมาตรฐาน
การเรียนรู้ต่อไป  ดังแสดงในภาพ 6.1  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 11) 
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วิสัยทัศน ์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ทางด้านร่างกาย ความรู ้คุณธรรม มีจิตส านึก ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และมีทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชพีและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทกุคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

 

จุดหมาย 
  1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม           
ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแก้ปญัหา  การใช้เทคโนโลย ี และมีทักษะชวีิต 

 3.  มีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี  มีสขุนิสัย  และรักการออกก าลังกาย 

 4.  มีความรักชาติ  มจีิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวถิีชีวิตและการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่ง         
ท าประโยชนแ์ละสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม  อย่างมีความสุข 

 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         1. ความสามารถในการส่ือสาร                                    1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย ์ 2. ซ่ือสัตย์สุจริต 

         2.  ความสามารถในการคิด                           3.  มีวินัย                     4.  ใฝ่เรียนรู้          
         3.  ความสามารถในการแกป้ัญหา             5. อยู่อยา่งพอเพียง         6.มุ่งมั่นในการท างาน      
         4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต            7. รักความเป็นไทย         8. มีจิตสาธารณะ      
         5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   
 

 

     
     มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วดั  8 สาระการเรยีนรู้           กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

        1. ภาษาไทย           5. สุขศึกษาและพลศึกษา                        1. กิจกรรมแนะแนว  

        2. คณิตศาสตร์            6. ศิลปะ                                            2. กิจกรรมนักเรียน 

        3. วิทยาศาสตร์           7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
        4. สังคมศึกษา ฯ         8. ภาษาต่างประเทศ                                                 

                                 
 

                          คุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา 

 

ภาพที่ 6.1   ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   
                ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ที่มา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 11) 
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จากความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ดังแผนภูมินั้น โรงเรียนต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ที่เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัย   
การมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ อาทิ   ฝ่ายบริหาร  ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  โดยทั่วไปนั้น          
จะมีการด าเนินการใน 2  ลักษณะ คือ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 35 )  

1.  ด าเนินการในระดับสถานศึกษา  คือ  ให้โรงเรียนด าเนินการโดยองค์คณะบุคคลต่าง ๆ         
ในระดับสถานศึกษา ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ 
เพ่ือพิจารณาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ระเบียบการวัด
และประเมินผล รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับแบบบันทึกและรายงานผลการเรียน ซึ่งต้องใช้ร่วมกัน      
ในสถานศึกษานั้น ๆ  
  2.  ด าเนินการในระดับชั้นเรียน  คือ ให้โรงเรียนด าเนินการโดยครูผู้สอนแต่ละคน ในการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้สอดคล้อง  เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม   
ซึ่งอาจมีความแตกต่างกัน  ดังนั้น  จึงมีความเป็นไปได้ที่ครูผู้สอนรายวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน
อาจพิจารณาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้  เพราะผู้เรียนที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบนั้น 
อาจมีความต้องการและความสามารถแตกต่างกัน  ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรู้หรืองานที่มอบหมาย        
ให้ผู้เรียนปฏิบัติ สื่อการสอน หรือวิธีการวัดและประเมินผลอาจต้องปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียน         
แต่ละกลุ่ม 

 

ความส าคัญของบริบททางสังคมในชุมชนท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

บริบท  หมายถึง  สิ่งที่อยู่แวดล้อม หรือก ากับอยู่โดยรอบและเป็นตัวช่วยให้รู้ความหมาย 
หรือเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ (อรุณีประภา  หอมเศรษฐี. ม.ป.ป.) ส่วนค าว่า สังคม  
ก็คือ กลุ่มคนที่อยู่รวมกัน มีความสัมพันธ์กัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีระเบียบกฎเกณฑ์ และความ
เชื่อถือ   ที่ส าคัญๆ ร่วมกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกันเอง และระหว่างบุคคลกับกลุ่ม
สังคม ดังนั้น ถ้าจะรวมค าว่า “บริบท”  กับค าว่า  “สังคม” มาเป็น “บริบททางสังคม” น่าจะให้
ความหมายว่า เป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกันจนเกิดเป็น
ระเบียบวัฒนธรรม ความเชื่อที่ส าคัญที่ใช้และปฏิบัติร่วมกัน   โดยได้ร่วมกันปฏิบัติจนกลายเป็นสังคม
ในที่ที่ส่วนหนึ่งหรือแห่งหนึ่ง   หรือถ้าอีกนัยหนึ่งบริบททางสังคม น่าจะหมายถึง  ภาคส่วนต่าง ๆ          
ที่เกี่ยวข้องกับสังคมนั้นๆ  ซึ่งน่าจะมองภาพภาคส่วนใหญ่ ๆ เข้าด้วยกันในแต่ละสังคม ก็คือมี         
6 ระบบ ได้แก่  (1) ด้านการเมือง  (2) ด้านเศรษฐกิจ  (3) ด้านสาธารณสุข (4) ด้านการศึกษา            
(5) ด้านศาสนาและความเชื่อ และ (6) ด้านวัฒนธรรม 
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สรุปได้ว่า บริบททางสังคมควรเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มหนึ่งที่มาอยู่ในสังคมหนึ่ง  มีสิ่งแวดล้อม
เดียวกัน โดยรอบๆ ของคนกลุ่มนั้นๆ  อันมีความสัมพันธ์กัน พ่ึงพาอาศัยกัน มีระเบียบกฎเกณฑ์ 
ความเชื่อ และวัฒนธรรมเดียวกัน ที่ยึดถือร่วมกันเป็นส าคัญ ซึ่งถ้าจะแยกไปแล้วแต่ละสังคมน่าจะมี
วัฒนธรรมที่ สามารถแบ่ งได้ทั้ งวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมที่ ไม่ เกี่ ยวข้องกับวัตถุ                  
คือ1) วัฒนธรรมทางวัตถุ ( Material Culture ) ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ และการประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์ และ 2) วัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุ  
ได้แก่ ค่านิยม อุดมการณ์  แนวความคิด หรือแบบแผนปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม            
ว่ามีความเหมาะสม อาจเรียกว่า วัฒนธรรมทางจิตใจก็ได้  

ปัจจุบันบริบททางสังคมจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพราะโรงเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น  ชุมชน  ผู้ปกครอง จึงมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเพ่ือก่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนหลายประการได้เช่นกัน  ดังนี้ 

1.  เป็นการน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.  ครู เด็ก และผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) 
3.  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

4.  สร้างความภาคภูมิใจและมีเจตคติท่ีดีต่อกัน 

5.  มีการประสานสัมพันธ์กัน 

  สามารถเสนอแนวคิดการน าบริบททางสังคมในชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์กับหลักสูตรสถานศึกษา 
ได้ดังภาพที่ 6.2 
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          วิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า                               ทีอ่่านหนังสือพิมพ์    ตลาดสดชุมชน 

          จากบริบทสภาพจริง                              ประวัติต าบล/หมู่บ้าน  สถานีอนามัย 

          ของตนเอง                                  หมอดินต าบล บุคคลส าคัญ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม 

                                                          ประเพณ ี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัด โบราณสถาน/ 
                                                        ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัด โบราณสถาน/วัตถุ                   
                                                        สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร ของกิน ของใช้ อาชีพในชุมชน 

        ฯลฯ 

 

 

             กรอบทิศทางหลักสูตรแกนกลาง                        วิสัยทัศน์/ หลักการ/จุดหมาย/ 
                                                                              มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ 
                                                                   ผลการเรียนรู้ /จุดประสงค์/สาระการเรียนรู้ 
 

 

                         
            สร้างหลักสูตรสถานศึกษา                       หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 

                                                               ความต้องการของท้องถิ่น/ 
                                                               บริบทสังคมชุมชนในท้องถิ่น 

 

 

   น าหลักสูตรไปใช้/ประเมินการใช้               โรงเรียน ครู นักเรียน พ่อแม่/ผู้ปกครอง  
                                                                         ชุมชนมีส่วนรว่ม 

 

 

ภาพที่ 6.2  การน าบริบททางสังคมในชุมชนท้องถิ่นสัมพันธ์กับหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่มา  (http : // www.pbn2.obec.go.th/think/be2) 
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กระบวนการออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 กรมวิชาการ (2545 : 30 – 42)  ได้น าเสนอแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา        
สรุปได้ดังนี้ 

 1.  การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือพิจารณาอนาคตว่าโลกและสังคมรอบ ๆ          
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และสถานศึกษาจะต้องปรับตัว ปรับหลักสูตรอย่างไร จึงจะพัฒนาผู้เรียน
ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ ซึ่งท าได้โดย
อาศัยความร่วมมือของชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้เรียน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ในชุมชน 
ร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความประสงค์อันสูงส่งหรือวิสัยทัศน์ที่ปรารถนา              
ให้สถานศึกษาเป็นสถาบันพัฒนาผู้เรียน ที่มีพันธกิจหรือภาระหน้าที่ร่วมกันในการก าหนดงานหลัก        
ที่ส าคัญ ๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วย เป้าหมาย มาตรฐาน แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ         
และการติดตามผลตลอดจนจัดท ารายงาน แจ้งสาธารณชน และส่งผลย้อนกลับให้สถานศึกษา          
เพ่ือการปฏิบัติงาน  ที่เหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานของชาติที่ก าหนดไว้ 
   กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ โดยอาศัยบุคคลต่างๆ เข้าไปมีส่วนร่วมนี้เป็นกระบวนการ
ที่มีพลังผลักดันให้แผนกลยุทธ์ที่สถานศึกษาสร้างขึ้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทาง
ก่อให้เกิดเจตคติในทางท่ีสร้างสรรค์ดีงามแก่สังคมของสถานศึกษา มีระบบและหน่วยสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานเกิดข้ึนอย่างเป็นเครือข่าย เพียบพร้อม เช่น ระบบคุณภาพระบบหลักสูตร  สาระการเรียนรู้  
การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การติดตาม การรายงานฐานข้อมูลการเรียนรู้ 
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม มีระบบสนับสนุนครูอาจารย์ เป็นต้น กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ด้วยวิธี
ดังกล่าวนี้ จะน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการก าหนดสาระการเรียนรู้หรือหัวข้อเรื่อง    
ในท้องถิ่นสนองตอบความต้องการของชุมชน  

  ความหมายและตัวชี้ วัดของวิสั ยทัศน์  ภารกิจ  เป้ าหมาย และคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ มีดังนี้ 
  1.1  วิสัยทัศน์  เป็นเจตนารมณ์  อุดมการณ์  หลักการ  ความเชื่อ  อนาคตที่พึงประสงค์  
เป็นการคิดไปข้างหน้า  มีเอกลักษณ์  และสามารถสร้างศรัทธา จุดประกายความคิด ในสภาพ              
การพัฒนาสูงสุด  ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังนี้ 
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   1.1.1  แสดงภาพที่พึงพอใจในอนาคตอย่างชัดเจน 

   1.1.2  แสดงถึงเจตนารมณ์ อุดมการณ์ของสถานศึกษา 

   1.1.3  สามารถสร้างศรัทธา / จุดประกายความคิดของบุคลากร 

   1.1.4  มีเอกลักษณ์ชัดเจน 

   1.1.5  สอดคล้องกับสภาวะ / ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

   1.1.6  บ่งบอกภารกิจของสถานศึกษา 

   1.1.7  สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา 

   1.1.8  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

   1.1.9  มีความเป็นไปได้ 
   1.1.10มีระยะเวลาที่แน่นอน 

   ดังแสดงตัวอย่างวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านหนองระแวง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ก าหนดไว้ดังนี้    
(โรงเรียนบ้านหนองระแวง, 2553 : 8) 

 

                   วิสัยทัศน์  

จัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา  
พัฒนาเทคโนโลยี สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมท่ีดี นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม  น้อมน าวัฒนธรรมไทย 

  

  1.2  ภารกิจ  เป็นการแสดงวิธีด าเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์       
และน าไปสู่การวางแผนปฏิบัติต่อไป  ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังนี้ 
   1.2.1  แสดงถึงงานที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน 

   1.2.2  สะท้อนถึงวิธีด าเนินงานที่น าไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
   1.2.3  มีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

   1.2.4  ตรงกับบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
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  1.3  เป้าหมาย   เป็นความคาดหวังด้านคุณภาพที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร       
ซ่ึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดดังนี้ 
   1.3.1  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

   1.3.2  สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
   1.3.3  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างชัดเจน   

  1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่สถานศึกษา
ก าหนดขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ผู้เรียนตามจุดเน้นของหลักสูตร และ/หรือตาม
นโยบายของสังคมระดับประเทศ  ประกอบด้วยตัวชี้วัดดังนี้ 
   1.4.1  ก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนาด้านคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยม 

   1.4.2  ก าหนดคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนาไว้ชัดเจนทุกช่วงชั้น 

       1.4.3  ก าหนดตัวบ่งชี้ในการพัฒนาที่น าไปปฏิบัติได้จริง 
   1.4.4  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมินไว้ชัดเจน 

   1.4.5  มีการก าหนดวิธีการประเมิน 

 

 2.   การจัดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา 

   จากวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 
สถานศึกษาจะต้องจัดท าโครงสร้างของหลักสูตร ซึ่งก าหนดสาระการเรี ยนรู้ เวลาเรียน และผล            
การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน เพ่ือสถานศึกษาจะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามมาตรฐานที่ก าหนดมีองคป์ระกอบดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 22 – 23) 

2.1  มาตรฐานการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลัก 

พัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียน
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

      2.1.1  ภาษาไทย 

          2.1.2  คณิตศาสตร์ 
      2.1.3  วิทยาศาสตร์  
          2.1.4  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      2.1.5  สุขศึกษาและพลศึกษา 
      2.1.6  ศิลปะ 
      2.1.7  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      2.1.8  ภาษาต่างประเทศ 
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   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม          
และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไก
ส าคัญ  ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่า
ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือ
ประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
  2.2 ตัวช้ีวัด    ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเร ียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  
น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วยการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญ
ส าหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วยดังนี้ 

       2.2.1  ตัวชี้วัดชั้นปี   เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับ 

การศึกษาภาคบังคับ  (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)             
          2.2.2 ตัวชี้วัดชว่งชั้น  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 )  

หลักสูตรได้มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจ 

และให้สื่อสารตรงกัน ดังนี้ 
 

ว  1.1  ป. 1/2 

 

ป.1/2     ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ข้อที่ 2 

1.1        สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1      

ว           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

              ต 2.2 ม.4 – 6 / 3 

 

         ม. 4 – 6   ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายข้อที่3 

         2.3      สาระที่ 2  มาตรฐานข้อที่ 2 

         ต          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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2.3  สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้   ทักษะหรือ 

กระบวนการเรียนรู้  และคุณลักษณะ   อันพึงประสงค์  ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังแสดงในภาพที่ 6.3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.3   องค์ความรู้ ทักษะส าคัญและคุณลักษณะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่มา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หน้า 10) 
 

 

องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 

และคุณลักษณะ 
ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิทยาศาสตร์   :   การน าความรู ้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ 
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิด
อย่างเป็นเหตุเป็นผล  คิดวิเคราะห์  
คิดสร้างสรรค ์ และจิตวทิยาศาสตร์ 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  :    
การอยู่รว่มกนัในสังคมไทยและสังคม
โลกอยา่งสนัตสิุข  การเป็นพลเมืองดี  
ศรัทธาในหลักธรรมของศาสนา   
การเห็นคณุค่าของทรัพยากร       
และสิ่งแวดล้อม ความรักชาติ       
และภมูิใจในความเป็นไทย 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะใน
การคิดรเิริม่  จินตนาการ 
สร้างสรรค์งานศลิปะ  
สุนทรียภาพและการเห็น
คุณค่าทางศิลปะ 

 

ภาษาไทย   :  ความรู้  ทักษะ 

และวัฒนธรรมการใช้ภาษา   
เพื่อ การสื่อสาร   ความช่ืนชม    
การเห็นคณุค่าภูมิปญัญา ไทย     
 และภมูิใจในภาษาประจ าชาต ิ

ภาษาต่างประเทศ :  ความรู้
ทักษะ  เจตคติ และวัฒนธรรม 
การใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร  การแสวงหาความรู ้
และการประกอบอาชีพ 

 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี   :        
ความรู้  ทักษะ และเจตคต ิ

ในการท างาน  การจัดการ                   
การด ารงชีวิต  การประกอบอาชีพ  
และการใช้เทคโนโลย ี

 

สุขศึกษาและพลศกึษา   :   ความรู้ 
ทักษะและเจตคติในการสร้างเสรมิ
สุขภาพพลานามัยของตนเองและผู้อื่น  
การป้องกันและปฏบิัติต่อสิ่งต่าง ๆ    
ที่มีผลต่อสุขภาพอยา่ง 
ถูกวิธีและทักษะในการด าเนินชีวิต 

คณิตศาสตร์  :  การน าความรู้
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ใน                   
การแก้ปัญหา การด าเนินชีวิต  
และศึกษาต่อ การมีเหตุมผีล            
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค ์
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    2.4  การจัดเวลาเรียน   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบ
โครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษา
สามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
และสภาพของผู้เรียน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 22 – 23) 
        2.4.1  ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียน
เป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษา           
ภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน             
การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจั ดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 

                2.4.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2) ให้จัดเวลาเรียน
เป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต  ใช้เกณฑ์           
40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต  ระดับนี้ถือเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษา 
ภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง  ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม          
มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

     2.4.3  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5)    ให้จัดเวลา 
เรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต 
ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ1 หน่วยกิต   การศึกษาระดับนี้เน้นการ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่
ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้น
สูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตน
และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ 
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   ดังแสดงตัวอย่าง  โครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านหนองระแวง  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  ซึ่งก าหนด
กรอบโครงสร้างเวลาเรียนไว้ตามตารางท่ี 6.1  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
ระดับประถมศึกษา  

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้       

     ภาษาไทย 200 200 200 200 200 200 

     คณิตศาสตร์ 200 200 200 200 200 200 

     วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

120 120 120 120 120 120 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 

    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 40 40 40 

    ภาษาต่างประเทศ 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 960 960 960 960 960 960 

 

ที่มา  (โรงเรียนบ้านหนองระแวง, 2553, หน้า 25) 
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ตารางที่6.2 ตัวอย่าง  โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านหนอง  
ระแวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์  เขต1 
 

ระดับชั้น วิชา/รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง/
สัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมง/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 รายวิชาพ้ืนฐาน 

วิชาภาษาไทย1 รหัส ท 11101 

 

5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 200 ชั่วโมง/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 รายวิชาพ้ืนฐาน 

วิชาภาษาไทย1 รหัส ท 12101 

 

5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 200 ชั่วโมง/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 รายวิชาพ้ืนฐาน 

วิชาภาษาไทย1 รหัส ท 13101 

 

5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 200 ชั่วโมง/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 รายวิชาพ้ืนฐาน 

วิชาภาษาไทย1 รหัส ท 14101 

 

4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 200 ชั่วโมง/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 รายวิชาพ้ืนฐาน 

วิชาภาษาไทย1 รหัส ท 15101 

 

4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 200 ชั่วโมง/ปี 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 รายวิชาพ้ืนฐาน 

วิชาภาษาไทย1 รหัส ท 16101 

 

4 ชั่วโมง/สัปดาห์ 200 ชั่วโมง/ปี 

 

ที่มา  (โรงเรียนบ้านหนองระแวง, 2553, หน้า 26) 
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3. การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 

การจัดท าค าอธิบายรายวิชา  เป็นการน าเอามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นมาวิเคราะห์    
ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค  สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค  รวมทั้งเวลา
และจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดมาเขียนเป็นค าอธิบายรายวิชา  โดยให้ประกอบด้วยชื่อรายวิชา  
จ านวนเวลาหรือหน่วยกิต  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ  (ประสาท  
เนืองเฉลิม, 2554 : 195) 
       ส าหรับสถานศึกษาที่ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว  ให้สถานศึกษาน ารายละเอียด
สาระการเรียนรู้แกนกลางที่กระทรวงศึกษาก าหนด  เทียบเคียงตรวจสอบกับสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
ที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นว่ามีความครอบคลุม  และสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร  ควรเพ่ิมหรือลด        
ในเรื่องใด  ทั้งนี้ต้องพิจารณาตรวจสอบให้ครบตลอดทุกระดับชั้น   ตามโครงสร้างของหลักสูตร         
หากสถานศึกษาพบได้ว่าจัดท าได้เหมาะสมแล้วก็ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ประการใด  ดังแสดง
ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาดังนี้ 
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ตัวอย่าง  ค าอธิบายรายวิชา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รายวิชาภาษาไทย 1                                                              รหัสวิชา ท 11101 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                             เวลา 200 ชั่วโมง/ปี 
 

ฝึกอ่าน  ค าพ้ืนฐาน  ความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค  ข้อความ สัญลักษณ์  เครื่องหมาย  
แผนภูมิ  บทร้อยแก้ว  ร้อยกรอง และบทอาขยาน  ได้ไม่น้อยกว่า  600  ค า 

ฝึก เขี ยนแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้ สึ ก   และความต้องการ  โดยใช้ความรู้                
และประสบการณ์มาก าหนดเรื่อง  ในการพัฒนาการเขียนให้สมบูรณ์  สร้างนิสัยรักการเขียน โดยการ
เขียนเรื่องจากภาพต่าง ๆ 

ฝึกใช้หลักเกณฑ์การฟัง  การพูด  ท าความเข้าใจเนื้อเรื่อง  ใช้ถ้อยค าและเสียงจากเรื่องที่ฟัง
และที่ดู  จับใจความส าคัญ  ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  สนทนาแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล      
และสร้างสรรค์ 

ศึกษาลักษณะเสียง รูป ของพยัญชนะและวรรณยุกต์ที่ประสมเป็นค าที่มีความหมาย  
ลักษณะ ความหมายของค าและกลุ่มค า  โครงสร้างของประโยค  การเรียงล าดับ  การแต่งประโยค  
การสื่อสาร  และค าคล้องจอง  ใช้ค าพูดที่สุภาพน้ าเสียงที่เหมาะสมในการสนทนา มีมารยาท         
ในการอ่าน พูด  ฟังและดู  คิดไตร่ตรองก่อนพูดและเขียน 

การหาความบันเทิงจากการอ่าน  วรรณคดี วรรณกรรม  บทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง      
ส าหรับเด็ก  การเชื่อมโยงความรู้  แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 

 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่าน เข้าใจจากสิ่งที่อ่าน ถ่ายทอดใจความส าคัญของเรื่อง            
ตั้งค าถาม  ตอบค าถาม  สนทนาแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล เลือกฟังและดูสิ่งที่เป็นประโยชน์
ตามต้องการ  รู้จักเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการอ่านให้เข้ากับชีวิตประจ าวัน  มีมารยาทในการอ่าน  
การพูด  การเขียน  การฟังและการดู 
  

รหัสตัวช้ีวัด 

ท 1.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8 

ท 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

ท 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 

ท 4.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 

ท 5.1 ป.1/1, ป.1/2 

รวม  22  ตัวชี้วัด 
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4.   การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
   การจัดท าหน่วยการเรียนรู้เป็นการน าสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาคที่ก าหนดไว้
บูรณาการจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อยๆ เพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนได้เรียนรู้
ในลักษณะองค์รวม  หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  
และจ านวนเวลาส าหรับการจัดการเรียนรู้  ซึ่งเมื่อเรียนครบทุกหน่วยย่อยแล้ว  ผู้เรียนสามารถ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาคของทุกรายวิชา (ชวลิต ชูก าแพง, 2550 : 136) 
  ในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้อาจบูรณาการทั้งภายในและระหว่างสาระการเรียนรู้หรือ
เป็นการบูรณาการเฉพาะเรื่องตามลักษณะการเรียนรู้  หรือเป็นการบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผู้เรียนโดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน  ดังแสดงตัวอย่างการ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ในตารางที่ 6.3 

 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลาที่ใช้สอน 

1 พยางค์ ค า และการสร้างค า 10 

2 ประโยคและการสื่อสาร 10 

3 ค าราชาศัพท์และค าสุภาพ 10 

4 ค าไทยแท้และค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 10 

5 การพัฒนาทักษะการฟังและการดู 10 

6 การพัฒนาทักษะการพูด 10 

7 การพัฒนาทักษะการอ่าน 10 

8 การพัฒนาทักษะการเรียน 10 

9 ภูมิปัญญาทางภาษา 10 

รวมจ านวนชั่วโมง 90 

 

ที่มา   (เสนีย์ วิลาวรรณ และคณะ, 2553, ม.ป.ป.) 
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5.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
     ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึง
พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 25 – 27)  
          5.1  บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 

           การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 

        5.1.1  บทบาทของผู้สอน  มีดังนี้ 
                1)  ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

                  2)  ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ 

กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
                    3)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
                 4)  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ 

เรียนรู้                   
                            5)  จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น   
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

                            6)  ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ 

ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
                           7)  วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน        
รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
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5.1.2  บทบาทของผู้เรียน  มีดังนี้ 
                   1)  ก าหนดเป้าหมาย   วางแผน             การเรียนรู้ของตนเอง 
                   2)  เสาะแสวงหาความรู ้เข้าถึงแหลง่การเรยีนรู้  วเิคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้          

ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  

3)  มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู   
4)  ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

       5.2  สื่อการเรียนรู้ 
   สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้         

ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ  สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ    สื่อสิ่งพิมพ์    สื่อเทคโนโลยี 
และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น  การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน   

  ในการจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง  หรือ
ปรับปรุงเลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง          
เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  หน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้องและผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ควรด าเนินการดังนี้   
   5.2.1  จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์สื่อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ 
และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพ่ือการศึกษาค้นคว้า            
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 

  5.2.2  จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน เสริม
ความรู้ให้ผู้สอน   รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 

5.2.3  เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  มีความหลากหลาย 

สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

   5.2.4  ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ   
          5.5.5  ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 

  5.5.6  จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อ 
และการใช้สื่อการเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 
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     ในการจัดท าการเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา                       
ควรค านึงถึงหลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร  วัตถุประสงค์       
การเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้อง     
และทันสมัยไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม  มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง  รูปแบบ     
การน าเสนอที่เข้าใจง่าย  และน่าสนใจ 

 

   6.  การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเอง
ตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม       
การเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง
ตามความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความ
เป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่ง     
ที่จะสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมี
คุณภาพ เพ่ือพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพ่ือสังคม ซึ่งสถานศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการ            
ที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  6.1  กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 
ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผู้สอน
ทุกคนต้องท าหน้าที่แนะแนวให้ค าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพ
และการมีงานท า 
  6.2  กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร 
ตั้งแต่ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน โดยเน้นการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

   สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยวุฒิภาวะ 
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
   6.2.1  การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เช่น การบูรณาการโครงงาน องค์ความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น 
   6.2.2  จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และความสามารถ   
ความต้องการของผู้เรียนและชุมชน เช่น ชมรมทางวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น 
   6.2.3  จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นต้น 
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   6.2.4  จัดกิจกรรมประเภทบริการด้านต่าง ๆ ฝึกการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและส่วนรวม 
   6.2.5  การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบ โดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์
ประเมินผลการผ่านช่วงชั้นเรียน 

 

7.  การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน  ต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการ  
คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้       
ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ กา รวัดและประเมินผลการเรียนรู้            
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศ  ที่แสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

                                                      บ                       
ระดั                                                                      
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 28 – 34)  

     7.1  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการ      
จัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการ
ประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน         
การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมิน
เองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณี        
ที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มี  การสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้า 

ในการเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด            
มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอน         
ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

     7.2  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสิน
ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนา  
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ในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ 
ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร 
โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษา         
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน   ผู้ปกครองและชุมชน   
       7.3  การประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ 
สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้ เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท า         
และด าเนินการ โดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการ
ด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       7.4  การประเมินระดับชาติ  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียน  
ในชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
เข้ารับการประเมิน   ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับ  
ต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 

       ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
ตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้อง
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน
พ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียน
ทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียน       
ที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ        
และสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจ         
ของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
และประสบความส าเร็จในการเรียน 
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      สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัด    
และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ      
ที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือ
ปฏิบัติร่วมกัน  
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 2545 มาตรา 26 ได้ก าหนด
ชัดเจนว่า  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้ เรียน  โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้ เรียน           
ความประพฤติ  การสังเกต  พฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรม  และการทดสอบควบคู่           
ไปในพฤติกรรมการเรียนการสอน    ซึ่ งหลักการวัดและประเมินผลที่ค านึ งถึงศักยภาพ              
และพัฒนาการของผู้เรียน ผู้สอนควรค านึงถึงหลักการ ดังนี้ (ชวลิต  ชูก าแพง, 2550 : 141) 

1) เน้นกระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน(Formative evaluation) และการ 
ประ เมิ น เ พ่ือตั ดสิ นผลการ เ รี ยนรู้  (Summative evaluation)  ครอบคลุ มทั้ ง ด้ านความรู้               
ทักษะกระบวนการ  รวมทั้งคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2) เน้นการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพจริง  หรือใกล้เคียงกับ 

สถานการณ์จริง(Authentic leaning and assessment)  สะท้อนความสามารถและการแสดงออก
ของผู้เรียน (Student performance) ที่ชัดเจน 

3) เน้นการบูรณาการ การประเมินควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน และกระบวน 

การเรียนรู้โดยประเมินจากคุณภาพของงานและกระบวนการท างานของนักเรียน 

4) เน้นการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน  ส่งเสริมให้มีการ 

ประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือนและกลุ่มเพ่ือนและประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เช่น ผู้ปกครอง 
เป็นต้น  

5) เน้นการประเมินผู้เรียนด้วยการพิจารณาด้วยการพิจารณาอย่างครอบคลุมจากพัฒนา 

การของผู้เรียน  ความประพฤติกรรม  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรมและการ
ทดสอบ 

 

8.  การบริหารจัดการหลักสูตร  
               ระบบการศึกษาท่ีมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดั บ
สถานศึกษา  มีบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบในการพัฒนา   สนับสนุน  ส่งเสริม การใช้         
และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด   อันจะส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในระดับชาติ 
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                ระดับท้องถิ่น ได้แก่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด อ่ืน ๆ           
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่นเพ่ือน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา  ส่งเสริมการใช้และพัฒนา
หลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ  โดยมีภารกิจส าคัญ คือ  ก าหนดเป้าหมาย            
และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความ
ต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น   ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท้องถิ่น  
รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน 
ส่งเสริม  ติดตามผล ประเมินผล   วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้ เรียน นอกจากนี้     
สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร
การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร   จัดท า
ระเบียบการวัดและประเมินผล   ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือหน่วยงานต้น
สังกัดอ่ืนๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพ่ิมเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติม    ในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน  โดยทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 35) 
  
 9.  การเรียบเรียงเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 

  จากกระบวนการด าเนินงานที่กล่าวมา สถานศึกษาจะได้รายละเอียดที่ครอบคลุมภาระ
งานการจัดการศึกษาทุกด้าน ในขั้นนี้จึงเป็นการวิเคราะห์และเรียบเรียง เพ่ือให้เป็นหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสมบูรณ์  ส่วนประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา มีดังนี้ 
    9.1  วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย 

    9.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    9.3  โครงสร้างหลักสูตร 

    9.4  รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    9.5  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    9.6  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ 
    9.7  การวัดและประเมินผล 

    9.8  การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
    9.9  อ่ืนๆ ทั้งนี้สถานศึกษาอาจก าหนดหัวข้อเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม   ซ่ึงกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แสดงในภาพที่ 6.4 
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ภาพที่ 6.4 กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่มา (กรมวิชาการ, 2546, หน้า 105) 

หลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คู่มือสาระ 

การเรยีนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้

เรียนรู้

สื่อการเรียนรู ้กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เอกสารประกอบ
หลักสตูร 

หลักสตูรสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค ์

ภารกิจ เป้าหมาย 

ข้อมูลสารสนเทศ 

โครงสร้างหลักสูตร 

สื่อการเรียนรู ้ คู่มือ ค าอธิบายรายวิชา กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

หน่วยการเรียนรู ้

แผนการจดัการเรียนรู ้

การจัดเรียนรู ้

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ระดับชาต
 ิ

ระดับสถานศึกษา 
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บทสรุป 

 

 หลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพจะต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย         
ในสถานศึกษา  รวมทั้งบุคลากรภายนอกสถานศึกษา เพ่ือระดมความคิด  ประสบการณ์มาใช้ในการ
ก าหนดหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามที่ก าหนด ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติการศึกษา
ดังนั้นการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ต้องมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งเรียกว่า   โดยมีขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร คือ จัดตั้งคณะท างาน ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน ก าหนดจุดประสงค์  เนื้อหา  กิจกรรม เวลาเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผล จัดท าเอกสาร
หลักสูตร ตรวจสอบคุณภาพและ การทดลองใช้หลักสูตร เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร น าหลักสูตรไปใช้ 
และประเมินหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัดที่ 6 

เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

ค าชี้แจง   ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

 1.  ให้อธิบายแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษามาพอสังเขป 

 2.  ให้บอกจุดมุ่งหมายของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
 3.  ให้อธิบายถึงความจ าเป็นของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ให้จงศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 1 หลักสูตร แล้วสรุปสาระของหลักสูตรในประเด็น
ต่อไปนี้ คือ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหา
สาระ การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

    5.  ให้ระบุแนวคิดที่ได้จากการฝึกปฏิบัติฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา      
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบจุลภาค 

 

**************************************************************************** 
 

ใบงาน 
 
 

ค าสั่ง   ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คนโดยคละความสามารถ ให้ท าใบงานกิจกรรม    
“การท าใบงาน เรื่อง การการออกแบบฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรแบบจุลภาค” เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรม”          
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  7 

การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

                                                                                      
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความหมายของหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่นได้  

 2.  ระบุองค์ประกอบส าคัญของการจัดท าหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

 3.  อธิบายขั้นตอนของการจัดท าหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่นได้ 
 4.  ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรเพื่ออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่นได้ 
 5.  มีความสามารถในการสื่อสาร  การท างาน  และการน าเสนอผลงาน 
 6.  มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล  

 7.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 

 1.  ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรเพ่ืออาชีพ 

          2.  ความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรเพ่ืออาชีพ 

          3.  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเพื่ออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

          4.  แนวทางในการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  

กิจกรรมการเรียนการสอน  

ชั่วโมงท่ี 1 - 4 

  1.  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ทบทวนเนื้อหาเดิม 

      2.  ผู้สอนเชื่อมโยงหลักการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น 
และหลักสูตรเพ่ืออาชีพ ว่ามีความส าคัญอย่างไร จากนั้นน าตัวอย่างผลงานเรื่อง การจัดท าหลักสูตร 
เพ่ืออาชีพ และหลักสูตรท้องถิ่นแบบจุลภาคมาให้ดูเป็นแบบอย่างเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบว่ามีองค์ประกอบ 
อย่างไร 
        3.  ผู้สอนอธิบายการสร้างและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางในการจัดท ากรอบหลักสูตร
ท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระหว่างการอธิบายมีการใช้
ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   

         4.  ผู้สอนสรุปเนื้อหาร่วมกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา  
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       5.  ผู้สอนอธิบายถึงการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง คือ การน าไปใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพครู เช่น  การเขียนหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรม บริบท
ของโรงเรียน ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
      6.  ผู้สอนมอบหมายงานเป็นการบ้านให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คนโดยคละ
ความสามารถ ให้ท าใบงานกิจกรรม   “การออกแบบฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรเพ่ืออาชีพ        
และท้องถิ่น  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรม”          

ชั่วโมงท่ี 5 – 8  
       1.  ผู้สอนทบทวนเนื้อหาการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรที่เรียนไปสัปดาห์ที่ผ่านมา เพ่ือ
เชื่อมโยงเนื้อหาเดิมสู่เนื้อหาใหม่ 
       2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนเตรียมน าเสนอผลงานที่มอบหมาย    
       3.  ผู้เรียนน าเสนอ “การออกแบบฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรแบบจุลภาค” กลุ่มละไม่เกิน 
20 นาที ผู้สอน  ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินงานมอบหมายของเพ่ือนแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งให้ค าแนะน า  
ในแต่ละกลุ่ม 

       4.  ผู้สอนสรุปเนื้อหาเรื่อง“การสร้างและพัฒนาหลักสูตร” โดยใช้ Power point  

       5.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ  และให้ผู้เรียนเขียน
สะท้อนการเรียนรู้ เพื่อผู้สอนจะได้น าไปพัฒนาในบทเรียนต่อไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 

  1.  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสร้างและพัฒนาหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตร
ท้องถิ่น 

2.  การน าเสนอด้วย Microsoft  Power Point เรื่อง การสร้างและพัฒนาหลักสูตร         
เพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่นท้องถิ่น 

  3.  ตัวอย่างหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

 4.  ใบงาน เรื่องการออกแบบฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรเพื่ออาชีพและท้องถิ่นแบบจุลภาค                                                                                                                                 
5.  ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างและพัฒนาหลักสูตรเพื่ออาชีพและหลักสูตร

ท้องถิ่น 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
 2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
เว็บไซด์ http://library.udru.ac.th/ 
  3.  ชุมชนของผู้เรียน 
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การวัดประเมินผลประจ าบทเรียน 

 

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ        
ในการวัด 

เกณฑ์ในการวัด                
และประเมินผล 

1.  อธิบายความหมาย        
ของหลักสูตรเพ่ืออาชีพ         
และหลักสูตรท้องถิ่นได้  

2.  ระบุองค์ประกอบส าคัญ
ของการจัดท าหลักสูตรเพื่อ
อาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

3.  อธิบายขั้นตอนของการ
จัดท าหลักสูตรเพ่ืออาชีพ       
และหลักสูตรท้องถิ่นได้ 

การท า
แบบฝึกหัด 

แบบฝึกหัด 
ท้ายบท 

ตอบถูก 4-5 ข้อ  ระดับดี 
ตอบถูก 2-3  ข้อ  ระดับ     
ปานกลาง 
ตอบถูก 1  ข้อ  ระดับ
ปรับปรุง 
 

4.  ออกแบบและฝึก
ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรเพ่ือ
อาชีพและหลักสูตรท้องถิ่นได้ 

การท าใบงาน 
เรื่องการ
ออกแบบฝึก
ปฏิบัติการจัดท า
หลักสูตรเพื่อ
อาชีพและ
ท้องถิ่นแบบ
จุลภาค” 

ใบงาน เรื่อง
การออกแบบ
ฝึกปฏิบัติการ
จัดท าหลักสูตร
เพ่ืออาชีพและ
ท้องถิ่นแบบ
จุลภาค” 

การตรวจใบงาน                    
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

 

5.  มีความสามารถในการ
สื่อสาร  การท างาน        
และการน าเสนอผลงาน 
6.  มีทักษะในการค้นคว้าหา
ข้อมูล  

7.  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการท างาน       
ร่วมกับผู้อ่ืน 

 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม        
ระหว่างเรียน                
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย            
ร้อยละ 80 
 

 
 
 



 

 

บทที่  7 

การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

 
          กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ซึ่งประกอบด้วยหลักการ จุดหมาย โครงสร้างหลักสูตร สาระหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้         
การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การเทียบโอน การจบหลักสูตร รวมทั้ง       
การบริหารจัดการหลักสูตร  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรประกอบกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 มาตรา 27  วรรค 2  กล่าวไว้ว่าให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
มีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา  จากหลักสูตรแกนกลาง  และในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดี            
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

อนึ่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551               
และนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา  ในบทนี้จะน าเสนอกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทาง        
การออกแบบกิจกรรมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ เรื่อง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น          
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรักหวงแหนท้องถิ่นอนุรักษ์วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ            
สิ่งแวดล้อม และเพ่ือน าไปประกอบอาชีพได้ 

     
ความหมายของหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

   

  นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่นไว้หลากหลาย   
ดังนี้     

  กรมวิชาการ (2540 : 1) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง มวลประสบการณ์
ที่จัดขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  ทักษะ เจตคติ          
และคุณภาพการด ารงชีวิต โดยพยายามใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
บนพ้ืนฐานของสภาพชีวิตเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรมของตนเอง ตลอดจนมีส่วนร่วม  ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของชาติบ้านเมือง 
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 อุดม  เชยกียวงศ์ (2545 : 6)  กล่าวว่า  หลักสูตรท้องถิ่นหมายถึง  หลักสูตร ที่สถานศึกษา
หรือครูหรือผู้เรียนร่วมกันพัฒนาขึ้น  เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้น าไปใช้ในชีวิตจริง  เรียนแล้วเกิด        
การเรียนรู้   สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมอย่างมีความสุข 

  ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 107-108) กล่าวว่า หลักสูตรระดับท้องถิ่น หมายถึง         
มวลประสบการณ์ที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานและบุคคลในท้องถิ่นจัดให้แก่ผู้เรียนตามสภาพ       
และความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ  ค าว่าท้องถิ่นมีความหมาย  2  ประการ คือ  

1.  ท้องถิ่น หมายถึง  ชุมชนที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตั้งอยู่     
อาจเป็นชุมชนในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด หรือภาคภูมิศาสตร์ก็ได้  และทุกสิ่งทุกอย่าง         
ที่เป็นอยู่หรือที่ก าลังจะเกิดขึ้นในชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมา  ที่ตั้ง  สภาพ           
ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  วิถีชีวิต  ความเป็นอยู่  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จ าน ามาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือน ามาใช้ในการจัดกิจกรรม     
การเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น 
   2.  ท้องถิ่น    หมายถึง    สถานศึกษาหรือหน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ในชุมชนนั้นๆ รวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ ที่มีในชุมชนทุกระดับ  ซึ่งสามารถ   เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของท้องถิ่น 
      กล่าวโดยสรุป หลักการพัฒนาหลักสูตรอาชีพและหลักสูตรสูตรท้องถิ่น คือ การจัด
ประสบการณ์การเรียนและเนื้อหาสาระให้กับผู้เรียนในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงทางสังคม วัฒนธรรมและตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน              
และของท้องถิ่นนั้น ๆ  อาจเป็นในลักษณะความคิด  ความเชื่อ  วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ประเพณี            
งานอาชีพ  ลักษณะที่ต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อ และที่ไม่ใช้ภาษาเป็นสื่อ  ที่สถานศึกษาจัดขึ้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้  เพื่อท าให้เกิดความภาคภูมิใจ  รักและหวงแหนถิ่นก าเนิด ตลอดจนปลูกฝังแนวทางอนุรักษ์
สืบทอดให้คงอยู่ในท้องถิ่นสืบไป 
 

ความส าคัญของหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

 

   ถึงแม้ว่าจะมีหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแม่บทแล้ว แต่ยังต้องมีการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น ทั้งนี้มีเหตุผลและความจ าเป็นดังต่อไปนี้คือ   (ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์, 2539 : 109 -110) 

             1.  หลักสูตรแกนกลาง หรือหลักสูตรแม่บทได้ก าหนดจุดหมายเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
อย่างกว้างๆ เพ่ือให้ทุกคนได้เรียนรู้คล้ายคลึงกัน ท าให้กระบวนการเรียนการสอน มุ่งเนื้อหาสาระ   
และประสบการณ์ที่เป็นหลักการทั่วๆไป  ไม่สามารถประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับสาระความรู้      
ตามสภาพแวดล้อม สังคม  เศรษฐกิจ ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นในแต่ละแห่งได้ทั้งหมด   
จึงต้องพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 
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            2.  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ   การเมือง   และด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีผลกระทบโดยตรงต่อทรรศนะและการด าเนินชีวิตของคนไทยทั้งในเมืองและชนบท     
จึงต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือปรับสภาพ   ของผู้เรียนให้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ    

ดังกล่าวโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภูมิล าเนาท้องถิ่นของตน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้
และประสบการณ์ไปพัฒนาตน ครอบครัว และท้องถิ่นตลอดจนด าเนินชีวิตอยู่ในท้องถิ่นของตนอย่าง 
เป็นสุข 

   3.  การเรียนรู้ที่ดีควรจะเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวไปยังสิ่งที่ไกลตัวเพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้   
ที่ผู้เรียนสามารถดูดซับได้รวดเร็วกว่า ดังนั้นจึงควรมีหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิตจริง
ตามสภาพเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นตน   แทนที่จะเรียนรู้เรื่องไกลตัว   ซึ่งท าให้ผู้เรียนไม่รู้จักตนเอง 
ไม่รู้จักชีวิต   ไม่เข้าใจและไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเอง นอกจากนี้ การพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น  จะช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักและความผูกพัน  รวมทั้งภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

ของตน 

         4.  ทรัพยากรท้องถิ่น   โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในชนบท        
ของไทยมีอยู่มากมาย   และมีค่าบ่งบอกถึงความเจริญมาเป็นเวลานาน  หลักสูตรแม่บทหรือหลักสูตร
แกนกลางไม่สามารถน าเอาทรัพยากรท้องถิ่นดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ แต่หลักสูตรท้องถิ่นสามารถ
บูรณาการเอาทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งหลายมาใช้ในการเรียนการสอน  ไม่ว่าด้าน
อาชีพ หัตถกรรม เกษตรกรรม ดนตรี การแสดงวรรณกรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ซึ่งมีผลท าให้
ผู้เรียนได้รู้จักท้องถิ่นของตนเกิดความรักความผูกพันกับท้องถิ่นของตน   และสามารถใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่นในการประกอบอาชีพได้       
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ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

   ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 123-135) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่นในลักษณะของการจัดท าหรือสร้างหลักสูตรรายวิชาขึ้นมาใหม่  ประกอบด้วย 12 ขั้นตอน ดังนี้  
   ขั้นที่ 1  การจัดตั้งคณะท างานเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น  

  ขั้นที่ 2  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  ดังแสดงในรูปภาพ  ที ่7.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.1   การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ที่มา  (ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์, 2539 หน้า 123 -135) 
 

 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของ
ชุมชนและผู้เรียนในท้องถิ่นนั้นๆ 

จัดล าดับความส าคัญ 

ศึกษาหลักสูตรแม่บท 

วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 

ความต้องการจ าเป็นที่เป็นไปได้/สนองได้ 

เรื่องท่ีจะจัดท าเป็นรายวิชาใหม่ 
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  ขั้นที่ 3  การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรระดับท้องถิ่น  

  ขั้นที่ 4  การก าหนดเนื้อหา  

   ขั้นที่ 5  การก าหนดกิจกรรม  

   ขั้นที่ 6  การก าหนดเวลาเรียน   

   ขั้นที่ 7  การก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล  

   ขั้นที่ 8  การจัดท าเอกสารหลักสูตร  

   ขั้นที่ 9  การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช้หลักสูตร  

  ขั้นที่ 10  การเสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร 

  ขั้นที่ 11  การน าหลักสูตรไปใช้       

   ขั้นที่ 12  การประเมินหลักสูตร 

     ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น  มีกระบวนการใหญ่ๆ อยู่   4  กระบวนการ คือ (1)การวางแผน
(2)การจัดท าหรือยกร่างหลักสูตร  (3)การน าหลักสูตรไปใช้  (4)การประเมินผลหลักสูตร  ขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นทั้ง  12  ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นนี้  จะเห็นว่าขั้นตอนที่ 1  ถึง  2         
ถือว่าเป็นขั้นวางแผนและการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  ขั้นตอนที่ 3  ถึง  7  เป็นกระบวนการจัดท า
และยกร่างหลักสูตร  ขั้นตอนที่  8  ถึง  11  เป็นการน าหลักสูตรไปใช้ และขั้นตอนที่  12  เป็นการ
ประเมินหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น ดังแสดงในภาพที่ 7.2 
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ปรับปรุง                                                                    ปรับปรุง 

     
 

                                       ปรุง                               
  

 

 

 

 แก้ไข                                                                           แก้ไข 

 

 

 

 

                                                                              
 

 

 
 
 

ภาพที่ 7.2   การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ที่มา  (ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์, 2539, หน้า 123 -135) 
 

คณะท างาน 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

สภาพและความ
ต้องการ        

ของท้องถิ่น 

สภาพและความ
ต้องการ             

ของผู้เรียน 

ศักยภาพ
ของ

โรงเรียน 

หลักสูตร
แกนกลาง 

      การยกร่างหลักสูตร 

ก าหนดการวัด
และประเมินผล 

ก าหนด
จุดประสงค์ 

ก าหนดเนื้อหา 

ก าหนดเวลาเรียน ก าหนดกิจกรรม 

การจัดท าเอกสารหลักสูตรประเภทต่างๆ 

การตรวจสอบคุณภาพและทดลองใช้หลักสูตร 

การขออนุมัติ 

การน าหลักสูตรไปใช้ 

การประเมินหลักสูตร 
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แนวทางในการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 1)  ได้ระบุแนวทางในการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และความต้องการของท้องถิ่น  สู่การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้การดูแลรับผิดชอบในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้จัดการ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ร่วมกันในระดับชาติ  นอกจากนั้น จะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดี   ของชุมชน            
มีความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 

  เพ่ือให้การจัดการศึกษาภายในท้องถิ่นบรรลุผลดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จะต้องจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  ส าหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน  ท้องถิ่น  โดยด าเนินการให้ฝ่ายต่าง ๆ อาทิ  โรงเรียน  ผู้ ปกครอง  
ปราชญ์ในท้องถิ่น  นักธุรกิจในชุมชน  มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  
เพ่ือให้ได้แนวคิด  มุมมองที่หลากหลาย  ครอบคลุมเรื่องส าคัญที่ผู้ เรียนในท้องถิ่นควรเรียนรู้         
และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง  ดั งนั้น  
องค์ประกอบที่ส าคัญของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นมีดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 5 – 7 ) 
 

1.   ส่วนน า  
     เป็นส่วนที่กล่าวถึง ความเป็นมาและขั้นตอนของการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้
     1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน  ควรประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา / ผู้บริหารส่วนราชการระดับท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา ในท้องถิ่น  ทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ครูผู้สอน  ผู้แทนชุมชน  เป็นต้น              

       1.2  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  รวมทั้งศึกษาสภาพ  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง  
บริบท  สภาพปัญหา  ความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในพ้ืนที่  
เป็นต้น     
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    1.3  ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น : ในการด าเนินการจัดท ากรอบ
หลักสูตรระดับท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  จะต้องมีการวางแผนงานที่ชัดเจน  เพ่ือให้เห็นภาพการท างาน
ตลอดแนว  ด้วยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม 

    1.4  รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  อาทิ  ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  ปราชญ์ ในชุมชน  
และหน่วยงานธุรกิจ  ฯลฯ  เพ่ือน าข้อคิดเห็นจากฝ่ายต่าง ๆ มาปรับปรุงกรอบหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น 

      1.5  เสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ / คณะกรรมการระดับท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

อนึ่ง การเรียกชื่อส่วนที่ 1 นี้อาจจะใช้ชื่ออ่ืน ๆ ได้ เช่น บทน า ความน า เกริ่นน า ความเป็นมา ฯลฯ 

 

  2.  เป้าหมายและจุดเน้น 

 เป้าหมาย  เป็นทิศทางการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้เรียน         
มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551      

และความต้องการของท้องถิ่น โดยระบุถึงความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะที่ ต้องการ
พัฒนาให้เกิดขึ้นในผู้เรียน  

 จุดเน้น  เป็นความรู้  ทักษะ กระบวนการ  และคุณลักษณะที่ท้องถิ่นตระหนัก สนใจ 
หรือให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาและหรือพัฒนาเป็นพิเศษ  เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย           
ที่ก าหนดไว้  เป้าหมายและจุดเน้นได้มาจากการศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ข้อมูลสารสนเทศ  สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และความต้องการ
ของท้องถิ่น และจากการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยเน้นการมีส่วนร่วม  

 การเขียนเป้าหมายและจุดเน้น  ควรเขียนให้ เห็นทิศทางในการพัฒนาผู้ เรียน             
ที่สอดคล้องกับ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และความต้องการ     
ของท้องถิ่น  มีความเป็นไปได้ในการน าสู่การปฏิบัติจริง  และสามารถประเมินได้  

 

   3.  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้   ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ที่ผู้เรียนควรเรียนรู้  ซึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานระดับท้องถิ่นพัฒนาขึ้น  โดย
พิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์   ประวัติความเป็นมา  สภาพปัญหาชุมชน   วัฒนธรรม   เศรษฐกิจ  
สังคม  การงานอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียน         
มีความรักและหวงแหนมรดกทางสังคมของบรรพบุรุษ มีความเป็นไทย  สามารถด ารงชีวิตและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม  การได้มาซึ่งสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น      สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ได้มาจากการ
วิ เ คราะห์ มาตรฐาน   ตั วชี้ วั ดและสาระการ เ รี ยนรู้ แกนกลางตามหลั กสู ตรแกนกลาง                     
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่น  ทั้ง 8 กลุ่มสาระ           
และจากการศึกษาข้อมูล สารสนเทศ สภาพ ปัญหา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน สังคม   
แล้วน ามาสังเคราะห์จัดเป็นหมวดหมู่  เพ่ือก าหนดเป็นสาระการเรียนรู้ระดับท้องถิ่น 

 

  4.  การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น 

 การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียน และการ
รายงานผลการศึกษาระดับท้องถิ่น  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เป้าหมายและจุดเน้นของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  โดยการวัด
และประเมินผลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีคุณภาพ เชื่อถือได้  เพ่ือใช้เป็นข้อมูล         
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น    ในการก าหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น             
ควรด าเนินการ ดังนี้   
   4.1  มีแนวทางในการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายและจุดเน้น       
ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และชั้นเรียน  โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการเพียง
พอที่จะให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  และชั้นเรียนด าเนินการต่อได้ 
   4.2  ระบุกลุ่มเป้าหมาย   กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิธีการ   เครื่องมือ   และเกณฑ์    
การประเมินที่ครอบคลุม  สอดคล้อง  และเหมาะสมกับเป้าหมายและจุดเน้นแต่ละข้อ 

   4.3  ใช้วิธีการและเครื่องมือในการวัด    และประเมินที่หลากหลายในแต่ละเป้าหมาย      
และจุดเน้น 

   4.4  ระบุกิจกรรมการประเมินที่ส าคัญที่สอดคล้อง   และเหมาะสมกับเป้าหมาย        
และจุดเน้น 

   4.5  มีแนวทางในการน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

  5.  การน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการน าเสนอแนวทาง วิธีการ และขั้นตอน             
แก่สถานศึกษา  ในการน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
        5.1  การน าเป้าหมายและจุดเน้นไปใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์  
        5.2  การน าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปใช้ในจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การสอดแทรกในรายวิชาพ้ืนฐาน  จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม จัดเป็นกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน หรือจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน   
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   5.3  การน าแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่นไปสู่การก าหนดการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ระดับสถานศึกษา  และระดับชั้นเรียน 

   นอกจากนั้น  ควรเสนอแนะกิจกรรม วิธีการ หรือรูปแบบในการน าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายและจุดเน้น โดยมีรายละเอียด
เพียงพอให้สถานศึกษาเห็นแนวทางท่ีชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้  ดังแสดงตัวอย่าง 
 

ตัวอย่าง การสร้างและพัฒนาหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

 

การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

เรื่อง   การท านา 

ที่มา (โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล, 2554 หน้า 1 – 11) 
 

ส่วนที่ 1  ส่วนน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกอบอาชีพท านา ซึ่งเป็นอาชีพรากฐานของคนไทยมาช้านาน   แต่เนื่องจาก
การประกอบอาชีพนี้ ท าให้ชาวนาขาดเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ความสนใจของ 
เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและความส าคัญในอาชีพนี้ลดลงส่งผลให้จ านวนชาวนา หรือเกษตรกร
ที่ประกอบอาชีพท านามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะเยาวชนลูกหลานชาวนามักจะเปลี่ยน 

ไปประกอบอาชีพอ่ืนแทนการท านาตามรอยพ่อแม่ ซึ่งมีเหตุผลมาจากข้างต้นที่กล่าวมาแล้วซึ่งหาก
เกิดภาวะเช่นนี้ต่อไปอาจส่งผลให้พ้ืนที่การท านาลดลง ชาวนาลดลง   และอาจถึงขั้นส่งผลให้ปริมาณ
ข้าวที่ผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อการส่งออก หรือการบริโภคภายในประเทศต่อไปได้จากความ
ภาคภูมิใจในการเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกอาจจะสูญหายไปด้วย   
  เหตุผลที่ส าคัญ  อีกประการหนึ่งคือโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล มีความพร้อมในด้านพ้ืนที ่
ทั้งยังมีท าเลตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ดั้งนั้นโรงเรียนหนองหลวง   
วิทยานุกูล  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนจึงให้  ความส าคัญที่จะปลูกฝังจิตส านึก         
ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวนา ความส าคัญของการท านา    

และความส าคัญของข้าว  เพ่ือสืบสานให้อาชีพชาวนาให้คงอยู่  คู่ประเทศไทยต่อไปอย่างยั่งยืน  
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  ขั้นตอนของการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

   1.  การแต่งตั้งคณะกรรมการท างาน  ประกอบด้วย 

    1.1  .......................................................ผู้บริหารสว่นราชการระดับท้องถิ่น 

      1.2 ........................................................ผู้บริหารสถานศึกษา 

      1.3 .......................................................รองผู้บริหารสถานศึกษา 

      1.4  .......................................................ครูผู้สอน 

              1.5  .......................................................ครูผู้สอน 

       1.6 .........................................................ผู้แทนชุมชน   ฯลฯ 

 

  2.  การวิเคราะห์สังเคราะห์แนวโน้มเปลี่ยนแปลง  บริบท  สภาพปัญหา         
ความต้องการ ในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดหลักการในการจัด
การศึกษาว่า "การจัดการศึกษาต้องถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด" และหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เอง มีหลักการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาให้ถือว่า ผู้เรียนส าคัญที่สุด 

เช่นกัน"ผู้เรียนส าคัญที่สุด" จึงเป็นกรอบในการก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบท  และการ
จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ต้องค านึงถึงตลอดเวลา ซึ่งเป็นการเน้นย้ าถึง  การปฏิรูปการเรียนรู้          
และการปฏิรูปหลักสูตรในโรงเรียนจะบรรลุผลได้ ต้องตระหนักว่า  “ผู้เรียนส าคัญที่สุด” นั่นเอง 
การจัดการศึกษาที่ "ผู้เรียนส าคัญที่สุด" คือ การก าหนดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เรียนตามบริบทของโรงเรียน เน้นผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง เรียนรู้อย่างมี
ความสุข โดยผ่านกระบวนการตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ และสนองความแตกต่างของผู้เรียน
แต่ละคน ตามแนวทางของสาระส าคัญที่ก าหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ   ที่น าสู่ การประกาศใช้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งการน าหลักสูตรแกนกลางนี้ไปใช้ 
สถานศึกษาต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นเอง ตามบริบทของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบ       
ทั้งที่ก าหนดจาก หลักสูตรแกนกลางข้างต้น และที่สถานศึกษาต้องก าหนดจากส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาความต้องการตามบริบทของโรงเรียน ของนักเรียน ของชุมชน และสังคมที่โรงเรียนตั้งอยู่ด้วย 

ความเป็นหลักสูตรสถานศึกษาจึงสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ และทั้งนี้ทั้ งนั้น "ผู้เรียนส าคัญที่สุด"            
ยังคงเป็นบรรทัดฐานส าคัญที่สุด ที่หลักสูตรสถานศึกษาต้องค านึงถึง ภาพรายละเอียดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่จะแสดงให้เห็นถึงการยึดถือว่า “ผู้เรียนส าคัญที่สุด” หรือ “เพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญ”          
นั้น จะดูได้จากองค์ประกอบแต่ละส่วนของหลักสูตรสถานศึกษานั้น ๆ ล้วนสะท้อนถึงการมีเป้าหมาย 
มีกระบวนการ และความพยายามที่ชัดเจน การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง อาทิ วิสัยทัศน์ ภารกิจ         
และเป้าหมาย ของหลักสูตรสถานศึกษานั้น ๆ เป็นความพยายามที่จะพัฒนาผู้เรียนอย่างดีที่สุด           
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เท่าที่โรงเรียนจะมีศักยภาพ ด้วยเจตนารมณ์ท่ีชัดเจนบนบรรทัดฐานความเข้าใจผู้เรียน และชุมชนของ
โรงเรียน เป็นอย่างดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนก าหนดตามบรรทัดฐานของหลักสูตร
แกนกลางและความเป็นไปได้ ของการพัฒนานักเรียนที่โรงเรียน มิใช่ก าหนดอย่างเลื่อนลอยหรือไม่มี
ฐานข้อมูล โครงสร้าง กรอบสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของหลักสูตรสถานศึกษา               

ก็ก าหนดอย่างมีเหตุผลถึงความใส่ใจในการพัฒนาผู้ เรียนอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ              
มิใช่ค านึงถึงแต่ความสะดวกของครูหรือการบริหารของโรงเรียน 

  การก าหนดสาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ ของหลักสูตร
สถานศึกษา ก็ก าหนดโดยเข้าใจผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่มเป็นฐาน  ประกอบกับก าหนดอย่าง
พยายามให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาได้อย่างแท้จริง  ตามธรรมชาติ  เช่น           
จัดบูรณาการและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้ และการจัด
แหล่งเรียนรู้ย่อมหลากหลาย     อีกท้ังการระดมทรัพยากรมุ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก 

และการก าหนดแนวการวัดประเมินผล  ของหลักสูตรสถานศึกษานั้นก็จะเป็นไปอย่างรอบคอบ เน้นเพื่อ 

พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง    มากกว่าแค่การตัดสินเลื่อนชั้น    และเป็นไปตามหลักการประเมินตาม 

สภาพจริง   เป็นต้น 

  การก าหนดองค์ประกอบต่างๆ   ของหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดจากข้อมูลบริบทของ
สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านผู้เรียน  ชุมชน   และสภาพเป็นจริงต่างๆ  ของสถานศึกษา  อีกทั้ง      
มุ่งประโยชน์ต่อผู้เรียนดังกล่าว  จุดสะท้อนส าคัญของความเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่ชัดเจนอีก
ประการหนึ่งคือ การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา 

นอกจากการวิเคราะห์ก าหนดจากมาตรฐานช่วงชั้น  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2551 แล้ว  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือ  สถานศึกษาอาจก าหนด 

เพ่ิมเติมตามความต้องการจ าเป็นเฉพาะของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์    จากวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ก าหนด ผนวกกับบริบทด้านต่างๆ  ของสถานศึกษา แล้วก าหนด
สาระการเรียนรู้ตามมา ทั้งสาระการเรียนรู้แกนกลาง และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น หากมิได้ก าหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ิมเติมอะไรจากที่วิเคราะห์ก าหนดจากมาตรฐานช่วงชั้น  แต่เน้นก าหนด               
ที่สาระการเรียนรู้รายปีให้เหมาะสมแทนก็น่าเป็นไปได้   ทั้งนี้สาระการเรียนรู้รายปีของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้หลักจะเป็นไปตามความสอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้น และผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนด ตามหลักสูตรแกนกลาง และสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดบนฐานข้อมูล        
ของสภาพสถานศึกษาหรือชุมชน   ท้องถิ่นรอบสถานศึกษา  โดยสาระท้องถิ่นนี้ต่างก็ก าหนด           
เพ่ือบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้างต้น และบรรลุมาตรฐานช่วงชั้นที่หลักสูตรแกนกลางก าหนดด้วย 

ซึ่งการก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นลักษณะนี้จะเป็นไปตามที่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก าหนดไว้
ในมาตราที่ 27 วรรค 2 ชัดเจน  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลางนี้แต่ละสถานศึกษาอาจก าหนดคล้ายกันได้ 
แต่สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  แต่ละสถานศึกษาจะมีความ
แตกต่างกัน และจะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะบ่งบอกความเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่แท้จริง        

ที่มิใช่หลักสูตรแกนกลางเหมือนกันทั้งประเทศ และมิใช่หลักสูตรกลุ่มโรงเรียนที่หลายโรงเรียน
เหมือนๆ กันโดยมิได้ค านึงถึงว่าเหมาะกับบริบทของโรงเรียนที่ตั้งอยู่หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดรับ   
กับหลักสูตรแกนกลางและบริบทของโรงเรียนนี่เอง มีโอกาสเหมาะสมและเอ้ือประโยชน์การเรียนรู้  
กับผู้ เรียนและชุมชนได้มาก ทั้งหลักสูตรสถานศึกษาได้ค านึงถึงผู้ เรียนเป็นส าคัญตลอด                
ทุกองค์ประกอบดังกล่าว เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ หรือ เจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย             

และหรือหลักสูตรสถานศึกษา   เพ่ือผู้เรียนเป็นส าคัญตามบริบทของโรงเรียนจะเป็นแผนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนที่จะน าสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน บนพื้นฐานของความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน และชุมชนที่แท้จริง ซึ่งจะยังผลให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 

เรียนรู้ได้เหมาะสมกับศักยภาพและธรรมชาติของเขาเหล่านั้น อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้ประโยชน์ 
สูงสุด นี่แหละหลักสูตรสถานศึกษากับบริบทของโรงเรียน 

 

   3.  ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น    

        โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูลได้ด าเนินการจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นโดย      
อิงแนวปฏิบัติจากนักวิชาการพัฒนาหลักสูตร   และผู้เชี่ยวชาญในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น   ดังนี้           
(ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์, 2539 : 123 -135)    

     ขั้นที่  1  การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น  

     ขั้นที่  2  การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน      

     ขั้นที่ 3  การก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรระดับท้องถิ่น  

    ขั้นที่ 4  การก าหนดเนื้อหา  

     ขั้นที่ 5  การก าหนดกิจกรรม  

     ขั้นที่ 6  การก าหนดเวลาเรียน   

     ขั้นที่ 7  การก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล  

     ขั้นที่ 8  การจัดท าเอกสารหลักสูตร  

     ขั้นที่ 9  การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช้หลักสูตร  

    ขั้นที่ 10  การเสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร 

    ขั้นที่ 11  การน าหลักสูตรไปใช้     

          ขั้นที่ 12  การประเมินหลักสูตร 
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   4.  การรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  อาทิ  ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  ปราชญ์
ในชุมชนในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

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

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

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

  5.  ความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .................
................................................................................................................................................................ 
 

ส่วนที่ 2  เป้าหมายและจุดเน้น 

ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการท านานี้  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักในคุณค่า  ความส าคัญและประโยชน์ของ

การท านา   
  2.  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ   เกี่ยวกับขั้นตอนการท านา  และประเภทของการ
ท านา 
 3.  เพื่อให้ปฏิบัติการท านาตามขั้นตอนได้ถูกต้อง   
 4.  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่า  ในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  
เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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ส่วนที่ 3  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการท านา 

การเตรียมพันธุ์ข้าว  

    เมื่อน าเมล็ดข้าวไปเพาะให้งอก โดยแช่น้ านานประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง แล้วน าเมล็ดขึ้นจาก
น้ าและเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นสูงเมล็ดจะงอกภายใน 48 ชั่วโมง จึงน าเมล็ดที่เริ่มงอกเหล่านี้ไปปลูกใน
ดินที่เปียกส่วนที่เป็นรากจะเจริญเติบโตลึกลงไปในดินส่วนที่เป็นยอดก็จะสูงขึ้นเหนือผิวดินแล้วเปลี่ยน 

เป็นใบ ต้นข้าวเล็กๆนี้เรียกว่า ต้นกล้า หลังจากต้นกล้ามีอายุ ประมาณ   40  วัน จะมีหน่อใหม่เกิดขึ้น
โดยเจริญเติบโตออกจากตา บริเวณโคนต้น ต้นกล้าแต่ละต้นสามารถแตกหน่อใหม่ประมาณ 5 – 15 
หน่อ   ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับพันธ์ข้าวระยะปลูกและความอุดมสมบูรณ์ของดิน แต่หน่อต้นกล้าให้ร่วงข้าวหนึ่ง
รวง แต่รวงข้าวมีเมล็ดข้าวประมาณ 100 – 200 เมล็ด โดยปกติต้นข้าวที่โตเต็มที่แล้วจะมีความสูง
จากพ้ืนดินถึงปลายรวงที่สูงที่สุดประมาณ  100 – 200 เซนติเมตร   ซึ่งแตกต่างไปตามพันธุ์ข้าวตลอด
จนถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินและความลึกของน้ า 
 

วิธีการปลูกข้าวหรือการท านาในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 วิธี ดังนี้    
1.  การปลูกข้าวไร่   หมายถึง   การปลูกข้าวบนที่ดอนไม่มีน้ าขังในพ้ืนที่ปลูก ชนิดของข้าว      

ที่ปลูกเรียกว่า ข้าวไร่ พ้ืนที่ดอนส่วนมาก เช่น ภูเขา มักจะไม่มีระดับ คือ สูงๆต่ าๆ จึงไม่สามารถไถ
เตรียมดิน และปรับระดับดินได้ง่ายๆ เหมือนกับพ้ืนที่ราบ เพราะฉะนั้นชาวนามักปลูกข้าวแบบหยอด 
โดยขั้ นแรกท าการตั ดหญ้ าและต้น ไม้ เ ล็ กออก แล้ วจึ งท าความสะอาด พ้ืนที่ ที่ จ ะปลู ก  
แล้วใช้หลักไม้ปลายแหลมเจาะดินเป็นหลุม ปกติจะต้องหยอดพันธุ์ข้าวทันทีหลังจากที่เจาะหลุม      
และหลังจากหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วจะใช้เท้ากลบดินปากหลุม เมื่อฝนตกหรือเมื่อเมล็ดได้รับ
ความชื้นจากดิน เมล็ดจะงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นข้าว เนื่องจากที่ดอนไม่มีน้ าขังและไม่มีการ
ชลประทาน การปลูกข้าวไร่จึงต้องใช้น้ าฝนเพียงอย่างเดียว พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่จะแห้งและขาดน้ าทันที่
เมื่อสิ้นหน้าฝน ดังนั้นการปลูกข้าวไร่จึงต้องใช้พันธุ์ที่มีอายุเบา โดยปลูกในต้นฤดูฝนและแก่เก็บเกี่ยว
ได้ในปลายฤดูฝน ดังนั้นการปลูกข้าวไร่ชาวนาจะต้องหมั่นก าจัดวัชพืช เพราะที่ดอนมักจะมีวัชพืช
มากกว่าที่ลุ่ม พ้ืนที่ที่ปลูกข้าวไร่ในประเทศไทยมีจ านวนน้อยและปลูกมากในภาคเหนือและภาคใต้ 
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางปลูกข้าวไร่น้อยมาก  

   2.  การปลูกข้าวนาด า หรือเรียกว่า การปักด า   ซึ่งวิธีการปลูกแบ่งเป็นสองตอน ตอนแรก
ได้แก่การตกกล้าในแปลขนาดเล็ก และตอนที่สองได้แก่การถอนต้นกล้าน าไปปักดินในนาผืนที่ใหญ่ 
ดังนั้น การปลูกแบบปักด าอาจเรียกว่า Indirect Seeding ซึ่งต้องเตรียมดินที่ดีกว่าการปลูกข้าวไร่  
ซึ่งมีการไถดะ การไถแปร และการคราด ปกติการไถและคราดในนาด ามักจะใช้แรงวัวคว าย หรือ
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แทรกเตอร์ขนาดเล็กที่เรียกว่า ควายเหล็ก หรือไถยนต์เดินตาม ทั้งนี้เป็นเพราะพ้ืนที่นาด ามีคันนาแบ่ง
กั้ นออก เป็ นแปลง เล็ กๆ  ขนาดแปลงละ 1 ไ ร่  หรื อ เล็ กกว่ า  คั นนามี ไ ว้ เ พ่ื อกั ก เก็บน้ า  
ปล่อยน้ าทิ้งจากแปลงนา นาด าจึงมีการบังคับน้ าในนาไว้ได้บ้างพอสมควร การไถดะ   หมายถึง     
การไถครั้งแรกเพ่ือท าลายวัชพืชในนาและพลิกกลับหน้าดิน แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์  
จึงท าการไถแปรซึ่งหมายถึงการไถตัดกับรอยไถดะ การไถแปรอาจไถมากกว่าหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ระดับน้ าในนาตลอดจนถึงชนิดและปริมาณของวัชพืช เมื่อไถแปรแล้วท าการคราด ได้ทันที  
การคราดก็คือการคราดเอาวัชพืชออกจากผืนนา และปรับพ้ืนที่นาให้ได้ระดับเป็นที่ราบเสมอกัน ด้วย
พ้ืนที่นาที่มีระดับเป็นที่ราบจะท าให้ต้นข้าวได้รับน้ าเท่าๆกัน และสะดวกต่อการไขน้ าเข้าออก  

   การตกกล้า หมายถึง การน าเมล็ดหวานให้งอก ใช้เวลาประมาณ 25-30 วัน นับจากวันหว่าน  
เมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่มีขนาดโตพอที่จะถอนน าไปปักด าได้การปักด า คือการน าต้นกล้า       
ที่ ถอนขึ้นจากแปลงแล้วมัดรวมกันเป็นมัดๆ จะต้องสลัดดินโคลนที่รากออก แล้วน าไปปักด าในพ้ืนที่
นาที่ได้เตรียมไว้ ถ้าต้นกล้าสูงมากก็ตัดปลายใบทิ้ง พ้ืนที่นา ที่ใช้ปักด าควรมีน้ าขังอยู่ประมาณ 5 – 10 
เซนติเมตร    เพราะต้นข้าวอาจถูกลมพัดจนพับลงได้เมื่อนานั้นไม่มีน้ าขังอยู่เลย  ถ้าระดับน้ าในนั้นลึก
มากต้นข้าวที่ปักด าอาจจมน้ าในระยะแรก และ ข้าวจะต้องยืดต้นมากกว่าปกติ จนผลให้แตกกอน้อย 
การปักด าที่ได้ผลผลิตสูงจะต้องปักด าให้เป็นแถวเป็นแนว และมีระยะห่างระหว่างกอมากพอสมควร 

3.  การปลูกข้าวนาหว่าน    เป็นการปลูกข้าวโดยเอาเมล็ดพันธุ์หว่านลงในพ้ืนที่นาที่ไถ
เตรียมไว้โดยตรง ซึ่งเรียกว่า Direct Seeding การเตรียมดินก็คือการไถดะและไถแปร ชาวนาจะเริ่ม
ไถนาส าหรับปลูกข้าวนาหว่านตั้งแต่เดือนเมษายน เนื่องจากพ้ืนที่นาส าหรับปลูกข้าวนาหว่านไม่มีคัน
นากั้นจึงสะดวกแก่การไถด้วยแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามยังมีชาวนาจ านวนมากใช้แรงงานวัว
และควายไถนา การปลูกข้าวนาหว่านมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การหว่านส ารวย การหว่านคราดกลบ
หรือไถกลบ การหว่านหลังขี้ไถ และการหว่านน้ าตม การหว่านส ารวย การหว่านวิธีนี้ชาวนาจะหว่าน
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ยังไม่ได้เพาะให้งอกลงในพ้ืนที่นาเตรียมดินโดยการไถดะ และไถแปรไว้แล้วโดยตรง 
เมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไปตกลงอยู่ในซอกระหว่างก้อนดินและรอยไถ เมื่อฝนตกพ้ืนดินเปียกและเมล็ด
ได้รับความชื้นเมล็ดข้าวจะงอกเป็นต้นกล้า การหว่านวิธีนี้ใช้เฉพาะท้องที่ซึ่งดินมีความชื้นพออยู่แล้ว 

     4. การหว่านคราดกลบหรือไถกลบ ชาวนาจะท าการไถดะและไถแปร แล้วจึงน าเมล็ดที่ยัง
ไม่ได้เพาะ ให้งอกหว่านลงไปทันทีแล้วคราด หรือไถเพ่ือกลบเมล็ดที่หว่านลงไปอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก 

ดินมีความชื้นอยู่แล้วเมล็ดจะเริ่มงอกทันทีหลังจากหว่านลงดินการตั้งตัวของต้นกล้าจะตั้งตัวดีกว่า 
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  5.  การหว่านส ารวย   เพาะเมล็ดที่หว่านถูกกลบฝังลึกลงในดิน 

  6.  การหว่านน้ าตม   การหว่านแบบนี้นิยมใช้ในพ้ืนที่มีน้ าขังประมาณ 3 – 5  เซนติเมตร  
และพ้ืนที่นาเป็นผืนใหญ่ขนาดประมาณ 1 – 2 ไร่มีคันนากั้นเป็นแปลงการเตรียมดินท าเหมือนกับการ
เตรียมดินส าหรับนาด า ซึ่งมีการไถดะ ไถแปร และคราดเพ่ือเก็บวัชพืชออกจากพ้ืนนาแล้วจึงทิ้งให้ดิน
ตกตะกอนจนเห็นว่าน้ าใส  จึ งน าเมล็ดพันธุ์ที่ เพาะให้งอกแล้วหว่านลงนาและไขน้ าออก  
เมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวและเจริญเติบโตอย่างข้าวอ่ืนๆ ตามปกติการหว่านแบบนี้นิยมท ากัน  
ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ท าการปลูกข้าวนาปรัง 
 

การดูแลรักษา     
  ในระหว่างการเจริญเติบโตของต้นข้าว   ตั้งแต่การหยอดเมล็ด การหว่านเมล็ด การปักด าต้น
ข้าวต้องการน้ าและปุ๋ยส าหรับการเจริญเติบโต ในระหว่างนี้ต้นข้าวอาจถูกโรคและแมลงศัตรูข้าวหลาย
ชนิดเข้าท าลายต้นข้าว   โดยท าให้ต้นข้าวแห้งตายหรือผลผลิตต่ าและคุณภาพเมล็ดไม่ได้มาตรฐาน 
เพาะฉะนั้นนอกจากจะมีวิธีการปลูกที่ดีแล้วจะต้องมีวิธีการดูแลที่ดีอีกด้วย ทั้งการก าจัดวัชพืช  ใส่ปุ๋ย
และพ่นยาเคมี เพ่ือป้องกันและก าจัดโรคแมลงศัตรูที่อาจเกิดระบาดขึ้นได้ 
 

การเก็บเกี่ยว   
  สามารถท าได้ในสัปดาห์ที่สี่หลังจากข้าวออกดอกแล้วประมาณ  28 – 30 วัน ชาวภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางใช่เคียวส าหรับเกี่ยวข้าวทีละ หลายๆ รวง ส่วนชาวนาภาคใต้
ใช้แกระส าหรับเกี่ยวข้าวทีละรวง เคียวที่ใช้เกี่ยวข้าวมี  2 ชนิด ได้แก่ เคียวนาสวน และเคียวนาเมือง 
เคียวนาสวนเป็นเคียวกว้าง ใช้ส าหรับเกี่ยวข้าวนาสวนที่ปลูกไว้แบบปักด า ส่วนเคียวนาเมืองเป็นเคียว
วงแคบและมีด้ามยาวกว่าเคียวนาสวน เคียวนาเมืองใช้เกี่ยวข้าวนาเมืองที่ปลูกไว้แบบหว่าน         
ข้าวที่เกี่ยวด้วยเคียวไม่จ าเป็นต้องมีคอรวงยาว  เพราะข้าวที่ถูกเกี่ยวมาจะถูกมัดเป็นก าๆ ส่วนข้าว         
ที่ถูกเกี่ยวด้วยแกระจ าเป็นต้องมีคอรวงยาวเพราะชาวนาต้องเกี่ยวรวงที่ละรวงแล้วมัดเป็นก าๆ            
ข้าวที่ถูกเกีย่วด้วยแกระชาวนาจะเก็บไว้ในยุ้งฉาง   ซึ่งโปร่ง  มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และจะท าการ
นวดเมื่อต้องการขายหรือต้องการสีเป็นข้าวสาร   ข้าวที่เกี่ยวด้วยเคียวซึ่งปลูกไว้แบบปักด า ชาวนา        
จะทิ้งไว้ในนาบนตอซังเพ่ือตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 3 – 5 วัน ส าหรับข้าวที่ปลูกแบบหว่านพ้ืนที่นา
จะแห้งในระยะเก็บเกี่ยว ข้าวจึงแห้งก่อนเก็บเกี่ยว ข้าวที่เกี่ยวแล้วจะถูกกองทิ้งไว้บนพ้ืนที่นาเป็นรูป
ต่างๆ กันเป็นเวลา 5 – 7 วัน เช่น  รูปสามเหลี่ยม แล้วจึงน ามาที่ลานนวด ข้าวที่นวดแล้วจะถูกน าไป
เก็บในยุ้งฉางหรือส่งไปขายที่โรงสีทันทีก็ได้  
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การนวดข้าว    
  หมายถึงการน าเมล็ดข้าวออกจากรวงและท าความสะอาด เพ่ือแยกเมล็ดข้าวลีบและเศษฟาง
ออก เหลือไว้เฉพาะเมล็ดข้าวเปลือกที่ต้องการเท่านั้น  ซึ่งการนวดข้าวสามารถท าได้หลายวิธี         
เช่น การนวดข้าวโดยใช้แรงสัตว์  (วัว ควาย)   การนวดแบบฟาดก าข้าว    การนวดแบบใช้เครื่องทุ่น
แรง (เครื่องหมุนตีร่วงข้าว) และการนวดแบบใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ (คอมไบน์)  โดยเริ่มจากการน า
ข้าวที่เกี่ยวจากนาไปกองไว้ที่ลานส าหรับนวดข้าว   การกองข้าวมีหลายวิธีแต่หลักส าคัญ คือ         
การกองข้าวจะต้องเป็นระเบียบ ถ้ากองไม่เป็นระเบียบมัดข้าวะอยู่สูงๆ ต่ าๆ ท าให้เมล็ดข้าวได้รับ
ความเสียหายและคุณภาพต่ า โดยปกติแล้วจะกองเป็นวงกลม หลังจากข้าวนวดแล้ว ชาวนามัก           
จะที่ตากข้าวให้แห้งเป็นเวลา  5 – 7 วัน เพ่ือลดความชื้นในเมล็ดข้าว  ข้าวที่เกี่ยวใหม่ๆ มีความชื้น
ประมาณ  20 – 25 %  หลังจากตากแล้วเมล็ดข้าวจะมีความชื้นเหลือประมาณ  13 – 15% เมล็ด  
  

การท าความสะอาดเมล็ด      
  เมล็ดข้าวที่ได้จากการนวดมักมีสิ่งเจือปน   เช่น  ดิน กรวด ทราย เมล็ดลีบฟางข้าวท าให้ขาย
ได้ราคาต่ า ฉะนั้นชาวนาจะท าความสะอาดเมล็ดก่อนที่จะน าข้าวเปลือกเก็บเข้ายุ้งฉางหรือขาย        
ให้พ่อค้า การท าความสะอาดเมล็ด หมายถึง  การน าข้าวเปลือกออกจากสิ่งเจือปนอ่ืนๆ ซึ่งท าได้หลายวิธี 
เช่น การสาดข้าว การใช้กระด้งฝัด และการใช้เครื่องฝัด 

   
 การตากข้าว       

เพ่ือรักษาคุณภาพเมล็ดข้าวให้ได้มาตรฐานเป็นเวลานานๆ หลังจากนวดและท าความ สะอาด
เมล็ดข้าวแล้ว จ าเป็นต้องน าข้าวเปลือกไปตากอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ จะน าไปเก็บในยุ้งฉาง เพ่ือให้
ข้าวเปลือกแห้งและมีความชื้นประมาณ 13 – 15%  เมล็ดข้าวในยุ้งที่มีความชื้นสูงกว่านี้จะท าให้เกิด
ความร้อนสูงจนคุณภาพข้าวเสื่อม และอาจท าให้เชื้อราติดมากับเมล็ดและขยายพันธุ์ท าลายเมล็ด
ข้าวเปลือกได้เป็นจ านวนมาก   การตากข้าวควรตากบนลานที่สามารถแผ่กระจายเมล็ดข้าวให้ได้รับ
แสงโดยทั่วถึงกันควรตากแดดนานประมาณ  3 – 4 แดด    ในต่างประเทศใช้เครื่องอบข้าว  เพ่ือลด 

ความชื้นในเมล็ดข้าวเรียกว่า  Drier โดยให้เมล็ดข้าวผ่านอากาศร้อน 
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โครงสร้างเนื้อหา 

 หลักสูตรการท านาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 9 เนื้อหา  ดังนี้  

1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท านา 

2.  วิธีการปลูกข้าวหรือการท านา 

3.  การปลูกข้าวไร่  
4.  การปลูกข้าวนาด า หรือเรียกว่า การปักด า  
5.  การปลูกข้าวนาหว่าน     
6.   การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียว 

7.  การนวดข้าว 

8.   การท าความสะอาดเมล็ด 

9.  การตากข้าว 

 

เวลาเรียน 

 หลักสูตรการท านาได้ก าหนดเวลาเรียนไว้ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนละ          
2 ชั่วโมง  ก าหนดไว้ ดังตารางดังนี้ 

ตารางท่ี  7.1     ตารางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น  เรื่องการท านา 

 

ที ่ เนื้อหา จ านวนแผน จ านวนชั่วโมง 
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท านา 1 2 

2 วิธีการปลูกข้าวหรือการท านา 1 2 

3 การปลูกข้าวไร่ 1 2 

4 การปลูกข้าวนาด า หรือเรียกว่า การปักด า 1 2 

5 การปลูกข้าวนาหว่าน 1 2 

6 การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว 1 2 

7 การนวดข้าว 1 2 

8 การท าความสะอาดเมล็ด 1 2 

9 การตากข้าว 1 2 

รวม 9 18 
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แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามหลักสูตรการท านา บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  จึงได้
ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ไว้ดังนี้ 

1. การศึกษาค้นคว้าจากต ารา  เอกสาร  ใบความรู้  ใบงาน  วารสารต่างๆ 
2. การศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้รู้      

ในท้องถิ่น 
3. การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพฝึกให้นักเรียนได้ลงมือ 

ปฏิบัติจริง 
4. การเรียนการสอนเน้นกระบวนการกลุ่ม  เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น  รู้จัก 

รับผิดชอบและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5. การฝึกทักษะการปฏิบัติท านาจริง  ให้วิทยากรท้องถิ่นมีส่วนช่วยในบางโอกาสเพ่ือให้ 

นักเรียนเห็นแบบอย่างและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 
แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

 -  www.youtube.com/watch?v=C9FmU7wN5NI  

 -  กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี  ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวขอนแก่น 

 -  ปราชญ์ชาวบ้าน  บ้านหนองหลวง ต าบลหนองหลวง  อ าเภอสว่างแดนดิน                  
จังหวัดสกลนคร 
 -  แนวทางในการจัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 -  นาข้าว   บ้านหนองหลวง  ต าบลหนองหลวง  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร ฯลฯ 

 

ส่วนที่ 4 การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น 

การวัดและประเมินผล 

  แนวทางในการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายและจุดเน้นมุ่งเน้น
หลักการส าคัญ  4  ดังนี้ 
 1.  การสังเกต   การสังเกตกระบวนการท างานของนักเรียนรายบุคคล เป็นกลุ่มโดยเน้น
ตระหนัก  ความนิยมชมชอบ  นิสัยรักการท างาน   ความรับผิดชอบ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน              
และการปรับปรุงงานอยู่เสมอ  เครื่องมือใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 
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 2.  วัดความรู้ความเข้าใจ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล   การวัดความรู้อาจวัดได้
หลายวิธี  เช่น  การสัมภาษณ์  การซักถาม  การรายงาน   การทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 3.  การตรวจผลงาน   การตรวจผลงานภาคปฏิบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลที่มุ่งเน้น    
ให้ผู้เรียนเป็นคนมคีวามมานะอดทน   ท างานเสร็จหรือปฏิบัติอย่างมีกระบวนการ   ท างานเสร็จตาม
กระบวนการที่ก าหนดไว้ให้ 
 4.  การน าความรู้ไปใช้   ส่วนหนึ่งได้เสนอแนะในแผนการสอน  การที่นักเรียนจะน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมากน้อยเพียงใดนั้น  ประการส าคัญ  ครูจะต้องเป็นผู้เสนอแนะ       
และมอบหมายงานให้ไปช่วยผู้ปกครองที่บ้านหรืออาจเป็นกิจกรรมพิเศษ  เช่น  ครูน านักเรียนไปดู
สถานที่จริง  ของจริง  และหาความช านาญเพ่ิมเติมระหว่างปฏิบัติที่บ้านและโรงเรียนครูต้องมีแบบ
สังเกตและแบบบันทึกกิจกรรมหรือแบบรายงานที่ครูมอบหมายให้บันทึก  เป็นต้น 

 

การก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 

 ผู้เรียนต้องมีความรู้ทักษะและคุณลักษณะโดยรวมต่อไปนี้จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน 

ซึ่งก าหนดเป็นระดับผลการเรียน  8  ระดับ  ดังนี้ 
 ระดับ  4         หมายถึง   ดีเยี่ยม        คะแนน 80 – 100 

     ระดับ    3.5       หมายถึง    ดีมาก        คะแนน 75 – 79 

       ระดับ 3          หมายถึง     ดี             คะแนน 70 – 74 

      ระดับ 2.5      หมายถึง  ค่อนข้างดี        คะแนน 65 – 69 

      ระดับ  2        หมายถึง    น่าพอใจ        คะแนน  60 – 64 

      ระดับ 1.5      หมายถึง     พอใช้          คะแนน  55 – 59  
       ระดับ 1     หมายถึง   ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า   คะแนน  50 – 54  
       ระดับ 0       หมายถึง  ต่ ากว่าเกณฑ์      คะแนน   0 - 49  
 

ส่วนที่ 5 การน ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

เขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการน าเสนอแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนแก่สถานศึกษาในการน า
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 

การน าเป้าหมายและจุดเน้นไปใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์.........................................................  
.................................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
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 การน าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไปใช้ในจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น การสอดแทรกในรายวิชาพ้ืนฐาน  จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม จัดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หรือจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน  
.................................................................................................................................. ............................. 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
 

 

 การน าแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่นไปสู่การก าหนดการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ระดับสถานศึกษา  และระดับชั้นเรียน 

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

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

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

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

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

 

 

   ลงชื่อ..............................................ผู้ให้ข้อมูล 

    (.........................................................) 
         ต าแหน่ง........................................................... 

                       วันเดือนปีที่ให้ข้อมูล...................................... 
 

หมายเหตุ   เนื่องจากเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล  ที่มีการพัฒนาขึ้น 

    ใช้ใน ปี 2554 จึงไม่สามารถน าตัวอย่างบางหัวข้อ  มาอ้างอิงในงานวิจัยนี้ได้  เพราะ  
   อาจเป็นข้อมูล ที่สถานศึกษาไม่อยากเปิดเผย 
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ตัวอย่าง    แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  หลักสูตรท้องถิ่น  เรื่องการท านา ของโรงเรียน       
หนองหลวงวิทยานุกูล  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่19 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนครเขต 2  (ธิดารัตน์  ถาบุตร. 2555 : 113 – 11) 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  ชั้นประถมศึกษาปีที่6 

เรื่อง  การท านา                                      เวลา    18  คาบ 

หน่วยย่อย   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท านา                  เวลา     2   คาบ 

วันที่...........เดือน................... พ.ศ. ............................    ผู้สอน............................................... 
 

1.  สาระ/มาตรฐาน 

สาระที่   1   การด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระที่   4   การอาชีพ 

              มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  
ทักษะการจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหา
ความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างานมีจิตส านึก ในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร         
และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

     มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจและมีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพ  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 

2.  มาตรฐานการเรียนรู้สูตัวชี้วัด 

 ง 1.1  ป. 6/1    อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานในแต่ละข้ันตอน 

 ง 1.1  ป. 6/2    ใช้ทักษะในการจัดการท างานและทักษะการท างานร่วมกัน 

 ง 1.1  ป. 6/3  ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อ่ืน 

 ง 4.1  ป. 6/1   ส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ 

  ง 4.1  ป. 6/2   ระบุความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 

 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพท านา  
2. นักเรียนอธิบายขั้นตอนการท านาได้ 
3. นักเรียนวาดภาพการท านา  ตามจินตนาการได้ 
4. นักเรียนเห็นคุณค่าและมีจิตส านึกท่ีดีในการประกอบอาชีพท านา 
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4.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด้านมีวินัย 

  ด้านใฝ่เรียนรู้  

  ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
  ด้านมุ่งมั่นในการท างาน 

 ด้านรักในความเป็นไทย 

    1. มีความสนใจ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

   2. ด าเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของสังคม อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

   3. ใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างคุ้มค่า ตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

  5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์  หวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง 
 

5.  สาระส าคัญ 

  การท านา หมายถึง การปลูกข้าวและการดูแลรักษาต้นข้าวในนา ตั้งแต่ปลูกไปจนถึง       
เก็บเกี่ยว การปลูกข้าวในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามสภาพของดินฟ้าอากาศ และสังคมของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ ในแหล่งที่ต้องอาศัยน้ าจากฝนเพียงอย่างเดียว ก็ต้องกะระยะเวลาการปลูกข้าวให้
เหมาะสมกับช่วงที่มีฝนตกสม่ าเสมอ และเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฤดูฝนหมดพอดี เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมี
สภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน 

 

6.  สาระการเรียนรู ้
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท านา 

1. ความหมายของการท านา 
2. ปัจจัยส าคัญของการท านา 
3. หลักส าคัญในการท านา 

 
7.  ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐานร่องรอยแสดงความรู้) 
 ใบงานเรื่อง  วาดภาพการท านา  ตามจินตนาการ 

 

8.  ค าถามส าคัญ 

 การท านามีความส าคัญต่อประเทศชาติอย่างไร 
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9.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.  ครูทักทายนักเรียนแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนให้นักเรียนทราบ 
2.  ครูถามค าถามน านักเรียนว่าครอบครัวใครประกอบอาชีพท านาบ้าง 

และนักเรียนเคยท านาหรือไม่  อย่างไร 

3.  ครูให้นักเรียนดูวีดีทัศน์โอเรื่อง การท านาสมัยเก่าและการท านาสมัยใหม่   
4.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสิ่งที่ได้รับจากการดูวีดีทัศน์ 

ขั้นสอน/ผู้เรียนท ากิจกรรม 

4. ครูอธิบายในส่วนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท านา     
  6.  ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5  กลุ่ม   กลุ่มละเท่าๆ กัน   โดยใช้เกณฑ์คละ
ความสามารถ   เก่ง  ปานกลาง   อ่อน    

7.  ครูแจกใบความรู้เรื่องการท านา   ประกอบด้วย   ความหมายของการท านา 

ปัจจัยส าคัญของการท านา  หลักส าคัญในการท านา    ครูสังเกตพฤติกรรมการท างาน 

  8.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน  เพื่อสรุปประเด็นที่ได้ไปศึกษาให้เพ่ือนในชั้น
เรียนได้ทราบ 

 ขั้นสรุป     
  9.  ครูร่วมสรุปหัวข้อเนื้อหากับนักเรียน  เรื่องการท านา    
  10.  ครูมอบหมายให้นักเรียนไปวาดภาพการท านา  ตามจินตนาการ   พร้อมกับ
การเขียนเล่าเรื่องประกอบภาพ   ก าหนดส่งสัปดาห์หน้า 

 

10. การจัดบรรยากาศเชิงบวก 

 1.  จัดสถานที่เรียนให้สะอาด  เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  และสวยงาม    

 2.  ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีการตอบค าถามในชั้นเรียนโดยไม่ให้นักเรียนกังวลว่าถูกหรือผิด 

 

11.สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  สื่อการเรียนรู้ 

- ใบความรู้ 
- ใบงาน 

แหล่งการเรียนรู้ 
- เว็บไซด์  www.youtube.com/watch?v=C9FmU7wN5NI  
-     พ้ืนที่ท านา  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 

 

http://www.youtube.com/watch?v=C9FmU7wN5NI
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12.  การวัดและการประเมินผล 

1. วิธีการวัด 
1.1 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
1.2 การท าใบงาน  เรื่อง การวาดภาพการท านา  ตามจินตนาการ   พร้อมกับการเขียน

เล่าเรื่องประกอบภาพ 
2. เครื่องมือในการวัด 

2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
2.2 ใบงานเรื่อง การวาดภาพการท านา  ตามจินตนาการ   พร้อมกับการเขียนเล่าเรื่อง

ประกอบภาพ 
3. เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

3.1 การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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ตารางที่ 7.2   ตารางแบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

ระดับชั้น............................โรงเรียน................................................. 
ภาคเรียนที่.................ปีการศึกษา..................................... 

 

ค าชี้แจง  ครูประเมินพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน  และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับ
พฤติกรรมนักเรียน 

 

ที ่ ชื่อสกุล 

เตร
ียม

อุป
กร

ณ์ก
าร

เรีย
น 

 

ตั้ง
ใจเ

รีย
น 

 
ซัก

ถา
มเมื่

อไ
ม่เข

้าใจ
 

 
ไม

่พูด
คุย

กัน
ขณ

ะเร
ียน

 

ให
้เกีย

รต
ิผู้พ

ูดด
้วย

กา
ร

ปร
บม

ือ 
 

รว
มค

ะแ
นน

 

 

 

สรุปผลการประเมิน 

หม
าย

เห
ตุ 

3 3 3 3 3 15 ผ่าน ไม่ผ่าน 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

************ผู้ผ่านเกณฑ์ประเมนิ  ต้องได้คะแนนตัง้แต ่ 12  คะแนน  ขึ้นไป 

 

 

 

ผู้ประเมิน........................................................ 
(...................................................................) 

ครูประจ าวิชา 
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ตารางที่ 7.3  ตารางรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

1. เตรียมอุปกรณ์  
การเรียน 

 

นักเรียนมีการเตรียม
อุปกรณ์การเรียนครบ 
ทุกอย่างที่ครูสั่ง 
 

นักเรียนไม่มีการเตรียม 
อุปกรณ์การเรียน  1 

อย่าง เช่น ไม่เอา 
หนังสือมา 
 

นักเรียนไม่มีการเตรียม
อุปกรณ์การเรียน      
2 อย่างขึ้นไป เช่น      
ไม่เตรียมสมุด  ดินสอ 
ปากกา มา 

 

2.  ตั้งใจเรียน 

 

มีสมาธิ  ตั้งใจจดจ่อ         
กับเรื่องที่ครูสอน 

 

ตั้งใจจดจ่อเรื่องที่ฟัง
แต่ขาดสมาธิ 
 

ไม่มีสมาธิ  ไม่สนใจ           
ไม่มองหน้าผู้สอน 

 

3.  ซักถามเม่ือไม่
เข้าใจ 

 

เมื่อมีข้อสงสัยยกมือ
ก่อนถามทุกครั้ง 
 

เมื่อมีข้อสงสัยยกมือ
ก่อนถามบางครั้ง 
 

ซักถามโดยไม่ยกมือ 
ทุกครั้ง 
 

4. ไม่พูดคุยกันขณะ 

ที่เรียน 

 

ซักถามเม่ือผู้พูดเปิด
โอกาส 

ให้ถามทุกครั้ง 
 

ซักถามเม่ือผู้พูดเปิด
โอกาสให้ถามเป็น
บางครั้ง 
 

ซักถามทุกเมื่อตาม    
ที่ต้องการ 

 

5.  ให้เกียรติผู้พูดโดย
การปรบมือ 

 

ปรบมือทุกครั้งก่อนฟัง
หรือขณะฟังหรือจบ
การฟัง 
 

ปรบมือบางครั้งก่อน
ฟังหรือขณะฟังหรือ
หลังจบการฟัง 
 

ไม่ปรบมือทั้งก่อนฟัง
หรือขณะฟังหรือจบ
การฟัง 
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ตารางที่ 7.4  ตารางรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนใบงาน 

 

หัวข้อเนื้อหา 
คะแนน 

3 2 1 

ใบงาน เรื่องการวาด
ภาพตามจินตนาการ 

สวยงาม  สื่อความได้
ชัดเจน  องค์ประกอบ
ภาพเหมาะสมส่งตาม
ก าหนด 

สวยงาม  สื่อความไม่
ชัดเจน  องค์ประกอบ
ภาพไม่เหมาะสม 

ส่งตามก าหนด 

ภาพไม่สื่อความหมาย
ตามท่ีก าหนด  
องค์ประกอบภาพ        
ไม่เหมาะสม   

ส่งงานล่าช้า 
 

 ข้อเสนอแนะ 

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

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

............................................................................................................................. ................................... 
ความเห็นผู้บริหาร 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้บริหาร 

              (..............................................) 
              .........../......................../............. 

บันทึกผลหลังสอน 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... ............. 
ลงชื่อ...............................................ผู้สอน 

                               (..............................................) 
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บทสรุป 
 

เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ส าหรับผู้เรียน
ส่วนใหญ่ทั้งประเทศ    จึงอาจไม่เหมาะสมกับการน าไปใช้ในแต่ละพ้ืนที่  ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้อง
พัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น  ซึ่งในการพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าวอาจท าได้หลายวิธี  เช่น  ศึกษาจากปัญหาของผู้เรียนและวิถีชีวิตของผู้เรียน            
จากการส ารวจสภาพปัญหาชุมชน   จากสภาพวิกฤตทางสังคมปัจจุบัน   จากภูมิปัญญาท้องถิ่น    
จากหลักสูตรแกนกลาง ฯลฯ  แนวทางการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ท าได้หลายลักษณะ  
คือ  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน  ปรับหรือเพ่ิมรายละเอียดหัวข้อของเนื้อหา  ปรับปรุงสื่อ         
การเรียนการสอน  จัดท าสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม่  และจัดท าค าอธิบายเพ่ิมเติม  โดยมีขั้นตอน
ของการพัฒนาหลักสูตร  คือจัดตั้งคณะท างาน  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  ก าหนด
วัตถุประสงค์   เนื้อหา  กิจกรรม  เวลาเรียน  เกณฑ์การวัดและประเมินผล  จัดท าเอกสารหลักสูตร  
ตรวจสอบคุณภาพ  และการทดลองการใช้หลักสูตร  เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร  น าหลักสูตรไปใช้            
และประเมินผลหลักสูตร  ทั้งนี้เพ่ือผู้เรียนรักหวงแหนท้องถิ่นอนุรักษ์วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ           
สิ่งแวดล้อม และเพ่ือน าไปประกอบอาชีพได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัดที่  7 

การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

ค าชี้แจง  ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

  

 1.  จงอธิบายความหมายของหลักสูตรเพื่ออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

 2.  จงระบุองค์ประกอบส าคัญของการจัดท าหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

 3.  จงอธิบายขั้นตอนของการจัดท าหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

 4.  ให้ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น โดยมี
เงื่อนไข ดังนี้ 
  4.1  ชื่อหลักสูตร 

  4.2  วัตถุประสงค์ 
  4.3  ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

  4.4   สาระการเรียนรู้หลักสูตร 

  4.5  โครงสร้างเนื้อหา 

  4.6  การจัดการเรียนรู้ 
  4.7  สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
  4.7  การวัดและประเมินผล 

           5.  จงบอกประโยชน์ของการจัดท าหลักสูตรเพ่ืออาชีพและหลักสูตรท้องถิ่น 

 

**************************************************************************** 

 

ใบงาน 
 

 

ค าสั่ง   ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คนโดยคละความสามารถ ให้ท าใบงานกิจกรรม    
“การออกแบบฝึกปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรเพ่ืออาชีพและท้องถิ่นแบบจุลภาค” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรม”          
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  8 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
                                                                                      

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.  บอกความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 
 2.   ระบุหลักการส าคัญในการน าหลักสูตรเข้าไปใช้ 
 3.  อธิบายขั้นตอนในการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
  4.  บอกลักษณะของงานที่เก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
 5.  บอกบทบาทของหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
 6.  วิเคราะห์แนวโน้มการใช้หลักสูตรในศตวรรษที่ 21     

 7.  มีความสามารถในการสื่อสาร  การท างาน  และการน าเสนอผลงาน 
 8.  มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล  

 9.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 
 1.  ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 

2.  หลักการในการน าหลักสูตรเข้าไปใช้ 
 3.  ขั้นตอนในการน าหลักสูตรไปใช้ 
 4.  ลักษณะของงานที่เก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
  5.  บทบาทของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
  6.  การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
 7.  แนวโน้มการใช้หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 
 8.  การพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 

  9.  ปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

  1.  ผู้เรียนรับฟังการบรรยายสรุปเนื้อหา ด้วย Microsoft  Power Point  เรื่อง  การน า
หลักสูตรไปใช้  พร้อมตอบค าถามระหว่างการบรรยายสรุป  
  2.  ผู้เรียนศึกษาเนื้อหา เรื่อง  การน าหลักสูตรไปใช้  จากเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

  3.  ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาส าคัญ  เรื่อง  การน าหลักสูตรไปใช้  เป็นกลุ่มย่อย 

  4.  ผู้เรียนจ านวน1 – 2 คนจากแต่ละกลุ่มจะได้รับสุ่มมาตอบค าถาม เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 

   5.  ผู้เรียนแต่ละคนตอบค าถามท้ายบทเรียนแล้วน าส่งในสัปดาห์ต่อไป 
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กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ค าสั่ง  ให้ผู้ เรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 - 6  คน ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับรูปภาพ ให้ผู้เรียนหาความรู้เกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการใช้หลักสูตรศตวรรษที่ 21 โดยน าเสนอรูปภาพที่ 8.1 ทักษะ          
ของคนในศตวรรษที่ 21 แล้วบันทึกลงในกระดาษ ที่แจกให้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.1 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21  
(http://romanpaduka1.wordpress.com/) 

 

สื่อการเรียนการสอน 

  1.  เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การบริหารหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
          2.  การน าเสนอด้วย Microsoft  Power Point เรื่อง การบริหารหลักสูตร                   
และการน าหลักสูตรไปใช้ 
  3.  ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
 2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
 เว็บไซด์ http://library.udru.ac.th/ 
 
 
 
 

 

http://romanpaduka1.wordpress.com/
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การวัดประเมินผลประจ าบทเรียน 

 

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ        
ในการวัด 

เกณฑ์ในการวัด                
และประเมินผล 

1.  บอกความหมายของการ
น าหลักสูตรไปใช้ 
2.  ระบุหลักการส าคัญในการ
น าหลักสูตรเข้าไปใช้ 
3.  อธิบายขั้นตอนในการน า
หลักสูตรไปใช้ได้ 
 4.  บอกลักษณะของงาน        
ที่เก่ียวข้องกับการน า
หลักสูตรไปใช้ได้ 

5.  บอกบทบาทของ
หน่วยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตร
ไปใช้ 

การท า
แบบฝึกหัด 

แบบฝึกหัด 
ท้ายบท 

ตอบถูก 8 ข้อ ระดับดีเยี่ยม 

ตอบถูก 6-7 ข้อ ระดับดีมาก 

ตอบถูก 4-5 ข้อ  ระดับดี 
ตอบถูก 2-3  ข้อ  ระดับ     
ปานกลาง 
ตอบถูก 1  ข้อ  ระดับ
ปรับปรุง 
 

6.  วิเคราะห์แนวโน้มการใช้
หลักสูตรในศตวรรษที่ 21  

การท ากิจกรรม
เสริม
ประสบการณ์ 

ใบงานการท า
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

การตรวจกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์                    
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

7.  มีความสามารถในการ
สื่อสาร  การท างาน            
และการน าเสนอผลงาน 
8.  มีทักษะในการค้นคว้าหา
ข้อมูล  

9.  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม        
ระหว่างเรียน                
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย            
ร้อยละ 80 
 

 
 



 

 

บทท่ี  8 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
  

 การน าหลักสูตรไปใช้   เป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร   ที่ เป็นขั้นตอน         
ของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรด้านการบริหารและหลักสูตรกับการนิเทศ การติดตามผล  การใช้
หลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวข้องในด้านบริหารและบริการหลัก สูตร การจัดปัจจัย                
และสภาพแวดล้อม  ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา  ครูผู้สอน  เกี่ยวข้องในด้านการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุจุดหมาย    ของหลักสูตรในการน าหลักสูตรไปใช้จะต้องเป็นขั้นตอนตามล าดับ  นับตั้งแต่        
ขั้นการวางแผนและเตรียมการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง        
ขั้นต่อมาคือการด าเนินการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีระบบ  เพราะเป็นการน าจุดมุ่งหมาย  เนื้อหา        
และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับการคัดสรรอย่างดีแล้วไปสู่ผู้เรียน  อาจกล่าวได้ว่าเป็นขั้นตอน
ส าคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร   
  หลักสูตรแม้จะสร้างไว้ดีเพียงใดก็ตาม  ยังไม่อาจบอกได้ว่าประสบความส าเร็จหรือไม่ จนกว่า
จะได้น าหลักสูตรไปใช้  ซึ่งจะต้องอาศัยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  มาร่วมมือกันอย่างจริงจัง  
เพ่ือให้กระบวนการน าหลักสูตรไปใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
  
ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 
 
  การน าหลักสูตรไปใช้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติงาน ที่มีขอบเขตการ
ท างานและบริบทแตกต่างกัน ตามการให้ความหมายของนักการศึกษา ดังนี้ 
  สุมิตร  คุณานุกร  (2520 : 130)  กล่าวว่า  การน าหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการที่ท าให้
หลักสูตรกลายเป็นการปฏิบัติจริง  และเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและมีกิจกรรม
ที่จะกระท าได้  3  ประการ  ดังนี้ 
 1.  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน 

 2. การจัดปัจจัยและสภาพต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้บรรลุ เป้าหมายของหลักสูตร 
 3.  การสอนของครู 
  สงัด  อุทรานันท์  (2532 : 260) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ว่าเป็นขั้นตอน
การน าหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนได้แก่การจัดเอกสารประกอบหลักสูตร การเตรียม
บุคลากร การบริหารและบริการหลักสูตร และการนิเทศการใช้หลักสูตร 
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 สุนีย์  ภู่พันธ์ (2546 : 221) ได้ให้ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ คือ การด าเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะท าให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นด าเนินไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
นับแต่การเตรียมบุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม  และการจัดการ เรียนการ
สอนในโรงเรียน  

บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 263) สรุปว่า  การน าหลักสูตรไปใช้  หมายถึง  การด าเนินงาน
และกิจกรรมต่าง ๆ ในอันที่จะท าให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นด าเนินไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
นับแต่การเตรียมบุคลากร  อาคาร  สถานที่  วัสดุอุปกรณ์  สภาพแวดล้อม  และการจัดการเรียน       
การสอนในโรงเรียน 

  จากความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการ
ด าเนินงาน  กระบวนการเรียนการสอน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้มีการสร้างขึ้นในอันที่จะท าให้
หลักสูตรที่สร้างข้ึนด าเนินไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ครู            
และนักเรียนสามารถสอนและเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

หลักการในการน าหลักสูตรไปใช้ 

 

  นักพัฒนาหลักสูตรได้ให้แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการน าหลักสูตรไปใช้ ไว้ดังนี้ 
  โบแชมป์ (Beauchamp, 1975 : 169) กล่าวว่า  สิ่งแรกที่ควรท าคือ  การจัดสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน  ครูผู้น าหลักสูตรไปใช้มีหน้าที่แปลงหลักสูตรไปสู่การสอน  โดยใช้หลักสูตรเป็นหลัก       
ในการพัฒนากลวิธีการสอน  สิ่งที่ควรค านึงถึงในการน าหลักสูตรไปใช้ให้ได้ผลตามเป้าหมาย  ดังนี้ 
        1.  ครูผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตร 

        2.  ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จได้ ผู้น าที่ส าคัญ
ที่จะรับผิดชอบได้ดี  คือครูใหญ่ 
 ทานการ์ด (Tankard, 1974 : 46 – 88) ได้ให้ความเห็นว่า  ความส าเร็จของการน าหลักสูตร
ไปใช้อยู่ที่การวางแผนการทดลองใช้  ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง  ๆ  ดังนี้ 
        1.  รายละเอียดของโครงการ 

        2.  ปรัชญาและจุดมุ่งหมาย 

        3.  แผนการน าไปใช้และการด าเนินการ 

 ผู้เกี่ยวข้องในการน าหลักสูตรไปใช้    ซึ่งมีศึกษานิเทศก์ ครูใหญ่ ผู้บริหารระดับต่าง ๆ        
เป็นส่วนใหญ่จะต้องร่วมมือกันด าเนินงานตั้งแต่การท าโครงการปรับปรุงหลักสูตร ก าหนดจุดมุ่งหมาย
จัดเนื้อหาแผนการน าไปทดลองใช้  และการประเมินผล ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการน าไปทดลองใช้
จะต้องบันทึกไว้ทั้งหมด  เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร 
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  สุนีย์  ภู่พันธ์ (2546 : 224 – 225)  ได้สรุปหลักการส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ดังนี้   
 1.  จะต้องมีการวางแผนและเตรียมการในการน าหลักสูตรไปใช้  ทั้งนี้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ควรจะ
ได้ศึกษาวิเคราะห์ ท าความเข้าใจหลักสูตรที่จะน าไปใช้ให้มีความเข้าใจตรงกัน เพ่ือให้การปฏิบัติ
เป็นไปในท านองเดียวกัน 

 2.  จะต้องมีองค์คณะบุคคล ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่จะต้องท าหน้าที่ประสานงานกัน
เป็นอย่างดีในแต่ละข้ันตอนของการน าหลักสูตรไปใช้ 
 3.   จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามขั้นตอนที่วางแผนและเตรียมการไว้ 
 4.   จะต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การน าหลักสูตรไปใช้ประสบความส าเร็จได้ ได้แก่  
งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  เอกสารหลักสูตร  เป็นต้น 

 5.  ครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และจริงจัง ได้แก่  การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
ทักษะและเจตคติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอย่างเข้มข้น  การให้การสนับสนุนปัจจัยต่างๆ แก่ครู         
เป็นต้น 

 6.  ควรให้มีหน่วยงานพิเศษเพ่ือให้การสนับสนุนและพัฒนาครู โดยท าหน้าที่นิเทศ ติดตาม
ผลการน าหลักสูตรไปใช้ และควรปฏิบัติงานร่วมกับครูอย่างใกล้ชิด  

 7.  หน่วยงานและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร ต้องปฏิบัติงานในบทบาท
หน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถในส่วนที่รับผิดชอบ 

 8.  ควรมีการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ  ซึ่งจะต้องก าหนดไว้          
ในแผนปฏิบัติการ เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ มาประเมิน วิเคราะห์ เพ่ือพัฒนา ทั้งในแง่ของการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและการวางแนวทางในการน าหลักสูตรไปใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ดังกล่าว สรุปได้ว่า การน า
หลักสูตรไปใช้มีหลักการส าคัญ คือ การวางแผนและเตรียมการในการใช้หลักสูตร การพัฒนาครูผู้สอน
ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร  การบริหารหลักสูตรที่ดี             
และมีประสิทธิภาพ และการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

ลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
  

        กิจกรรมหรืองานที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักสูตรนั้น  ได้มีนักวิชาการศึกษาได้เสนอแนะไว้ดังนี้ 
        สุมิตร  คุณานุกร  (2520  :  130 – 132)  ได้เสนอกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้
ว่าประกอบด้วยกิจกรรม  3  ประเภท  ดังนี้ 
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        1. การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน  คือ  การตีความหมาย  และก าหนดรายละเอียด         
ของหลักสูตร  โดยจะด าเนินการในรูปของเอกสารประกอบหลักสูตร  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ        
การสอน  เช่น  โครงการสอน  ประมวลการสอน  คู่มือครู  เป็นต้น 

       2.  การจัดปัจจัยและสภาพต่าง ๆ  ภายในโรงเรียน  เพ่ือให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย  ผู้บริหาร
โรงเรียนควรส ารวจดูปัจจัยสภาพต่าง ๆ  ของโรงเรียนว่าเหมาะสมกับสภาพการน าหลักสูตรมาปฏิบัติ
หรือไม ่

       3.  การสอน  ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูประจ าการ  ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการน าหลักสูตรไปใช้  
ครูจึงเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่สุด  ครูต้องสอนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเลือกวิธีสอน       
ให้เหมาะสม  โดยผู้บริหารให้ความสะดวกให้ค าแนะน า  และให้ก าลังใจ 

 สงัด  อุทรานันท์ (2532 : 263 – 271) ได้กล่าวถึงงานที่เก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ว่า
มีงานหลักอยู่ 3 งาน ดังนี้ 
 1.  งานบริหารและบริการหลักสูตร  ประกอบด้วยงานเตรียมบุคลากร  การจัดครูเข้าสอน
ตามหลักสูตร  การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร และการบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน ดังนี้ 
  1.1  งานเตรียมบุคลากร  เป็นงานที่มีความส าคัญมากต่อการน าหลักสูตรไปใช้ก่อน        
ที่จะน าหลักสูตรไปใช้ควรมีการให้ความรู้หรือชี้แจงให้ผู้ที่จะใช้หลักสูตรมีความเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย  
หลักการ  โครงสร้างแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล  ซึ่งการเตรียม
บุคลากรเพ่ือการใช้หลักสูตรอาจจะด าเนินการได้หลายวิธี เช่น ประชุมชี้แจง อบรม ประชุมสัมมนา 
การเผยแพร่เอกสารและสื่อมวลชนชนิดต่างๆ 
  1.2  การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร  ซึ่งจ าเป็นต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถ   
ตลอดจนความสมัครใจของครูแต่ละคนเพ่ือให้ผู้ใช้หลักสูตรแต่ละคนมีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของตน      
ให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้หลักสูตรให้มากท่ีสุด 
  1.3  การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร  วัสดุหลักสูตรได้แก่ เอกสารหลักสูตร และสื่อ
การเรียนการสอนทุกชนิดที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ความสะดวกและช่วยเหลือครูให้สามารถใช้หลักสูตร        
ได้อย่างถูกต้อง  เป็นหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลางจะต้องด าเนินการบริการหลักสูตรให้ถึงผู้ที่อยู่          
ในโรงเรียนแต่ละแห่งได้ครบและทันตามก าหนดเวลา 
  1.4  การบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน  ได้แก่  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ให้แก่ผู้ใช้หลักสูตร เช่น การบริการห้องสมุด  สื่อการเรียนการสอน  บริการเกี่ยวกับเครื่องมือในการ
วัดผลและประเมินผล เป็นต้น 
 2.  งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ประกอบด้วยการปรับปรุงหลักสูตร          
ให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น การจัดท าแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน และการวัด    
และประเมินผลการเรียนการสอน ดังนี้ 

2.1  การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น  เนื่องจากหลักสูตร
แกนกลาง ที่ยกร่างขึ้นมานี้ เพ่ือใช้กับประชากรโดยส่วนรวมนั้น  มักจะไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของท้องถิ่นที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ การด าเนินการปรับหลักสูตรท้องถิ่นท าได้               
หลายลักษณะ  คือ อาจท าโดยคณะกรรมการหรือบางลักษณะอาจจะท าโดยครูผู้สอนแต่ละคนก็ได้ 
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2.2  การจัดท าแผนการสอน  การจัดท าแผนการสอนเป็นการขยายรายละเอียด          
ของหลักสูตรให้ไปสู่ภาคปฏิบัติ  โดยการก าหนดกิจกรรมและเวลาไว้อย่างชัดเจน  สามารถน าไป
ปฏิบัติได้  การจัดท าแผนการสอนจึงมักด าเนินการเป็นรายวิชาหรือเป็นรายชั้นเรียน  แผนการสอนอาจจะ
แบ่งออกเป็น  2  ส่วนคือ  ส่วนแรกเป็นแผนการสอนระยะยาวและอีกส่วนหนึ่งเป็นแผนการสอน
ระยะสั้น  โดยการน าเอาแผนการสอนระยะยาวมาขยายเป็นรายละเอียดส าหรับการสอนในแต่ละครั้ง 

2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในการจัดกิจกรรมการสอนแต่ละครั้ง  จะต้อง
เริ่มจากการพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการสอนว่าการสอนในครั้งนั้นๆ 
มีจุดมุง่หมายที่ส าคัญอย่างไร  การที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้จะต้องให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม
อะไร  ในบางครั้งการที่จะให้บรรลุจุดมุ่งหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะสามารถจัดกิจกรรมได้หลายๆ 
ชนิด  แต่ละชนิดอาจจะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในเรื่องการใช้เวลา  การใช้แรงงาน  การใช้
ทรัพยากร  ตลอดจนการใช้งบประมาณ  ครูผู้สอนควรเลือกกิจกรรมที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดความรู้     
หรือประสบการณ์  สามารถท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ง่ายที่สุด  เร็วที่สุด  ประหยัดทั้งเวลา  แรงงาน    
และค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด 

  2.4   การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของครู  ทั้งนี้เพราะการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอนที่ด าเนินการอย่างถูกต้อง   ตามหลักการของหลักสูตรจะช่วยบ่งบอกถึงความสัมฤทธิผลการใช้
หลักสูตรได้  ครูผู้สอนจะต้องท าการศึกษาให้เข้าใจถึงจุดประสงค์และจุดเน้นของหลักสูตร            
อย่างชัดแจ้ง  ต่อจากนั้นจึงศึกษาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวัดและประเมินผลให้เข้าใจ  แล้วจึงปฏิบัติ          
ตามข้อก าหนดและวิธีการต่างๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน  จะเป็นการช่วยให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.  งานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร  ประกอบด้วย การนิเทศและติดตามผลการใช้
หลักสูตร และการจัดตั้งศูนย์วิชาการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร 

3.1  การนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตร   ในระหว่างการใช้หลักสูตรนั้น  จะต้องมี
การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรในโรงเรียนว่าได้ด าเนินการด้วยความถูกต้อง  มีปัญหาใดเกิดขึ้น
หรือไม่ หากมีปัญหาจะได้หาทางแก้ไขและให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก่ครูผู้ใช้หลักสูตรเพ่ือให้ครู
ด าเนินการใช้หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง  การนิเทศการใช้หลักสูตรหรือนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ต้องค านึงถึงหลักส าคัญของการนิเทศว่า  เป็นกระบนการท างานร่วมกันเพ่ือให้ค าแนะน าช่วยเหลือ  
ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบเพื่อจับผิด 
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  3.2   การจัดตั้งศูนย์วิชาการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร  หน่วยงาน
ส่วนกลางควรหาทางสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานผู้ใช้หลักสูตรให้สามารถด าเนินการใช้หลักสูตร
ด้วยความมั่นใจ  การจัดตั้งศูนย์วิชาการอาจจะท าในลักษณะของศูนย์ให้บริการแนะน าช่วยเหลือ      
หรือจัดตั้งโรงเรียนตัวอย่างเพ่ือพัฒนาให้เป็นแกนน าในการขยายผลการพัฒนาและการใช้หลักสูตร
ไปสู่โรงเรียนอ่ืน  รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้หลักสูตร             
ในโรงเรียนของตน และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้หลักสูตรในระหว่าง
โรงเรียนต่างๆ อีกด้วย 

   ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 156 – 157) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรในประเทศไทย         
ผู้ร่างหลักสูตรจะเป็นกลุ่มหนึ่งและผู้ใช้หลักสูตรจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง  จึงท าให้ทั้งบุคคล 2 กลุ่ม           
เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน  และส่วนมากเกิดปัญหาในการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเสมอ  ซึ่งในการ
น าหลักสูตรไปใช้ในระดับท้องถิ่นหรือระดับโรงเรียนนั้น  มีงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร        
2 งานดังนี้ 
 1.  งานบริหารหลักสูตร  เป็นการบริหารและด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ผู้บริหารจะเป็นแกนน า  โดยมีผู้ช่วยฝ่ายต่างๆ หัวหน้าหมวดวิชา  
ครูวิชาการโรงเรียน  ครูผู้สอน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เสริมการบริหารหลักสูตร เช่น กรรมการบริหาร
โรงเรียน  กรรมการบริหารวิชาการ เป็นต้น  มีกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ 
  1.1  การศึกษาวิเคราะห์และท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตรต่างๆ 
  1.2   การเตรียมบุคลากรในโรงเรียน 
  1.3  การจัดครูเข้าสอน 
  1.4  การจัดตารางสอน 
  1.5   การจัดแผนการเรียน 
  1.6   การจัดบริการวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
  1.7  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ ใช้หลักสูตร เช่น อาคารสถานที่  
งบประมาณ  การบริการห้องสมุด เป็นต้น 
  1.8  การนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  1.9  การประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ผู้ปกครองและชุมชน 
 2.  งานสอน  เป็นการน าหลักสูตรที่วางแผนไว้ไปสู่การสอน  ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรง             
ของครูผู้สอนที่จะให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร มีกิจกรรมที่ส าคัญดังนี้ 
  2.1  การท าความเข้าใจในหลักสูตรแม่บทและปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ       
และความต้องการของท้องถิ่น 
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  2.2  การวางแผนการสอน 
  2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  2.4  การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอน 
  2.5  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 กล่าวโดยสรุปงานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้  คือนับตั้งแต่งานที่เกี่ยวข้องกับ             
การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมการใช้หลักสูตร งานวางแผนและเตรียมเอกสารหลักสูตร  งานบริหาร
หลักสูตร  งานการจัดการเรียนการสอน หรืองานที่ต้องกระท าหลังจากน าหลักสูตรไปใช้แล้ว เช่น การ
นิเทศ และการติดตามผลการใช้หลักสูตร รวมไปถึงการประเมินการใช้หลักสูตร   
 

ขั้นตอนในการน าหลักสูตรไปใช้ 
 

จากลักษณะงานและกิจกรรมของการน าหลักสูตรไปใช้ดังกล่าวมีขั้นตอนของการน าหลักสูตร
ไปใช้ดังนี้ (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 269 – 227)  

1.  ขั้นการเตรียมการใช้หลักสูตร 

             ในการเตรียมการใช้หลักสูตรเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ  เพราะการน าเอาหลักสูตรใหม่เข้ามา
แทนที่หลักสูตรเดิมจะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ต่อเมื่อมีการเตรียมการเป็นอย่างดีนับแต่การตรวจสอบ
ทบทวนหลักสูตรตามหลักทฤษฎีของหลักสูตร  การท าโครงการและวางแผนการศึกษาน าร่องเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรหรือการทดลองใช้หลักสูตรของการประเมินโครงการศึกษาทดลอง       
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 

      1.1  การตรวจสอบลักษณะหลักสูตร จุดประสงค์ของการตรวจสอบหรือทบทวน
หลักสูตรเพื่อต้องการทราบว่าหลักสูตร ที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  
เพ่ือศึกษาหาวิธีที่จะน าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติได้จริงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร  รวมทั้งศึกษา
องค์ประกอบ  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรและบริบททางสังคมอ่ืนๆ ที่เข้ามามีส่วน    
เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 

  การตรวจสอบลักษณะหลักสูตรเพ่ือดูความชัดเจนของหลักสูตร  ซึ่ งได้แก่              
ความชัดเจนของค าชี้แจง  ค าอธิบายสาระส าคัญแนะปฏิบัติต่าง ๆ  ของหลักสูตร  นอกจากนั้นจะดู
ความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตร  ได้แก่  จุดประสงค์การเรียน  เนื้อหาสาระ  กิจกรรม
ประสบการณ์การเรียน  และการประเมินผลมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด  มีความ
เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงหรือไม่  รวมทั้งความหวังของสังคมได้
สะท้อนเข้ามาอยู่ส่วนใดของหลักสูตร  ความซับซ้อนของเนื้อหาสาระมีมากน้อยเพียงใด  สิ่งส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือรายละเอียดต่าง ๆ  ที่ปรากฏในหลักสูตรนั้นสามารถที่จะน าไปปฏิบัติได้จริงตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่  รวมทั้งบุคลากรและสิ่งอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอน  
ผู้บริหาร  งบประมาณ  การบริหารสนับสนุนการใช้หลักสูตรได้ตามจุดประสงค์ 
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   คณะบุคคลที่ท าการตรวจสอบหลักสูตร  ได้แก่  คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร  
ผู้บริหาร  ครู   ศึกษานิเทศก์  นักวิชาการ  ผู้ เรียนและผู้ปกครอง  ซึ่ งควรจะได้มีบทบาท               
ในการประชุมสัมมนาเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตร  เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน  เห็นคุณค่า   
เกิดการยอมรับ  และมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการจะน าหลักสูตรไปใช้ต่อไป 

     1.2  การวางแผนและท าโครงการศึกษาน าร่อง  การวางแผนและท าโครงการศึกษา    
น าร่องเป็นสิ่งที่จ าเป็นจะตรวจสอบคุณภาพความเป็นไปได้ของหลักสูตรก่อนที่จะน าไปปฏิบัติจริง  
วิธีการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติประการแรกคือ   เลือกตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายก่อนที่จะท าการใช้
หลักสูตร  จากนั้นแปลงหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอน  พัฒนาวัสดุหลักสูตร  เตรียมบุคลากร
ให้มีความพร้อมในการใช้หลักสูตร  จัดหาแหล่งบริการสนับสนุนการใช้หลักสูตร  งบประมาณ           
จัดสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุนการสอนติดตามผลการทดลองทั้งระยะสั้นและระยะยาว  รวมทั้งศึกษา
กระบวนการบริหารโรงเรียนในปัจจุบันว่าระบบหลักสูตรจะเข้าไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบบริหารที่มีอยู่
เดิมให้ผสมผสานกันได้อย่างไรโดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเดิม 

     1.3  การประเมินโครงการศึกษาน าร่อง  การประเมินโครงการศึกษาน าร่อง  อาจจะ
กระท าได้หลายรูปแบบ  เช่น  การประเมินผลการเรียนจากผู้เรียน  โดยการประเมินแบบย่อย         
และการประเมินรวบยอดการประเมินหลักสูตรหรือประเมินทั้งระบบการใช้หลักสูตร  และปรับแก้
จากข้อค้นพบโดยประชุมสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร  เพ่ือน าความ
คิดเห็นบางส่วนมาปรับปรุงหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

     1.4  การประชุมสัมพันธ์หลักสูตร  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ก็ตามย่อมมีผลกระทบ         
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอ   ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรก็เช่นเดียวกัน    ผู้ที่เกี่ยวข้อง
นับตั้งแต่ผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  อาจารย์ใหญ่  ครูใหญ่  ครูผู้สอน           
ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นมากบ้างน้อยบ้างตามควรแต่กรณี  ที่กล่าวเช่นนี้          
ก็เพราะหลักสูตรเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ  หลายอย่างไม่เฉพาะการสอนเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับถึง  
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  อาคารสถานที่  และงบประมาณค่าใช้จ่าย  ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้อง
กับบุคคลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ซึ่งจะต้องปรับตัวแก้ไขวิธีการท างานและปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพ่ือให้การใช้หลักสูตรประสบผลส าเร็จตามจุดหมายที่ได้ก าหนดไว้  ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น  จึงจ าต้องทราบว่าก าลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น  อันที่จริงการประชาสัมพันธ์           
ไม่ใช่ว่าจะมาเริ่มต้นเมื่อตอนจัดท าหลักสูตรต้นแบบเสร็จแล้ว  แต่ควรเริ่มตั้ งแต่มีแผนการ               
ที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลักสูตร  โดยชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบเป็นระยะ ๆ  ว่าได้มีการ
ด าเนินการไปแล้วแค่ไหนเพียงใด 
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    1.5  การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การอบรมครูผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับการใช้
หลักสูตรต้องค านึงและต้องกระท าอย่างรอบคอบ  นับแต่ขั้นเตรียมการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นที่น ามาใช้
ในการวางแผน  และวิธีการฝึกอบรมบุคลากร  เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการใช้หลักสูตรซึ่งจะมี
ความแตกต่างของความพร้อมของการใช้หลักสูตร  โรงเรียนในตัวเมืองขนาดใหญ่ย่อมมีความพร้อม
หลาย ๆ ด้านมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในชนบท  และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ  เช่น  ผู้บริหาร  
ศึกษานิเทศก์  ครู  กลุ่มผู้สนับสนุน  การสอน  รวมทั้งผู้ปกครอง  วิธีการอบรม  ระยะเวลาที่ใช้ในการ
อบรมและงบประมาณที่ใช้ในแผนนี้ 
  วิธีการฝึกอบรมจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายของการใช้หลักสูตร  เช่น  
ผู้บริหาร  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  วิธีการอบรมจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับนโยบาย  เจตนารมณ์ของหลักสูตร       
การจัดงบประมาณและบริการสนับสนุนการใช้หลักสูตรและการสอน  วิธีการที่ใช้ส่วนมากจะเป็นการ
ประชุมชี้แจงสาระส าคัญและแนวทางปฏิบัติ  เป็นต้น  วิธีการที่ใช้ส่วนมากจะมุ่งเน้นการประชุม             
เชิงปฏิบัติการ  เพราะการที่เข้าใจหลักสูตรจนสามารถปฏิบัติการสอนได้นั้น  ต้องลงมือฝึกปฏิบัติจริง
ครูจึงจะเห็นภาพรวมและเกิดความมั่นใจในการสอน  วิธีการฝึกอบรมแบบนี้จะสิ้นเปลืองงบประมาณ  
และจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร  ดังนั้นทรัพยากรต่าง ๆ  การเตรียมวัสดุส าหรับการฝึกอบรม  
จะต้องมีการวางแผนอย่างดี  เพ่ือไม่ให้ครูเกิดความสับสนและไม่แน่ใจ  ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความ 
ไม่ยอมรับหลักสูตรใหม่ตามมา  นอกจากนั้นครูให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือให้ทราบผลของการฝึกอบรม
ปัญหาและแนวทางแก้ไข  โดยให้ผู้อบรมได้มีส่วนวางแผนการแก้ปัญหา  และตัดสินใจ  สิ่งเหล่านี้          
จะช่วยให้ผลของการพัฒนาหลักสูตรด าเนินไปสู่การปฏิบัติจริงได้มากข้ึน 

 

2.  ขั้นด าเนินการใช้หลักสูตร 

      การน าหลักสูตรไปใช้  เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน  การใช้หลักสูตร        
จะมีงาน  3  ลักษณะ  ดังนี้ 
     2.1  การบริหารและบริการหลักสูตร  หน่วยงานบริการหลักสูตรส่วนกลางของคณะ
พัฒนาหลักสูตรจะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเตรียมบุคลากรเพ่ือใช้หลักสูตรและการบริหาร     
และการบริการวัสดุหลักสูตร  ส่วนงานบริหารและบริการหลักสูตรในระดับท้องถิ่นซึ่งได้แก่โรงเรียน    
ก็เกี่ยวข้องกับการจัดบุคลากรเข้าสอนตามความถนัดและความเหมาะสมซึ่งการบริหารและบริการ
หลักสูตรในโรงเรียนได้แก่ 

          2.1.1  การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร  การจัดครูเข้าสอน  หมายถึง  การจัด      
และด าเนินการเก่ียวกับการสรรหาและกลวิธีการใช้บุคลากรอย่างเหมาะสมกับความรู้  ความสามารถ  
ความสนใจ  ความถนัดและประสบการณ์  รวมทั้งสามารถพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความสามารถ       
ในการปฏิบัติหน้าที่  และมีความรับผิดชอบต่อการงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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          การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตรโดยทั่วไปจะเป็นงานของหัวหน้าสถานศึกษา       
แต่ละแห่ง  การจัดครูเข้าสอนจ าเป็นต้องค านึงถึงความรู้  ความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัด        
และประสบการณ์ตลอดจนความสมัครใจของครูแต่ละคนด้วย  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใช้หลักสูตรแต่ละคน         
มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพของตนให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้หลักสูตรให้มากท่ีสุด 

         2.1.2  บริการวัสดุหลักสูตร  วัสดุหลักสูตรที่กล่าวถึงในที่นี้ได้แก่  เอกสารหลักสูตร
และสื่อการเรียนการสอนทุกชนิดที่จัดท าขึ้นเพ่ือให้ความสะดวก  และช่วยเหลือครูให้สามารถใช้
หลักสูตรได้อย่างถูกต้อง  งานบริการหลักสูตรจึงเป็นภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง  ซึ่งมีหน้าที่     
การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลางซึ่งผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องด าเนินการบริหาร
และบริการสื่อหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้ถึงมือผู้ใช้โรงเรียนแต่ละแห่งอย่างครบถ้วน         
และทันก าหนด 

          2.1.3  การบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน   การจัดบริการหลักสูตรภายใน
โรงเรียนได้แก่  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  แก่ผู้ใช้หลักสูตร  เช่น  การบริการห้องสอนวิชา
เฉพาะบริการเกี่ยวกับห้องสมุด  สื่อการเรียนการสอน  บริการเกี่ยวกับเครื่ องมือในการวัดผล           
และประเมินผล  และการแนะแนว  เป็นต้น  ผู้บริหารโรงเรียนควรอ านวยความสะดวกในการจัดท า
หรือจัดหาแหล่งวิชาการต่าง ๆ  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่อยู่
ภายนอกโรงเรียนอีกด้วย 

   2.2  การด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

         2.2.1  การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น   เนื่องจากหลักสูตร
ที่ยกร่างขึ้นมาเพ่ือใช้กับประชากรโดยส่วนรวมในพ้ืนที่กว้างขวางทั่วประเทศนั้นมักจะไม่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น  ดังนั้น  เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม
ในท้องถิ่น  และสามารถสนองความต้องการของผู้เรียน  ควรจะได้มีการปรับหลักสูตรกลางให้มี      
ความเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นที่ใช้หลักสูตรนั้น ๆ   
        2.2.2  การจัดท าแผนการสอน  การจัดท าแผนการสอนเป็นการขยายรายละเอียด 
ของหลักสูตรให้ไปสู่ภาคปฏิบัติโดยการก าหนดกิจกรรมและเวลาไว้อย่างชัดเจน  สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้แผนการสอนควรจะแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ (1)  แผนการสอนระยะยาว  จัดท าเป็นรายภาค
หรือรายปี (2)  แผนการสอนระยะสั้น  น าแผนการสอนระยะยาวมาขยายเป็นรายละเอียดส าหรับการ
สอนในแต่ละครั้ง  ทั้งนี้แผนการจัดการเรียนรู้จะเป็นแนวทางในการใช้หลักสูตรของครู  ถ้าหากไม่มี       
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้หลักสูตรก็จะเป็นไปอย่างไม่มีจุดหมายท าให้เสียเวลา         
หรือมีข้อบกพร่องในการใช้หลักสูตรเป็นอย่างมาก  อันจะส่งผลให้การบริหารหลักสูตร                
เกิดความล้มเหลว 
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        2.2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  มีนักปราชญ์ทางด้านหลักสูตรหลายคน      
ให้ความหมายของหลักสูตรว่า  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆ  ที่จัดโดยโรงเรียนจึงถือว่า  
กิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งจัดขึ้นโดยครูเพ่ือให้สนองเจตนารมณ์ของหลักสูตร  จึงเป็นส่วน         
ของการน าหลักสูตรไปสู่ภาคปฏิบัติโดยแท้จริง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งจ าเป็น
จะต้องเริ่มจากการพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องใด         
เรื่องหนึ่งอาจจะท าได้หลาย ๆ ชนิด  ซึ่งจะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในเรื่องการใช้เวลา            
การใช้แรงงาน  การใช้ทรัพยากร  ตลอดจนการใช้งบประมาณ  โดยเหตุนี้ครูผู้สอนในฐานะเป็นผู้จัด
กิจกรรมให้กับผู้เรียนควรพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดความรู้  หรือประสบการณ์  
และสามารถท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ง่ายที่สุด  เร็วที่สุด  ประหยัดเวลาที่สุด  ประหยัดแรงงาน       
และค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด  การสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง  อาจจะเลือกใช้เฉพาะ
กิจกรรมที่เห็นว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดเพียง  1 – 2  กิจกรรม  ก็เพียงพอแล้ว  ไม่จ าเป็นจะต้องท า
ทุก ๆ  กิจกรรม  เพราะการท าเช่นนี้นั้น  นอกจากไม่เป็นการประหยัดด้วยประการทั้งปวงแล้ว         
อาจจะก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายอีกด้วย 

       2.2.4  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  ในการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น  มีขั้นตอนหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้  คือการวัดและการประเมินผล  เพราะการวัด        
และการประเมินผลจะได้ข้อมูลย้อนกลับที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ว่าบรรลุตามจุดประสงค์ของการสอนและความมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่  การวัดและประเมินผล
การศึกษาเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของนักการศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ  
เพราะผลจากการวัดจะเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจของครูและนักการศึกษาเพ่ือใช้ปรับปรุงวิธีการสอน  
การแนะแนว  การประเมินผลหลักสูตรแบบเรียน  การใช้อุปกรณ์การสอนตลอดจนการจัดระบบ
บริหารทั่วไปของโรงเรียน  และนอกจากนี้ยังไม่ช่วยปรับปรุงการเรียนของนักเรียนให้เรียนถูกวิธียิ่งขึ้น  
เช่น  ผลการสอบของนักเรียนที่ไม่ดี  ไม่เพียงแต่แสดงความอ่อนของนักเรียนแต่ละคนเท่านั้น       
เพราะถ้าพิจารณาผลการสอบรวมทั้งโรงเรียน   ก็จะแสดงถึงความบกพร่องในสอนไม่ดีของครูด้วย  
และถ้าพิจารณาผลการสอบรวมทั้งโรงเรียน  ก็จะแสดงถึงความบกพร่องในด้านการบริหารโรงเรียน          
ของครูใหญ่  และคณะผู้บริหาร  ยิ่งกว่านั้นถ้าเราพิจารณาผลสอบรวมทั้งประเทศก็จะแสดงถึง         
ความบกพร่องในด้านการจัดระบบการบริหารของนักการศึกษาระดับประเทศอีกด้วย  ดังนั้นการวัด       
และประเมินผลการเรียนการสอนจึงนับว่ามีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา 
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         การวัดและประเมินผลเป็นส่วนที่จะใช้พิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย 
ของการสอนตามที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  การวัดและประเมินผลจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่อง
สัมพันธ์กับกระบวนการเรียนการสอนซึ่งจ าเป็นต้องจัดให้เป็นระบบที่ชัดเจนเหมาะสมเพ่ือระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการเรียนการสอน  อันเป็นส่วนส าคัญของการน าหลักสูตรไปใช้    

    2.3  การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร 
       2.3.1 การจัดงบประมาณ  การจัดงบประมาณเพ่ือการเรียนการสอนนั้นเป็น
สิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญมากส าหรับสถานศึกษาทุกระดับ  ผู้บริหารโรงเรียนแล้วผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต้องบริหารงานงบประมาณโรงเรียนประจ าปีการศึกษาหนึ่ ง  ๆ   ให้มีประสิทธิภาพสู ง                  
และยังประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  ผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเงินของโรงเรียนจะต้องมีสมรรถภาพในการจัดงบประมาณของโรงเรียนได้ดี             
ไม่มีผิดพลาด  จึงจะสามารถจัดงบประมาณของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแผนการเรียนการสอน           
ของแต่ละกลุ่มวิชาเป็นได้อย่างดี 
           2.3.2  การใช้อาคารสถานที่  เป็นสิ่งสนับสนุนการใช้หลักสูตรซึ่งผู้บริหารการศึกษา     
พึงตระหนักอยู่เสมอว่า  อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  ในสถานศึกษาย่อมเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญต่อการเรียนการสอน  และการอบรมบ่มเพาะนิสัยแก่ผู้เรียนได้ทั้งสิ้น แต่เนื่องจากสถานศึกษา
แต่ละแห่งอาจมีปริมาณและคุณภาพอาคารสถานที่ที่แตกต่างกันฉะนั้นผู้บริหารจ าเป็นจะต้อง
วางโครงการและแผนการใช้อาคารสถานที่ทุกแห่งให้เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้เป็นการ
ประหยัดมากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้  โดยจะต้องส ารวจศึกษาวิเคราะห์    อย่างละเอียดรอบคอบ  
แล้วจึงวางแผนว่าควรด าเนินการอย่างไรจึงจะบรรลุผลตามเจตนารมณ์  หรืออุดมการณ์ของหลักสูตร
ที่ก าหนดไว้ 
          2.3.3  การอบรมเพิ่มเติมระหว่างการใช้หลักสูตร  ขณะที่ด าเนินการใช้หลักสูตร
จะต้องศึกษาปัญหาและปรับแก้สิ่งต่าง ๆ  ให้เข้ากับสภาพจริงและความเป็นไปได้มากที่สุด        
เท่าที่จะมากได้  ทั้งนี้โดยไม่ให้เสียหลักการใหญ่ของหลักสูตร  สิ่งที่ครูต้องการมากที่สุดคือการ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติม  เพ่ือสร้างความพร้อมในการสอนของครูให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น  การฝึกอบรม       
จะกระท าจากการวิเคราะห์ส่วนที่ขาดในบทบาทหน้าที่ของครู  เกี่ยวกับการใช้หลักสูตร  เพ่ือให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  และที่ส าคัญที่สุดคือการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ                  
ของกระบวนการเรียนการสอน 
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           2.3.4  การจัดตั้งศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร  ภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์วิชาการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ       
ของส่วนกลางซึ่งเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร  หน่วยงานนี้ควรหาทางสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานผู้ใช้
หลักสูตรให้สามารถด าเนินการใช้หลักสูตรด้วยความมั่นใจ  การจัดตั้งศูนย์วิชาการอาจจะท า           
ในลักษณะของศูนย์ให้บริการแนะน าช่วยเหลือ  หรือจัดตั้งโรงเรียนตัวอย่าง  หรือดังที่กรมวิชาการได้
จัดตั้ง  “โรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร”  ที่ศูนย์พัฒนาหลักสูตรก็ได้  โรงเรียนผู้น าการใช้หลักสูตร     
ที่กรมวิชาการจัดตั้งข้ึน  จะเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น  จะเป็นโรงเรียนที่สามารถด าเนินการใช้หลักสูตร 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง    ซึ่งพอจะเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียน            
อ่ืน ๆ ได้  วิธีการเช่นนี้จะเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนผู้ใช้หลักสูตรได้มีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใช้หลักสูตรในโรงเรียนของตน  และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการใช้หลักสูตรระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ  ด้วย 

  วิชัย  วงษ์ใหญ่  (2537 : 198)  กล่าวว่าเอกสารหลักสูตรเมื่อได้จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ก่อนที่จะน าไปใช้ควรจะได้ทบทวนตรวจสอบอีกครั้ง มีขั้นตอนการน าหลักสูตรไปใช้มีดังนี้ 
        1.  ตรวจสอบทบทวนหลักสูตรตามหลักการของทฤษฎีหลักสูตร 

        2.  ท าโครงการและวางแผนการศึกษาน าร่องเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 

        3.  ประเมินโครงการศึกษาทดลอง 
         4.  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

        5.  การอบรมครูผู้บริหารผู้ที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักสูตร 

        6.  น าหลักสูตรไปปฏิบัติจริงหรือเรียกว่าขั้นด าเนินการใช้หลักสูตรเต็มรูป 

        7.  การอบรมครูเพิ่มเติมในส่วนที่จ าเป็นในระหว่างการใช้หลักสูตร 

        8.  การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
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สามารถแสดงขั้นตอนการน าหลักสูตรไปใช้ได้ดังรูปภาพ ที่ 8.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.2   แสดงขั้นตอนการน าหลักสูตรไปใช้ 
ที่มา  (วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2537, หน้า 175) 

 

3  ขั้นติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 

     3.1  การนิเทศและติดตามการใช้หลักสูตรในโรงเรียน  การนิเทศมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในหน่วยงานทุกแห่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการศึกษา  เพ่ือเป็นการช่วยปรับปรุงการเรียนการสอน  
ดังที่สงัด  อุทรานันท์  (2532 : 268 – 269)  กล่าวว่า  การนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตร                 
ในระหว่างการใช้หลักสูตรนั้น  หน่วยงานส่วนกลางในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตรควรจัดส่งเสริมเจ้าหน้าที่
ไปให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรเพ่ิมเติม  และติดตามผลการใช้หลักสูตรในโรงเรียน              
ว่าได้ด าเนินการด้วยความถูกต้องหรือไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้นหรือไม่  หากมีปัญหาก็จะได้แก้ไข                  
ให้ลุล่วงไป  ส าหรับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นอาจด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือแก่ครู
ผู้ใช้หลักสูตรให้ด าเนินการใช้หลักสูตรอย่างถูกต้อง 

การตรวจสอบหลักสูตร 

ยอมรับ 

โครงการ 

ศึกษาน าร่อง 

ยอมรับ 

น าไปปฏิบัติจริง 

การติดตาม 

และประเมินผล 

ปรับแก้ 

ปรับแก้ 

การฝึกอบรม 

เพ่ิมเติม 

ใช้ไม่ได้ 

ใช้ไม่ได้ 

การฝึกอบรมครู 
บริการสนับสนุน 
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 การนิเทศการใช้หลักสูตรหรือนิเทศการเรียนการสอน  ต้องค านึงถึงหลักส าคัญของการนิเทศ  
คือ  การให้ค าแนะน าช่วยเหลือไม่ใช่การคอยตรวจสอบเพ่ือจับผิดแต่ประการใด  โดยลักษณะเช่นนี้           
ผู้นิเทศจ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์   และความเข้าใจอันดีกับผู้รับการนิเทศ  การด าเนินการนิเทศ 

จะต้องด าเนินไปด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยและร่วมมือกัน 

 3.2  การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  จะต้องมีการวางแผนไว้ให้ชัดเจนว่าจะท า
การประเมินส่วนใดของหลักสูตร  ถ้าการวางแผนเกี่ยวกับการประเมินไม่ชัดเจนเมื่อมีความต้องการ  
จะท าการประเมินในหัวข้อนั้นหรือส่วนนั้น  บางครั้งอาจจะกระท าไม่ได้เพราะต่อเนื่อง  ดังนั้น          
การวางแผนเพ่ือการประเมินหลักสูตรจะต้องชัดเจน  และจะใช้วิธีการประเมินอย่างไร  จึงจะได้ผล
เป็นภาพรวมที่สามารถน ามาอธิบายได้ว่า  สิ่งใดเป็นบรรยากาศ  หรือสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
หรือไม่อ านวย  เท่าที่ด าเนินการใช้หลักสูตรไปแล้วบรรลุถึงสิ่งที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  สามารถ
ตอบสนองความมุ่งหมายหลักที่ก าหนดไว้หรือไม่  การประเมินหลักสูตรว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่     
การออกแบบการประเมินที่กว้างและลึก  คือการมองภาพรวมทั้งหมดของการใช้หลักสูตรการหา        
ตัวบ่งชี้ส าคัญ ๆ  นั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องตัวแปรทางวัฒนธรรมทางสังคมและทางเศรษฐกิจด้วย  
เพราะบางอย่างผู้ประเมินอาจจะมองข้ามไป  เช่น  โรงเรียนขนาดใหญ่ย่อมได้เปรียบกว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก  หรือโรงเรียนเล็กมากเกินไป  เช่น  มีนักเรียน  40 – 50  คน  มีครู  2 – 3    คน  บางครั้ง
อาจจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถจะพัฒนาได้มากเท่าที่ควรหลักการจะร่างให้ดีสมบู รณ์     
สักเท่าใดก็ตามการน าหลักสูตรไปใช้ก็ควรพิจารณาให้รอบคอบ  ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีระบบกลุ่ม
โรงเรียนช่วยเหลือก็ตาม  บริบททางสังคม  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่มาช่วยเสริมให้
สามารถอธิบายได้ชัดเจนว่าเหตุใดการน าหลักสูตรไปใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผล  เพราะมีปัจจัยแทรกซ้อน
ทางเศรษฐกิจ  สังคมและค่านิยมของบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง  ด้วยข้อพิจารณาในการประเมินหลักสูตร
สรุปได้ดังภาพที่ 8.3 
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ภาพที่ 8.3   การแสดงข้อพิจารณาในการประเมินหลักสูตรที่มา   
(บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553, หน้า 278) 

 

 กระบวนการในการประเมินผลเพ่ือควบคุมคุณภาพของหลักสูตร  ในแง่ของการปฏิบัติการ
กระบวนการของการประเมินผลเพ่ือควบคุมคุณภาพของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ            
การตรวจสอบหาประสิทธิผลและความตกต่ าของคุณภาพของหลักสูตร  การตรวจสอบหาสาเหตุ       
ของความตกต่ าของคุณภาพ  และการน าวิธีการต่าง ๆ   มาแก้ไขพร้อมทั้งตรวจสอบประสิทธิผล      
ของวิธีการเหล่านั้น  รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน  มีดังนี้ 
 

 

การประเมินหลักสูตร 

การบรรลุเป้าหมาย ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม วัฒนธรรม 

ด้านงบประมาณ 

ด้านระบบบริหาร 

ด้านการบริหารสนับสนุน 

ด้านการเมือง 

ด้านเทคนิค 

ด้านบรรยากาศในการ 

ท างาน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

                           เพ่ือทราบ 

-  การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

-  ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
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   3.2.1  การตรวจสอบประสิทธิผลและความตกต่ าของคุณภาพของหลักสูตร   วิธีการ
ตรวจสอบเริ่มด้วยการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน  (Basic  Data)  เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลระหว่าง
ด าเนินการ  ข้อมูลพื้นฐานนี้ควรเก็บรวบรวมในระหว่างที่น าหลักสูตรไปทดลองในภาคสนาม  ควรเก็บ
ให้ได้มากและหลากหลาย  เราจะสรุปว่า  คุณภาพของหลักสูตรต่ าลงก็ต่อเมื่อข้อมูลผลสัมฤทธิ์       
ในด้านต่าง ๆ  ที่รวบรวมได้หลังจากการทดลองใช้ในภาคสนาม  มีค่าต่ ากว่าข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
การทดลองในภาคสนาม  อย่างไรก็ตามสิ่งที่พึงระมัดระวังก็คือ  ในการเก็บข้อมูลทั้งสองครั้งนั้น          
จะกระท าในสภาพที่ใกล้เคียงกันที่สุด  มิฉะนั้นแล้วจะน าข้อมูลทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ 

   ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการน าเอาหลักสูตรมาใช้ในระยะเวลาหนึ่งแล้ว             
มีข้อมูลที่ควรรวบรวม  3  รายการ  คือ  ผลการทดสอบขั้นสุดท้าย  (ผลการสอบปลายปี)            
ผลการสอบแต่ละวิชาในแต่ละภาคเรียน  และข้อมูลจากพฤติกรรมของผู้เรียนและจากการใช้ 
เครื่องมือวัด  เช่น  แบบทดสอบความเข้าใจและเจตคติ  นอกจาก  3  รายการนี้เราอาจเก็บข้อมูลอ่ืน
ที่มีผลพาดพิงถึงคุณภาพของหลักสูตรด้วยก็ได้  เช่น  สถิติการยืมหนังสือห้องสมุด  การเลือกเรียนวิชา 
ที่ไม่ได้บังคับ  และบันทึกเรื่องราวการกระท าต่าง ๆ  ของผู้เรียน  เป็นต้น 

   3.2.2  การตรวจสอบสาเหตุที่ท าให้คุณภาพต่ า  งานนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อมีการค้นพบว่า
คุณภาพของหลักสูตรตกต่ าลง  มีสมมติฐานหลายเรื่องที่อาจน ามาใช้ในการค้นหาสาเหตุที่ส าคัญ คือ 
(1)  ความล้มเหลวในการใช้หลักสูตร  การที่จะใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิผลในทุกสภาพย่อมเป็นไป
ไม่ได้  หลักสูตรแต่ละหลักย่อมมีจุดหมายแตกต่างกัน  และการที่บรรลุจุดหมายก็ต่อเมื่อได้มีการใช้
หลักสูตรในสภาพและเงื่อนไขที่เหมาะสมเท่านั้น  ดังนั้นสิ่งแรกที่พึงกระท าในการตรวจสอบหาสาเหตุ
ก็คือ  ตรวจสอบดูว่าได้มีการน าหลักสูตรมาใช้อย่างไร  ผู้สอนใช้วิธีการสอน  ใช้เครื่องมือเครื่องใช้  
อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนถูกต้องหรือไม่  ฯลฯ  ข้อมูลที่รวบรวมได้นี้  จะช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าสาเหตุของการตกต่ าของคุณภาพเกิดจากอะไร   (2)  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพ   
และเงื่อนไขในเวลาที่น าหลักสูตรไปใช้ (3)  ความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมาย  เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจ
เป็นไปได้ว่าลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองภาคสนามกับที่น าหลักสูตรมาใช้จริงมีความ
แตกต่างกันมาก  เช่น  ในด้านระดับความรู้ความสามารถ  เจตคติ  และค่านิยมที่มีต่อการเรียนรู้       
(4)  วิธีการวิเคราะห์ผลการทดสอบ  เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการทดสอบหรือการประเมินผลนั้น           
มีการทดสอบระหว่างด าเนินการ  หรือการทดสอบย่อย  (Formative  Evaluation)  และการ
ทดสอบขั้นสุดท้าย  หรือการทดสอบรวม  (Summative  Evaluation)  การทดสอบรวมเป็นการ
ทดสอบที่บอกให้เราทราบว่าหลักสูตรดีขึ้นหรือเสื่อมคุณภาพลง  แต่ไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงลงไป
ว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนและเพราะเหตุใด  ในทางตรงกันข้ามทดสอบระหว่างด าเนินการหรือการ
ทดสอบย่อย  ซึ่งใช้ในการวินิจฉัยจุดอ่อนของผู้เรียนสามารถช่วยให้เราทราบว่าหลักสูตรมีจุดอ่อน         
ในเรื่องอะไร  และเป็นเพราะเหตุใด  ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้การทดสอบย่อยเป็นเครื่องชี้ถึงสาเหตุ          
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การตกต่ าของหลักสูตร  วิธีวิเคราะห์การทดสอบย่อยมีหลายวิธี  วิธีแรกก็คือการเปรียบเทียบ         
ผลการสอบในภาคเรียนหรือปีปัจจุบันกับผลการสอนในภาคเรียนหรือปีที่ผ่านมา  ถ้าปรากฏว่า      
ผลการสอบของปัจจุบันดีกว่าปีที่ผ่านมาก็ควรให้ผู้สอนสอบให้ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด  และท า
อย่างไรจึงจะแก้ไข 

 อีกวิธีหนึ่งคือการเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ท าติดต่อกันหลาย ๆ  ครั้งโดยใช้ผู้เรียนกลุ่ม
เดียวกัน  ถ้าปรากฏว่าผลการทดสอบมีอัตราการสอบตกเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  ก็แสดงว่าผู้สอนไม่ได้แก้ไข
ข้อบกพร่องจากผลการทดสอบในครั้งก่อน ๆ  แต่ถ้าผลออกมาในทางตรงกันข้ามก็แสดงว่าได้มีการ
น าเอาผลการทดสอบในครั้งก่อน ๆ  มาปรับปรุงการสอนของตน 

 วิธีการวิเคราะห์อีกวิธีหนึ่งคือการวิเคราะห์ให้ละเอียดลงไปว่าในจ านวนข้อสอบทั้งหมดผู้เรียน
ท าผิดข้อใดมากที่สุด  และข้อใดที่ท าผิดลดหลั่นรองลงมา  ผลการวิเคราะห์จะช่วยให้ทราบว่าผู้เรียน
ส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องใด  และจากผลนี้ท าให้ตั้งสมมติฐานได้ว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา 

 นอกจากข้อมูลจากผลการสอบย่อยแล้ว  ยังมีข้อมูลที่สามารถสรุปได้จากการประเมินผล 
และการวัดผลโดยวิธี อ่ืน ๆ  อีก  เช่น  การสิ่งเกตพฤติกรรมและกิจกรรมในชั้นเรียนระเบียบ         
และรายงานการวัดผลเจตคติ  ความเข้าใจ  รวมทั้งผลจากการอภิปรายสัมภาษณ์  และการศึกษา        
รายกรณี  ทั้งหมดนี้ล้วนมีประโยชน์  และเมื่อน ามาวิเคราะห์จะช่วยให้ทราบว่า  จุดอ่อนของหลักสูตร
คืออะไร  อย่างไรก็ตามวิธีการนี้มีข้อเสียตรงที่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลามาก 

     3.3.3  การแก้ไขและตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการที่น ามาแก้ไข  หลังจากที่ได้
ทราบแล้วว่าความตกต่ าของคุณภาพหลักสูตรคือเรื่องอะไร  และเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วขั้นต่อไป
ของกระบวนการควบคุมคุณภาพคือการแก้ไข  ส าหรับการแก้ไขนี้อาจท าได้หลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สาเหตุและปัญหาที่ท าให้คุณภาพตกต่ าลง  ในบางกรณีอาจใช้วิธีปรับปรุงวิธีการสอนและแก้ไข
หลักสูตรบางส่วน  เช่น  ตัดทอนหรือเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระ  แก้ไขวิธีการสอนโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน        
ให้ เล็กลง  หรือให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตัว เองมากขึ้น  หรือย่นช่วงเวลาการทดสอบ                 
ให้สั้นเข้า  เพื่อให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลจากผลการสอบเร็วขึ้น 

 การแก้ไขอาจก้าวไกลออกไปถึงขั้นการอบรมครูผู้สอน  เพ่ือให้มีความรู้ค วามเข้าใจ         
และสามารถน าหลักสูตรมาปฏิบัติได้ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การที่จะอบรมอย่างไร       
และเรื่องอะไร  ย่อมขึ้นอยู่กับปัญหาซึ่งพบจากการตรวจสอบในตอนต้น  อย่างไรก็ตามในการแก้ไข
นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องติดตามดูผลอย่างใกล้ชิด  การแก้ไขไม่จ าเป็นต้องทีเดียวทั้งหมด  แต่ควรใช้
วิธีการทดลองกับกลุ่มเล็ก ๆ  ก่อน  เมื่อได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงค่อยน าเอายุทธศาสตร์และวิธีการนั้น
มาใช้ในวงกว้างต่อไป 
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บทบาทของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
 

 การน าหลักสูตรไปใช้เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานและบุคลากรหลายฝ่าย  ซึ่งจะต้อง
ประสานงานหรือร่วมมือกันเพ่ือให้การน าหลักสูตรไปใช้ประสบผลส าเร็จ บทบาทของหน่วยงานหรือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ มีดังนี้  (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539 : 142 – 147)  

1. บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช ้

  ปัจจุบันการจัดการศึกษามีการกระจายอ านาจไปสู่หน่วยงานระดับท้องถิ่นและโรงเรียน 
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วย  2  หน่วยงานหลัก คือ หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน แต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่ดังนี้  
  1.1  บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น  มีดังนี ้
    1.1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

    1.1.2  ดูแลคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการจัดคณะวิทยากรหรือศึกษานิเทศก์ 
เพ่ือให้ความรู้แก่ครูตามความต้องการของโรงเรียน  

    1.1.3   วิเคราะห์และติดตามผลการใช้หลักสูตร 

  1.2  บทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน  มีดังนี ้
    1.2.1  บริหารหลักสูตรและใช้หลักสูตรตามนโยบายของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

    1.2.2  จัดอบรมให้ความรู้และทักษะตามความต้องการของครู หรือส่งครูเข้ารับการ
อบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง 
    1.2.3  จัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

    1.2.4  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

    1.2.5  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และติดต่อประสานงานกับชุมชนและผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตร 

 2.   บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
 บทบาทของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ มีดังนี้คือ 

2.1 ผู้บริหารโรงเรียน 

   ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการใช้หลักสูตรระดับ
โรงเรียน และเป็นตัวจักรส าคัญในการกระตุ้นและชักน าให้บุคลากรในโรง เรียนได้ใช้ความสามารถ
เต็มที่  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ  ผู้บริหารที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน และให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู  รวมทั้งสามารถท างานร่วมกับ
คณะครูในโรงเรียนได้จะสามารถท าให้การใช้หลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายได้ไม่ยาก  ผู้บริหารควรมี
บทบาทในด้านการบริหารหลักสูตร  การบริการหลักสูตร  การนิเทศติดตามผล การเสริมสร้างขวัญ   
และก าลังใจ และการประชาสัมพันธ์  ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 
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   2.1.1 ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร         
ให้กระจ่าง  เพ่ือจะได้ให้ค าแนะน าแก่ครูผู้สอนและวางแผนในการเตรียมการและด าเนินการ                
ใช้หลักสูตร 

   2.1.2  จัดเตรียมบุคลากรโดยวิธีการต่างๆ  เช่น การประชุมชี้แจง  การฝึกอบรม              
การประชุมสัมมนา เป็นต้น  เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอน         
ตามที่ ก าหนดไว้ ในหลักสูตร  ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรมี โอกาสไปฝึกอบรมดู งาน                    
ที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ 

   2.1.3  จัดครู เข้าสอนให้ เหมาะสมกับความรู้   ความสามารถ  ความสนใจ          
ความถนัด และประสบการณ์  เพ่ือจะได้จัดมวลประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   2.1.4  ให้บริการและสนับสนุนการสอนของครู  โดยการจัดท าจัดหาเอกสาร
หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน และการ
จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เช่น การจัดห้องสมุดให้อยู่ในสภาพที่ครู
และนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ เป็นต้น  โดยเน้นถึงคุณประโยชน์และความสะดวกสบาย          
ในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเป็นหลัก 

   2.1.5  ด าเนินการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ          
โดยใช้เทคนิควิธีและเครื่องมือที่เหมาะสม เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ 
   2.1.6  ให้ขวัญและก าลังใจ  ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน          
อย่างเหมาะสมและยุติธรรม  โดยยึดระบบคุณธรรมเป็นส าคัญ 

   2.1.7  ประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ครูผู้สอน  ผู้ปกครองและคน          
ในชุมชน  เพ่ือสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อหลักสูตร และรับความร่วมมือที่ดีจากบุคลากร         
ทั้งในและนอกโรงเรียน  โดยใช้วิธีการและสื่อที่หลากหลาย 

   2.1.8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

  2.2 ครูผู้สอน 

   ครูผู้ สอนมีบทบาทหน้าที่หลักคือ การสอน  ซึ่ งต้องใช้หลักสูตรประกอบ           
การเตรียมการสอน  การท าแผนการสอนหรือก าหนดการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ครูผู้สอนจึงเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะผู้ใช้หลักสูตรโดยตรง และมีความส าคัญที่สุด
ในการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้   

   2.2.1  ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรให้
กระจ่างและประชุมวิเคราะห์หลักสูตร  เพ่ือพิจารณาหาจุดประสงค์ของหลักสูตรและเนื้อหาวิชา          
ในแต่ละวิชา  ตลอดจนเพื่อพิจารณาวางแผนการใช้แผนการสอนให้เหมาะสม 
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   2.2.2  ท าความรู้จักผู้เรียน และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ ของผู้เรียน เช่น ความรู้ 
ความสามารถ และปัญหาของผู้เรียน  เพื่อหาทางพัฒนาผู้เรียนทั้งชั้นและรายบุคคล 

   2.2.3  ศึกษาแผนการสอน  คู่มือครูให้เข้าใจอย่างแจ่มชัดก่อนท าการสอน 

   2.2.4  จัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและเตรียมสื่อ          
การสอนที่จะใช้ในการสอนแต่ละครั้งก่อนสอน 

   2.2.5  ศึกษาและลงมือปฏิบัติการสอนด้วยกลวิธีหลากหลายให้ผู้เรียนได้ลงมื อ
ปฏิบัติจริงมากกว่าการฟังและการอ่านเพียงอย่างเดียว 

   2.2.6  พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ดึงดูด     
ความสนใจของผู้เรียนและเกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 

   2.2.7  จัดสอนซ่อมเสริมแก่ผู้เรียนที่มีความจ าเป็นต้องเรียน 

   2.2.8  ตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้ เ รี ยนเป็นระยะๆ โดยใช้ เทคนิควิ ธี            
และเครื่องมือที่เหมาะสม  เพื่อหาทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

   2.2.9  ปรับปรุงหลักสูตรที่ ใช้อยู่ ให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา           
และความต้องการของท้องถิ่น  โรงเรียน  และผู้เรียน 

  ธ ารง บัวศรี (2542 : 306 – 308)  ได้กล่าวว่าก่อนที่จะน าหลักสูตรไปใช้ผู้รับผิดชอบ
จะต้องเตรียมครูให้พร้อมทั้งด้านความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  ทักษะในการใช้หลักสูตร        
และเจตคติอันพึงมีต่อหลักสูตรในด้านความรู้ความเข้าใจ  มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่นโยบาย  
จุดมุ่งหมายของการศึกษา  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ตลอดจนโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร   
ส าหรับทักษะในการใช้หลักสูตร   นอกจากจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเรียนการสอน             
การปกครองชั้นเรียน  และการประเมินผลการเรียนรู้แล้ว   ยังจะต้องมีความเข้าใจในทฤษฎี           
ที่เกี่ยวข้องด้วยในขณะเดียวกันจะต้องท าความเข้าใจให้ผู้สอนมีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตร  และเห็นว่า
เป็นหลักสูตร ที่ส่งเสริมความก้าวหน้าของการศึกษาและสามารถตอบสนองนโยบายทางการศึกษาได้   
การมีเจตคติที่ดตี่อหลักสูตรจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้สอนพัฒนาและปรับปรุงตนเอง  ก็คือทักษะจ าเป็น
ในการสอน อันประกอบด้วย (1) ทักษะด้านพุทธิพิสัย เช่น  การก าหนดกระบวนการแก้ปัญหา           
การวิเคราะห์  และจ าแนกเนื้อหาออกได้เป็นส่วนๆ ได้แก่  ส่วนที่เป็นข้อมูลมโนทัศน์  ทฤษฎี         
และข้อปฏิบัติ  (2) ด้านจิตพิสัย  เช่น  การน าผู้เรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน          
การสร้างความเป็นกันเองกับผู้เรียน  (3)  ทักษะพิสัย เช่น การแสดงสาธิต การทดลอง   การเขียน
กระดานด า  อธิบาย  การเคลื่อนไหว  โดยการใช้อวัจนภาษา  เป็นต้น 
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   2.3  ศึกษานิเทศก์ 
  การน าหลักสูตรไปใช้นั้น  นอกจากผู้บริหารโรงเรียนและครูจะมีบทบาทส าคัญแล้ว  

ศึกษานิเทศก์เป็นอีกผู้หนึ่งที่สามารถท าให้การน าหลักสูตรไปใช้บรรลุผลตามต้องการได้  โดยมีบทบาท
ในการสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรในโรงเรียนดังนี้ 

  2.3.1  จัดอบรมหรือแนะน าครูเพ่ือเสริมความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การใช้หลักสูตรและการด าเนินการเรียนการสอน 

    2.3.2  เป็นที่ปรึกษาของครูในกรณีที่มีปัญหาทางด้านวิชาการและจัดให้มี           
การประชุมเพ่ือแก้ปัญหา  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาวิธีการใช้หลักสู ตรให้มี
ประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวในระดับต่างๆ 

    2.3.3  เป็ นผู้ ป ระสานงานทางวิ ชาการระหว่ า ง โ รง เรี ยนกับกรม  กอง                    
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

    2.3.4  สร้างเสริมแรงจูงใจเพ่ือให้ครูมีก าลังใจในการท างานและพัฒนาวิชาชีพ         
ของตน 

    2.3.5  นิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการสอนของครู 
    2.3.6  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้สนใจได้เข้าใจและมีการขยายผลไปยัง
โรงเรียนอ่ืนๆ 

    2.3.7  จัดให้มีการบริการต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็น  ติดต่อวิทยากร     
มาให้ความรู้แก่ครูผู้สอน หรือศึกษานิเทศก์เป็นวิทยากรเอง เป็นต้น 

  2.4  ผู้ปกครองและชุมชม 

    ผู้ปกครองและชุมชนมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตรดังนี้ 
    2.4.1   ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดหาจัดท าวัสดุ อุปกรณ์และสื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนของครูและผู้เรียน 

   2.4.2  ช่วยประชาสัมพันธ์สนับสนุนและเผยแพร่ความรู้เรื่องหลักสูตรแก่บุคคล           
ที่ยังไม่เข้าใจในท้องถิ่น 

   2.4.3  แสดงความสนใจในการเรียนของผู้ เรียนด้วยการซักถามผลการเรียน             
และช่วยเสนอแหล่งค้นคว้าเพ่ิมเติม 

   2.4.4   ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเมื่อโรงเรียนขอความร่วมมือมา เช่น         
เป็นวิทยากรพิเศษให้กับโรงเรียน หรือให้การสนับสนุนในด้านสถานประกอบการ เป็นต้น 
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  กล่าวโดยสรุป  การน าหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดนั้น  
จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหลายๆ ฝ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในโรงเรียน  ถือได้ว่า
ครูผู้สอนมีส าคัญมากที่จะท าให้การพัฒนาหลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค์  อนึ่ง ผู้บริหารก็มีส่วน
ส าคัญไม่น้อยที่จะท าหน้าที่บริหารหลักสูตร  เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดี  นอกจากนี้          
ความร่วมมือจากบุคคลอีกหลายฝ่าย เช่น ศึกษานิเทศก์  ผู้ปกครองและชุมชน  เพ่ือเสริมให้การใช้
หลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

 

ปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ 

 

 การน าหลักสูตรไปใช้มีปัญหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  (ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์, 2539 : 157 – 158)  
 1.  ปัญหาด้านครู   
  1.1   ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวหลักสูตร  และขาดหลักสูตรกับเอกสาร
ประกอบหลักสูตร เช่น คู่มือการใช้หลักสูตร ฯลฯ ซึ่งท าให้การสอนของครูไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

  1.2   ครูไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ยังคงยึดวิธีการสอน
แบบยึดตัวครูเป็นศูนย์กลางในการสอน 

  1.3  ครูไม่มีเวลาศึกษาหลักสูตรก่อนสอน 

 2.   ปัญหาด้านผู้บริหารโรงเรียน   

  2.1  ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรน้อย  ท าให้ไม่สามารถสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีเท่าที่ควร 

  2.2   ผู้บริหารไม่มีความรู้ความสามารถในการนิเทศและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรแก่ครู  และ/หรือนิเทศน้อยไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่อง 
  2.3  ผู้บริหารไม่ได้ให้การสนับสนุนการใช้หลักสูตรของคณะครู เช่น การจัดหาเอกสาร
หลักสูตรประเภทต่างๆ และการจัดหาจัดท าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับความ
ต้องการของครู  การจัดครูเข้าสอนไม่เหมาะสม  การไม่ได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  
เป็นต้น 

 3.  ปัญหาด้านศึกษานิเทศก์   
  3.1  ศึกษานิเทศก์นิเทศการใช้หลักสูตรในโรงเรียนต่างๆ ไม่ทั่วถึง 
  3.2  ศึกษานิเทศก์ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอย่างถ่องแท้ และไม่มีความรู้
ความสามารถในการนิเทศและให้ค าแนะน าแก่ครูได้ดีเท่าที่ควร 
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 4.   ปัญหาด้านหน่วยงานส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ   

  4.1  ส่งเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบล่าช้า และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของโรงเรียน 

  4.2  ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  โดยเฉพาะกับผู้ปกครอง  ท าให้ไม่ได้รับความ
ร่วมมือเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร 

  4.3  ขาดงบประมาณที่จะสนับสนุนการใช้หลักสูตร 

4.4  การฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้แก่ครูและบุคลากร  
ที่เก่ียวข้องยังไม่ทั่วถึง  และ/หรือไม่ตรงกับความต้องการของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
  
 การประชาสัมพันธ์หลักสูตร  คือการวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร  เพ่ือการสื่อสารสองทาง
และเสริมสร้างให้ผู้ใช้หลักสูตรมีความเข้าใจ  และเกิดความรู้สึกที่ดีต่อหลักสูตรและแก้ไขความเข้าใจ
ผิดได้ การวางแผนงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรเป็นเสมือนหัวใจการด าเนินงาน  การประชาสัมพันธ์ที่ดี 
ช่วยท าให้เกิดการประสานงาน  ขจัดปัญหาที่ซับซ้อน การวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรควร
จัดเป็น 3 ระยะ คือ  ก่อนการใช้หลักสูตร  ระหว่างการใช้หลักสูตร   และภายหลังการใช้หลักสูตร        
มีดังต่อไปนี้ (วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2554 : 76 – 77) 
 1.  การก าหนดวัตถุประสงค์  จะต้องก าหนดหรือระบุสิ่งที่ต้องการประชาสัมพันธ์ไว้        
อย่างชัดเจน ว่าเพ่ืออะไร  จะต้องสร้างความเข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการแก้ไขปัญหาด้วยหลักสูตร        
ที่พัฒนาขึ้น 

 2.  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  จะต้องระบุให้แน่ชัดว่า  กลุ่มเป้าหมายคือใคร  มีพ้ืนฐาน 
ทางการศึกษาหรือภูมิหลังอย่างไร  รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ เช่น พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสังคม            
และวัฒนธรรม  รวมทั้งว่าใครจะเป็นผู้น าความคิดเห็นหรือมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ข่าวสารหลักสูตร
ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น 

 3.  การก าหนดหัวเรื่อง  จะต้องก าหนดให้แน่นอนว่าแนวหัวเรื่องเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเป็นไปในทิศทางใด  ตลอดจนการก าหนดสัญลักษณ์  หรือข้อความที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้รวดเร็ว 

 4.  การก าหนดระยะเวลา  จะต้องมีการก าหนดช่วงเวลา  หรือจังหวะที่เหมาะสมที่สุด          
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เช่น  อาจจะเริ่มท าการเผยแพร่
เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ล่วงหน้าเป็นการกระตุ้นความสนใจ 
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 5.  การก าหนดสื่อและเทคนิคต่างๆ   จะต้องก าหนดลงไปว่าจะใช้สื่อ หรือเครื่องมือใด     
บ้างรวมทั้งเทคนิควิธีการอ่ืนๆ 

 6.  การก าหนดงบประมาณ  จะต้องก าหนดงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานให้ชัดเจน    
การก าหนดงบประมาณรวมทั้งก าหนดบุคลากรที่ใช้ในการด าเนินงาน 

 นอกจากนั้นกระบวนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  การด าเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร   
มีปั จจั ยที่ เป็นองค์ประกอบ 4 ประการ   คือ   (1 )  การส ารวจข้อมูล  (2 )  การวางแผน                     
(3) การติดต่อสื่อสาร  (4) การประเมินผล  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  (วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2554 :         
78 – 80) 
 1.  การส ารวจข้อมูล  ได้แก่  การศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบ  เช่นใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักสูตร  ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องประชาสัมพันธ์ภายใน  ได้แก่  ผู้บริหาร   
ผู้ช่วยวิชาการ  หัวหน้าหมวดวิชา  ผู้สอน  อาจารย์  ส่วนกลุ่ม เป้าหมายเพ่ือการประชาสัมพันธ์
ภายนอก  ได้แก่ ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถานศึกษาอ่ืนๆ  รวมทั้งผู้ใช้ผลผลิตของหลักสูตร 

 2.  การวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร  คือ  การน าข้อมูลที่ศึกษาเตรียมวางแผนว่าจะท า
อะไรบ้าง  การวางแผนจะต้องชัดเจน  เป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง  ก าหนดกลุ่ มเป้าหมาย  
ระยะเวลาวิธีการและสื่อ  รวมทั้งงบประมาณ  ก าหนดวิธีปฏิบัติ ท าอย่างไร  และเมื่อใด 

 3.  การติดต่อสื่อสาร  คือการด าเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามแผนคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  จะต้องศึกษาธรรมชาติการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย  
ระยะเวลาและวิธีการน าเสนอการจัดท าประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านสื่อต่างๆ เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์  
อินเทอร์เน็ต  วารสาร   และเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก  การท าเอกสาร       
เพ่ือการประชาสัมพันธ์นั้น  มีความแตกต่างกับการจัดท าเอกสารเผยแพร่   ซึ่งมีวัตถุประสงค์         
เพ่ือการสื่อสารทางเดียว  ส่วนเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์  มีจุดประสงค์เพ่ือการสื่อสารสองทาง         
และกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อหลักสูตร 

 การประชาสัมพันธ์ก่อนการใช้หลักสูตร  ถ้าจะมีการจัดประชุมสัมมนา  จะต้องศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการออกแบบและวิธีการ
บริหารจัดการส าหรับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการสื่อสารได้ตรงจุดและเกิดความรู้สึกที่ดีต่อหลักสูตร 

 การใช้วารสารเ พ่ือการประชาสัมพันธ์ ระหว่ างการใช้หลักสูตร  รวมทั้ ง เอกสาร              
เพ่ือประชาสัมพันธ์  นอกจากนี้อาจจัดการสาธิตพิเศษ  เพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในประเด็น        
ที่น่าสนใจ  หรือลักษณะเด่นของหลักสูตร  ว่ามีประโยชน์และมีคุณค่า   มีความหมายต่อผู้เกี่ยวข้อง
อย่างไร 
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 4.  การประเมินผล   การประชาสัมพันธ์หลักสูตรจะใช้วิธีการใดจึงจะทราบว่า             
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรแต่ละครั้งบรรลุวัตถุประสงค์  การใช้งบประมาณแต่ละครั้ง  การใช้
ทรัพยากรคุณภาพของสื่อการประชาสัมพันธ์ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอก                 
การประสานกับหน่วยงานใดที่จะต้องปรับปรุง  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  การวิเคราะห์                 
ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ผลผลิตของหลักสูตรกับสถาบันผู้ผลิต  หรือสถานศึกษาว่าเกิด
ความพึงพอใจในผลผลิตมากน้อยเพียงใด  ซึ่งอาจจะใช้กรอบในการวิเคราะห์ได้ดังภาพที่ 8.4  
 

 

 

      ขายผลผลิต 

 

 

 

       

 

 

 

ภาพที่ 8.4   ขั้นตอนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ผลผลิตและสถานศึกษา   
(วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2554, หน้า 80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันผลิตผู้ผลิต 
ผู้ใช้ 

ผลผลิต 
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แนวโน้มการใช้หลักสูตรในศตวรรษที่  21 

 

  ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information 

and Communication Technology : ICT) ท าให้ทักษะที่จ าเป็นส าหรับคนใน  ยุคศตวรรษที่ 21           

มีความแตกต่างไปจากยุคศตวรรษที่ 20  เหตุเนื่องจาก  งานที่เคยใช้มนุษย์ท างานกับเครื่องจักรก าลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพราะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้ขยายขีดความสามารถ
จนกระทั่งสามารถท างานแทนที่คนได้  ท าให้สัดส่วนแรงงานลดลงเกิดขึ้นในงานที่ใช้สัมผัสรับรู้         
อย่างจ าเจและงานที่ใช้แรงงานแบบซ้ าซ้อน ซึ่งเป็นงานที่ป้อนค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท าแทน แต่สัดส่วน
แรงงานระดับชาติบางส่วนที่เพ่ิมข้ึนในงานที่เน้นการคิดอย่างผู้เชี่ยวชาญและต้องใช้  การสื่อสาร 
ทีซ่ับซ้อนซึ่งเป็นงานที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถท าแทนได้  (www.gotoknow.org/posts/535839) 
    องค์ประกอบของการคิดอย่างเชี่ยวชาญคือ การเชื่อมโยงแบบแผนหรือระบบอย่างมี
ประสิทธิผลโดยใช้ความรู้อย่างละเอียดและการรู้เท่าทันความคิด (Metacognition) ซึ่งการค้นพบ
วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยที่วิธีการมาตรฐานทั่วไปใช้ไม่ได้ผลคือทักษะที่ส าคัญยิ่งของมนุษย์  
ในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการสื่อสารอันซับซ้อน โดยในแต่ละวินาทีมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลจ านวนมากมายทั้งแบบวัจนภาษา (Verbal)และแบบอวัจนภาษา  (Nonverbal) 

โดยที่ทิศทางของข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  เพราะการสื่อสารจะพัฒนาไปอย่างที่ไม่อาจ        
คาดเดาได้ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารที่ซับซ้อนขึ้นจากยุคเดิม ต้องมีไหวพริบ         
ในการตอบค าถามเฉพาะหน้าอย่างฉับพลัน  และควบคุมการเจรจา ถกเถียง ที่ไม่เป็นระเบียบได้         
อย่างราบรื่น หรือถ้าเป็นครูก็ต้องเป็นครูที่เชี่ยวชาญในการสื่อสารและมีไหวพริบในการจัดการ         
และควบคุมห้องเรียนที่วุ่นวายให้เป็นห้องเรียนที่มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ราบรื่น และสามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจน 

    ทักษะการร่วมมือท างานนับว่าเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 

มากเพราะความส าเร็จของงานในระบบเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้ต้องอาศัยการท างานเป็นทีมมากขึ้น          
โดยที่ความเชี่ยวชาญและบทบาทของสมาชิกในทีมต่างช่วยเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งพนักงานในศตวรรษ
ที่ 21 จะสามารถท างานให้ประสบความส าเร็จได้โดยใช้ปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อ (mediated interaction) 

กับเพ่ือนร่วมงานในอีกเมือง อีกประเทศ หรืออีกซีกโลกได้โดยไม่เคยพบปะกันเลย ดังนั้น   ทักษะ      
ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือร่วมท างานจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งและทักษะนี้น่าจะมีความซับซ้อน
มากขึ้นในความเจริญที่มีอย่างไม่หยุดยั้ง 
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    จากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ท าให้เรา
ได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว ซึ่งในศตวรรษที่ 21 มนุษย์คงไม่ค้นหาข้อมูล             
จากหนังสือในห้องสมุดอย่างในศตวรรษที่ 20  แต่สามารถค้นหาข้อมูลจากโปรแกรมค้นหาสมัยใหม่ 
ซึ่งอาจได้ข้อมูลหลายหมื่นหลายแสนชิ้นภายในไม่กี่วินาที แต่ข้อมูลเหล่านั้นคงมีจ านวนไม่น้อย           
ที่ไม่ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   หรืออาจพบข้อมูล           
ที่ขัดแย้งกัน  ดังนั้นความสามารถในการกรองข้อมูลข่าวสารจึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีความจ าเป็น         
อย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มนุษย์สามารถเลือก แยกแยะ และสกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร          
ที่ส าคัญต่อการตัดสินใจ เพ่ือด าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    เมื่อพิจารณาถึงการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 25) ที่ได้ระบุแนวทางการจัดการเรียนรู้
โดยเน้น “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้         
ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งกระบวนการเรียนรู้         
ที่จ าเป็นส าหรับผู้ เรียน ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ   กระบวนการสร้างความรู้ 
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาท า
ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ”  เมื่อน ามาเทียบเคียงกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ควรได้รับการพัฒนาแล้ว
นับว่าเป็นหลักสูตรที่มีความพยายามให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น แต่ยังไม่เน้นย้ าที่ชัดเจนในเรื่องของทักษะส าคัญในการใช้
เทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในปัจจุบันนี้  
ยังถือว่าเป็นแนวทางเดิมแบบศตวรรษที่ 20 ซึ่งใช้ไอซีที เป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิผลของการสอน          
แบบเก่า เช่น การใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพ่ือเพ่ิมผลงาน การใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งาน การใช้
โปรแกรมช่วยค านวณข้อมูล ซึ่งเป็นการเพ่ิมความสะดวกในการท างาน แต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากไอซีทีได้อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ตีความ ตัดสินใจ และใช้สารสนเทศในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่ง           
ในการท างาน และการใช้ชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21  ดังนั้น  แนวโน้มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
การศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  จึ งจ า เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาครูและผู้ เรียน                           
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 
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การพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 

  

  การสร้างทักษะเพ่ือการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 จึงเป็นลักษณะของการศึกษาวิจัย               
ในเชิงบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพแห่งองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะ       
ให้เกิดกับผู้เรียน เพ่ือประสิทธิภาพของการเรียนรู้ส าหรับการด ารงชีพในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันอนึ่งสถาบันการศึกษา จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ        
ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับกับสภาพจริง และให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต  
ซึ่งโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทุกด้าน อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  การเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ท าให้ประเทศไทยของเราจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับการแข่งขันในประชาคมโลกมากข้ึน 

 ในศตวรรษท่ี 21  สังคมต้องการบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะต่างๆ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว  จะเป็น
ข้อมูลส่วนหนึ่งในการก าหนดหลักสูตรและการสอน  ดังนี้ (วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2554 : 3 – 4) 

1.  มีวิสัยทัศน์  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 

สามารถเลือกรับและปฏิเสธ  อธิบายได้ว่าจะหาประโยชน์อะไรได้จากข้อมูลสารสนเทศ  และเป็น
ผู้สร้างโลกทัศน์ 
 2.  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร  และสร้างความสัมพันธภาพได้กับบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 3.  มีค่านิยม  และใช้ข้อมูลเป็นฐานคิดในการตัดสินใจ  และอธิบายได้ว่าตัดสินใจเพ่ืออะไร
และเพราะอะไรมีความเข้าใจ  ยอมรับความแตกต่างลักษณะของวัฒนธรรม 

 4.  เป็นผู้ใฝ่รู้  สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  มีสมรรถภาพในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างเป็น
ระบบ 

 5.  เป็นบุคคลที่เต็มใจร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยสันติวิธี  และเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองและปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 6.  สามารถจัดสถานการณ์ควบคุมความเครียด  รวมทั้งปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี 
ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิดได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 8.5 รูปภาพประกอบ กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(http://www.qlf.or.th/) 

 

กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems)           
เนื่องด้วยเป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อม
ในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร           
และการเรยีนการสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษ         
ที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้  ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก 

(Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วย
ของครูในการจัดการเรียนรู้  คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเ พ่ือศิษย์  (Professional Learning 

Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าที่          
ของครูแต่ละคนนั่นเอง 

 

http://www.qlf.or.th/
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ปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ 

 

 การน าหลักสูตรไปใช้มีปัญหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์, 2539 : 157 – 158)  
 1.  ปัญหาด้านครู   
  1.1   ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวหลักสูตร  และขาดหลักสูตรกับเอกสาร
ประกอบหลักสูตร เช่น คู่มือการใช้หลักสูตร ฯลฯ ซึ่งท าให้การสอนของครูไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

  1.2   ครูไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ยังคงยึดวิธีการสอน
แบบยึดตัวครูเป็นศูนย์กลางในการสอน 

  1.3  ครูไม่มีเวลาศึกษาหลักสูตรก่อนสอน 

 2.   ปัญหาด้านผู้บริหารโรงเรียน   

  2.1  ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรน้อย  ท าให้ไม่สามารถสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีเท่าที่ควร 

  2.2  ผู้บริหารไม่มีความรู้ความสามารถในการนิเทศและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรแก่ครู  และ/หรือนิเทศน้อยไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่อง 
  2.3  ผู้บริหารไม่ได้ให้การสนับสนุนการใช้หลักสูตรของคณะครู เช่น การจัดหาเอกสาร
หลักสูตรประเภทต่างๆ และการจัดหาจัดท าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับความ
ต้องการของครู  การจัดครูเข้าสอนไม่เหมาะสม  การไม่ได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  
เป็นต้น 

 3.  ปัญหาด้านศึกษานิเทศก์   
  3.1  ศึกษานิเทศก์นิเทศการใช้หลักสูตรในโรงเรียนต่างๆ ไม่ทั่วถึง 
  3.2  ศึกษานิเทศก์ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอย่างถ่องแท้ และไม่มีความรู้
ความสามารถในการนิเทศและให้ค าแนะน าแก่ครูได้ดีเท่าที่ควร 

 4.   ปัญหาด้านหน่วยงานส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ   

  4.1  ส่งเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบล่าช้า และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของโรงเรียน 

  4.2  ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  โดยเฉพาะกับผู้ปกครอง  ท าให้ไม่ได้รับความ
ร่วมมือเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร 

  4.3  ขาดงบประมาณที่จะสนับสนุนการใช้หลักสูตร 

4.4  การฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้แก่ครูและบุคลากร  
ที่เก่ียวข้องยังไม่ทั่วถึง  และ/หรือไม่ตรงกับความต้องการของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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บทสรุป 

 

 การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นการด าเนินกิจกรรม เพ่ือน าหลักสูตรที่สร้างขึ้นไป  สอนจริง          
ในโรงเรียน  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ถึงแม้ว่าหลักสูตร ที่สร้างเสร็จแล้ว    
จะดี เพียงใดก็ตามถ้าปราศจากการน าหลักสูตรไปใช้ที่มีประสิทธิภาพก็ไม่อาจท าให้บรรลุ            
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรไปได้  ดังนั้นการน าหลักสูตรไปใช้จึงต้องด าเนินการอย่างจริงจัง        
ตามแผนการใช้หลักสูตรที่วางเอาไว้และต้องค านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ได้แก่  หลักการ
หรือแนวทาง ในการใช้หลักสูตร  งานหรือภารกิจที่โรงเรียนต้องด าเนินการ  บุคลากรและหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดจากการน าหลักสูตรไปใช้   เป็นต้น  งานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตร        
ไปใช้  ได้แก่ งานวางแผนและเตรียมใช้หลักสูตร  งานบริหารหลักสูตร  งานการจัดการเรียนการสอน 
และงานตรวจสอบคุณภาพการใช้หลักสูตร ทั้งนี้การน าหลักสูตรไปใช้ต้องอาศัย   ความร่วมมือ       
จากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนที่เป็นตัวจักรส าคัญที่จะท า
ให้การใช้หลักสูตรบรรลุตามจุดมุ่งหมาย  อย่างไร ก็ตาม การน าหลักสูตรไปใช้ มีปัญหาที่เกี่ยวข้อง     
หลายด้าน อาทิ  ครูผู้สอนเอง  ผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์  หน่วยงานส่วนกลาง  เป็นต้น 

 จากหลักการและแนวคิดดังกล่าวผู้บริหารหรือผู้สอนและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา      
จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนพัฒนาหลักสูตร การบริหาร
หลักสูตรหรือการน าหลักสูตรไปใช้  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพในการท างานวิชาการให้มี
ความสมบูรณ์ ชัดเจน  และมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัดที่  8 

เร่ือง การน าหลักสูตรไปใช้ 

 
ค าชี้แจง  ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

1. ให้อธิบายถึงความส าคัญของค าว่า “การน าหลักสูตรไปใช้” 
2. การน าหลักสูตรไปใช้มีหลักการส าคัญอย่างไร 

3. ให้อธิบายงานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
4. โรงเรียน  ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ส านักงานและเขตพ้ืนที่การศึกษามีส่วนส่งเสริมให้น า 

หลักสูตรไปใช้ได้อย่างไร 

5. ให้อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
6.   ให้ระบุหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้  พร้อมอธิบายถึง 

บทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานหรือบุคลากรดังกล่าว 

7.  ให้อธิบายแนวโน้มการใช้หลักสูตรในศตวรรษที่21 ตามความเข้าใจของผู้เรียน     
8.   การน าหลักสูตรไปใช้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง ระบุมา 3 ข้อ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่  9 

การประเมินหลักสูตร 
                                                                                      

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1.  อธิบายความหมายของการประเมินหลักสูตรได้ 
 2.   ระบจุุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรได้ 
 3.  อธิบายขั้นตอนและรูปแบบการประเมินผลหลักสูตรได้ 
 4.  วิเคราะห์แนวคิด  ขั้นตอนหรือกระบวนการของการประเมินหลักสูตรได้  

 5.  มีความสามารถในการสื่อสาร  การท างาน  และการน าเสนอผลงาน 
 6.  มีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูล  

 7.  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 เนื้อหาสาระในบทนี้ประกอบด้วย 
 1.  ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 2.  จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 

 3.  ระยะเวลาในการประเมินหลักสูตร 

          4.  สิ่งที่ต้องประเมินในเรื่องหลักสูตร 

          5.  ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร 

          6.  รูปแบบการประเมินผลหลักสูตร 

    

กิจกรรมการเรียนการสอน  

 1.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาประกอบการน าเสนอ Power point เรื่องการประเมินหลักสูตร 

  2.  ให้ผู้เรียน ศึกษาเอกสารประกอบการสอนเรื่องการประเมินหลักสูตรคืออะไร 

  3.  ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายและรูปแบบการประเมินผลหลักสูตร มีรูปแบบอย่างไร
โดยศึกษาเอกสารประกอบการสอนเรื่องการประเมินหลักสูตร 

  4.  ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนวิเคราะห์ “แนวคิด ขั้นตอนหรือกระบวนการของการประเมิน
หลักสูตร” มากลุ่มละ 1 แนวคิด โดยก าหนดเป็นใบงาน ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ  5 – 6 คน           
ระดมสมอง ร่วมอภิปราย  โดยท าเป็นแผนที่ความคิดแบบ A Mind Map  ก าหนดเวลา 1 ชั่วโมง 
       5.  ผู้เรียนน าเสนอแผนที่ความคิด แบบ A Mind Map  เรื่อง “แนวคิด ขั้นตอนหรือ
กระบวนการของการประเมินหลักสูตร”  กลุ่มละไม่เกิน 20 นาที  ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันประเมิน
ชิ้นงานของเพ่ือนแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งให้ค าแนะน าในแต่ละกลุ่ม  
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 6.  ผู้สอนสรุปเนื้อหาเรื่อง “แนวคิด ขั้นตอนหรือกระบวนการของการประเมินหลักสูตร” 

โดยใช้ Power point  

        7.  ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามในหัวข้อ/ประเด็นที่ยังไม่เข้าใจ และให้ท าแบบฝึกหัด
ท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

  1.  เอกสารประกอบการสอนการเรื่องการประเมินหลักสูตร 

2.  การน าเสนอด้วย Microsoft  Power Point เรื่อง การประเมินหลักสูตร 

3.  ใบงาน เรื่อง แนวโน้มหลักสูตรในอนาคต 

  4.  ตัวอย่างแผนที่ความคิดแบบ A Mind Map   

  5.  ต ารา หนังสือเรียนเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 

 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
 2.  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและท่ีอ่ืนๆ 
 เว็บไซด์ http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดประเมินผลประจ าบทเรียน 

 

จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือในการวัด เกณฑ์ในการวัด                
และประเมินผล 

1.  อธิบายความหมายของ
การประเมินหลักสูตรได้ 
2.   ระบุจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินหลักสูตรได้ 
3.  อธิบายขั้นตอนและ
รูปแบบการประเมินผล
หลักสูตรได้ 

การท าแบบฝึกหัด แบบฝึกหัด 
ท้ายบท 

ตอบถูก 6-7 ข้อ 
ระดับดีมาก 

ตอบถูก 4-5 ข้อ  
ระดับดี 
ตอบถูก 2-3  ข้อ  
ระดับปานกลาง 
ตอบถูก 1  ข้อ  
ระดับปรับปรุง 

4.  วิเคราะห์แนวคิด  
ขั้นตอนหรือกระบวนการของ
การประเมินหลักสูตร 

การท าใบงาน 
ใบงานเรื่อง 
แนวคิด ขั้นตอนหรือ
กระบวนการของการ
ประเมินหลักสูตร 

ใบงานเรื่อง 
แนวคิด ขั้นตอนหรือ
กระบวนการของการ
ประเมินหลักสูตร 
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จุดประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ        
ในการวัด 

เกณฑ์ในการวัด                
และประเมินผล 

5.  มีความสามารถในการ
สื่อสาร  การท างาน            
และการน าเสนอผลงาน 
6.  มีทักษะในการค้นคว้าหา
ข้อมูล  
7.  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
 

การสังเกต
พฤติกรรม 

แบบสังเกต
พฤติกรรม 

การสังเกตพฤติกรรม        
ระหว่างเรียน                
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย            
ร้อยละ 80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทที่  9 

การประเมินหลักสูตร 
 

 การประเมินหลักสูตรเป็นกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ที่มีความส าคัญมาก          
ที่จะช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนใช้ประกอบการตัดสินใจการ
วางแผนพัฒนาหลักสูตร  ซ่ึงการประเมินหลักสูตรมีขอบเขตและระยะการประเมินแตกต่างกันออกไป            
แล้วแต่จุดประสงค์ของการประเมิน  เช่น  การประเมินเอกสารหลักสูตรในระยะก่อนน าหลักสูตรไปใช้          
การประเมินการใช้หลักสูตรในขณะที่ด าเนินการใช้หลักสูตร  หรือประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร  
และประเมินระบบหลักสูตรหลังจากการใช้หลักสูตรแล้ว  และในการท างานหรือการประกอบ          
กิจการใด    ก็ตามจะมีขั้นตอนในการด าเนินงานขั้นตอนหนึ่งซึ่งจ าเป็นจะต้องมี  คือ  การประเมินผล 
(Evaluation)  เพ่ือให้ทราบว่าการท างานหรือประกอบกิจกรรมนั้นๆ  ได้ผลตามความ  มุ่งหมาย     
ที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง  ที่จะได้ด าเนินการแก้ไข  ปรับปรุง  
พัฒนาต่อไป  เนื้อหาสาระในบทนี้กล่าวถึง ความหมายของการประเมินผลหลักสูตร จุดมุ่งหมาย     
ในการประเมินผลหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายอย่างไร  รูปแบบการประเมินผลหลักสูตร แนวโน้มหลักสูตร
ในอนาคต 

 

ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 

 การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ  
เกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือน ามาตัดสินค่าหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมายของการประเมินหลักสูตรไว้ต่าง ๆ กัน  ดังนี้ 
 กู๊ด  (Good,  1945 : 209)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การประเมินหลักสูตรคือการประเมินผล
ของกิจกรรมการเรียนภายในขอบข่ายของการสอนที่เน้นเฉพาะจุดประสงค์ของการตัดสินใจ          
ในความถูกต้องของจุดมุ่งหมาย  ความสัมพันธ์และความต่อเนื่องของเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์             
ของวัตถุประสงค์เฉพาะ  ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจในการวางแผนการจัดโครงการต่อเนื่องและการ
หมุนเวียนของกิจกรรมโครงการต่าง ๆ  ที่จะจัดให้มีขึ้น  

 สตัฟเฟิลบีม  และคณะ  (Stufflebeam  and Others  1971 : 128)  ให้ความหมาย        
ของการประเมินหลักสูตรว่า  การประเมินหลักสูตรคือ  กระบวนการหาข้อมู ล  เก็บข้อมูล          
เพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีดีกว่าเดิม 
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 สุมิตร  คุณานุกร  (2520 : 198)  กล่าวถึงการประเมินหลักสูตรไว้ว่า  การประเมินผล
หลักสูตรคือการหาค าตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิผลตามที่ก าหนดไว้ในความมุ่งหมายหรือไม่มากน้อย
เพียงใด  และอะไรเป็นสาเหตุ  การประเมินหลักสูตรเพ่ือตัดสินสัมฤทธิผลของหลักสูตรนั้นมีขอบเขต
รวมถึง  (1)  การวิเคราะห์ตัวหลักสูตร  (2)  การวิเคราะห์กระบวนการของการน าหลักสูตรไปใช้    
(3)  การวิเคราะห์สัมฤทธิผลในการเรียนของนักเรียน  (4)  การวิเคราะห์โครงการประเมินหลักสูตร 
  วิชัย  วงษ์ใหญ่  (2521 : 192)  ให้ความหมายของประเมินหลักสูตรไว้ว่า  การประเมิน
หลักสูตรเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรโดยใช้ผลจากการวัดในแง่มุมต่าง ๆ  ของสิ่ง     
ที่ประเมินเพ่ือน ามาพิจารณาร่วมกัน  และสรุปว่าจะให้คุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้ นมานั้นว่า
อย่างไร  มีคุณภาพดีหรือไม่เพียงใด  หรือได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่  มีส่วนใด       
ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข 

 บุญชม  ศรีสะอาด  (2546 : 95)  กล่าวว่า  การประเมินหลักสูตร  หมายถึง  การพิจารณา
เปรียบเทียบและตัดสินเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ  ในระบบหลักสูตร  ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร  
มีความสอดคล้องระหว่างมาตรฐาน  ความมุ่งหวัง  และการปฏิบัติจริงเพียงใด  หลักสูตรนั้น           
มีประสิทธิภาพเพียงใด  มีผลกระทบอย่างไร  ทั้งนี้เพ่ือจะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรนั้น
ให้ดีขึ้น  การพัฒนาหลักสูตรจะขาดการประเมินหลักสูตรไม่ได้เลย 

  สุจริต  เพียรชอบ  (2548 : 64)  กล่าวถึงการประเมินหลักสูตรไว้ว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญ
เพราะเป็นการหาค าตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิผลตามที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้หรือไม่  มากน้อยเพียงใด  
อะไรเป็นสาเหตุ  ผู้ประเมินหลักสูตรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดีทั้งทางด้านหลักสูตรและด้านการ
ประเมินผลซึ่งจะต้องเน้นการประเมินทั้งโปรแกรมการศึกษา  มิใช่แต่เพียงผลการเรียนปีสุดท้าย
เท่านั้น  แต่ควรประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนด้วย 

 จากความหมายของการประเมินหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  การประเมินหลักสูตร
เป็นกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ที่มีความส าคัญมาก ช่วยท าให้การพัฒนาหลักสูตร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือเป็นกระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของหลักสูตร       
ว่าหลักสูตรนั้น ๆ  มีประสิทธิภาพแค่ไหน  เมื่อน าไปใช้แล้วบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่      
และสามารถน าผลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 
 

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและมีขอบเขตที่กว้างขวาง                
การประเมินหลักสูตรจะต้องครอบคลุมขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร  เพราะฉะนั้นการประเมิน
หลักสูตรจึงมีขอบเขตของการประเมินที่กว้างขวางด้วย  การประเมินหลักสูตรแต่ละจุดแต่ละขั้นตอน  
มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไปในรายละเอียด  แต่โดยทั่วไปแล้วจุดมุ่งหมายใหญ่ของการประเมิน
หลักสูตรจะมีความใกล้เคียงกัน  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้
ดังนี้  

 ทาบา  (Taba,  1962 : 310)  ได้กล่าวไว้ว่า  การประเมินหลักสูตรกระท าขึ้นเพ่ือศึกษา
กระบวนการต่าง ๆ  ที่ก าหนดไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษา  การประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรและกระบวนการต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้แก่  จุดประสงค์  ขอบเขตของเนื้อหาสาระ  คุณภาพของผู้ใช้  บริหารและผู้ใช้
หลักสูตร  สมรรถภาพของผู้เรียน  ความสัมพันธ์ของวิชาต่าง ๆ  การใช้สื่อและวัสดุการสอน  ฯลฯ 

 บุญเลี้ยง  ทุมทอง (2553 : 293) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร คือข้อมูล   
ที่ได้จากการประเมินจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของสังคมซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชากร
ในการพัฒนาสังคมต่อไป  ดังนั้นการประเมินหลักสูตร ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งไม่น้อยกว่า
กระบวนการในการจัดการศึกษาในส่วนอ่ืนๆ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะต้องหาวิธีที่ดีที่สุด                  
ในการประเมินหลักสูตรเพ่ือที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจน  และจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตาม
ขั้นตอนของวิธีการต่าง ๆ  ที่น ามาใช้ 
 ประสาท  เนืองเฉลิม (2554 : 105 – 106) ได้สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร        
ที่ปฏิบัติกันส่วนใหญ่ มีอยู่ 2 ประการ ดังนี้ 

1. การประเมินเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร   คือ   การประเมินในระหว่างการปฏิบัติงานพัฒนา 
หลักสูตร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผลการประเมินนั้นเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  
โดยมีการวัดผลเป็นระยะๆ ในระหว่างการทดลองใช้หลักสูตร  แล้วน าผลจากการวัดมาประเมิน       
ว่าขั้นตอนหลักสูตร  มีความเหมาสมและสามารถปฏิบัติได้ดีเพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง      
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักพัฒนาหลักสูตรในการปรับปรุงส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรได้        
อย่างถูกต้องก่อน 

2.  การประเมินเพ่ือสรุปผลว่าคุณค่าของการพัฒนาหลักสูตร  มีความเหมาะสมหรือไม่ 
หลักสูตรได้สนองความต้องการของผู้เรียนของสังคมเพียงใด  ควรจะใช้ได้ต่อไปหรือควรจะยกเลิก 
หรืออาจยกเลิกบางส่วนและปรับแก้ส่วนใด 
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  จากจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรข้างต้น  สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการประเมิน
หลักสูตร มีดังนี้ 
 1.  เพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตรว่าบรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่  มากน้อย
เพียงใด  หลักสูตรสนองความต้องการของสังคมเพียงใด  และเหมาะสมกับการน าไปใช้ต่อไปหรือไม่ 
 2.  เพ่ืออธิบายและพิจารณาว่าลักษณะของส่วนประกอบต่าง ๆ  ของหลักสูตรในด้านต่างๆ  
อาทิ หลักการ  จุดมุ่งหมาย  เนื้อหาสาระ  การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อการเรียน       
การสอนและการวัดผลว่าสอดคล้องหรือไม่  หรือสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมอย่างไร 

 3. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามความมุ่งหวังของหลักสูตรหรือไม่ 
 

ระยะเวลาในการประเมินหลักสูตร 

 

  การประเมินหลักสูตรควรมีการด าเนินการเป็นระยะๆ เพ่ือให้ทราบว่าในแต่ละขั้นตอนของ
การด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรมีข้อบกพร่องอะไรที่จ าเป็นต้องรีบแก้ไข เพ่ือที่จะลดปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อใช้หลักสูตรจริง  ซึ่งการประเมินหลักสูตรโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1            
การประเมินหลักสูตรก่อนน าหลักสูตรไปใช้  ระยะที่ 2  การประเมินหลักสูตรระหว่างด าเนินการใช้
หลักสูตร และระยะที่  3  การประเมินหลักสูตรหลังจากการใช้หลักสูตรครบวงจร รายละเอียดมีดังนี้ 
(บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553 : 294 – 295) 

  

1. ระยะที่ 1  การประเมินหลักสูตรก่อนน าหลักสูตรไปใช้ 
     เมื่อร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว ก่อนจะน าหลักสูตรไปใช้จริง จะต้องมีการประเมินเพ่ื อ
ตรวจสอบ คุณภาพหลักสูตรฉบับร่าง รวมทั้งองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งการประเมินหลักสูตร          
ในระยะนี้จะต้องกระท าอย่างรอบคอบและมีระบบที่ชัดเจน เพราะผลการประเมินจะน ามาใช้ปรับปรุง
หลักสูตร ให้สมบูรณ์ได้ตรงประเด็น  มีขั้นตอนดังนี้ 
  1.1  ก าหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร  ได้แก่  ประเมินเอกสารหลักสูตร  
ระบบการบริหารจัดการ  ทรัพยากรหรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการใช้หลักสูตร  ผลผลิตของ
หลักสูตร และคุณค่าของหลักสูตร 
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  1.2  การวางแผนด าเนินการ  เป็นการน าจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรในแต่ละ
ด้านมาวางแผนก าหนดขอบข่ายของการประเมินให้ชัดเจน ทั้งในด้าน ผู้รับผิดชอบการประเมิน           
การเก็บข้อมูล  แหล่งข้อมูลและผู้ ให้ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอรายงานผล           
การประเมิน 

  1.3  การทดลองใช้หลักสูตรฉบับร่าง  การออกแบบทดลองใช้หลักสูตรฉบับร่างจะต้อง
จัดให้คล้ายสถานการณ์จริง แต่ขนาดของกลุ่มทดลองจะเล็กและเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่จะใช้
หลักสูตรจริง   นอกจากนั้นการทดลองใช้หลักสูตรฉบับร่างจะสอดคล้องกับการวางแผน  การประเมิน
หลักสูตรด้านระบบบริหารจัดการและการนิเทศก ากับดูแล  รวมทั้งทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้
หลักสูตร 

  1.4  การประเมินผลจากการทดลองใช้  เป็นการน าผลมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
ก่อนน าไปใช้จริง  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินการทดลองใช้หลักสูตรควรจัดท าเป็น
ระบบ เพราะผลการวิเคราะห์จะเป็นเครื่องชี้น าไปสู่การปรับปรุงในแต่ละส่วนของการประเมิน และ
น าไปปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบ 

 

2.  ระยะท่ี 2  การประเมินหลักสูตรระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตร 

   การประเมินหลักสูตรในระยะนี้ เป็นการท าให้หลักสูตรกระจ่าง  มีความชัดเจน           
ของกระบวนการใช้หลักสูตรในด้านระบบบริหารและการจัดการหลักสูตร  การนิเทศก ากับดูแล         
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะการใช้หลักสูตรในระยะนี้จะใช้ในภาพกว้าง มีกลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่ และเวลาที่แตกต่างกัน  การประเมินหลักสูตรระยะนี้จะท าให้ได้ภาพกว้างและลึกเพ่ือใช้ใน
การตัดสินคุณค่าได้ 

3.  ระยะท่ี 3  การประเมินหลักสูตรหลังจากการใช้หลักสูตรครบวงจร 

   เมื่อการใช้หลักสูตรครบกระบวนการแล้ว จะต้องประเมินหลักสูตรทั้งระบบเพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรในการใช้หลักสูตรให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด  และผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลส าหรับการของบประมาณเพ่ือจัดการศึกษา ต่อไป  
การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ ได้แก่ การประเมินองค์ประกอบด้านต่างๆ ของหลักสูตรทั้งหมด คือ  
เอกสารหลักสูตร  วัสดุหลักสูตร  บุคลากรที่เกี่ยวข้องสภาพการใช้หลักสูตร  การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
แบ่งการประเมินออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี้ 
  3.1  การประเมินตนเองหรือการประเมินภายใน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง           
กับการใช้หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการประเมินหลักสูตร  เช่น  ผู้สอนและผู้เรียนได้ประเมินตนเอง              
การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยผู้สอน  ฯลฯ 
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  3.2  การประเมินโดยบุคคลภายนอก  โดยมีจุดมุ่งหมายของการประเมินเฉพาะด้าน         
ขององค์ประกอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณาภาพรวมของระบบหลักสูตร 

   3.3  การติดตามผลการใช้หลักสูตร   การประเมินส่วนนี้ควรร่วมมือกันจากกรรมการ
ประเมินหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก 

  การประเมินหลักสูตรควรมีการด าเนินเป็นระยะๆ  ทั้งนี้ เนื่องจากข้อบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาดของหลักสูตรอาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัยและในระยะที่แตกต่างกัน  ที่อาจมีสาเหตุ         
มาจากตอนจัดท า  หรือยกร่างหลักสูตรซึ่งท าให้ตัวหลักสูตรไม่มีคุณภาพที่ดี  หรือไม่สอดคล้องกับ
ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน  และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  หรืออาจมีสาเหตุมาจากตอนน า
หลักสูตรไปใช้  เป็นต้น  การประเมินหลักสูตรที่ดีจึงต้องตรวจสอบเป็นระยะเพ่ือลดปัญหา             
ที่อาจเกิดข้ึน 

 

สิ่งท่ีต้องประเมินในเรื่องหลักสูตร 

 

การประเมินหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าหรือการประเมินผลสรุป          
ซึ่งมสีิ่งที่มุ่งประเมินแบ่งได้ดังนี้ (ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์, 2539 : 195-197)  

 1.   การประเมินเอกสารหลักสูตร  เป็นการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ          
ของหลักสูตรว่าจุดหมาย  จุดประสงค์  โครงสร้าง  เนื้อหาสาระ และวิธีการวัดและประเมินผล
นักเรียนมีความสอดคล้องเหมาะสม  ครอบคลุม และถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรหรือไม่ 
เพียงใด  ภาษาที่ใช้สามารถสื่อให้เข้าใจและมีความชัดเจนในการน าไปสู่การปฏิบัติหรือไม่  หลักสูตร  
ที่สร้างขึ้นเหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มป้าหมายหรือไม่ และสามารถสนองความต้องการของสังคมและ
ผู้เรียนมากน้อยเพียงใด  การประเมินเอกสารหลักสูตรมักใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content 

analysis) และใช้วิธีให้ผู้รู้  ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการประเมิน นอกจากนี้ยังสามารถใช้
วิธีอ่ืนๆ  เช่น การใช้การสัมภาษณ์  การตอบแบบสอบถาม โดยก าหนดรายการและระดับที่ต้ องการ
ประเมิน เป็นต้น 

 2.   การประเมินการใช้หลักสูตร  เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถน าไปใช้ได้ดีกับ
สถานการณ์จริงเพียงใด การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท าอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร ใน
การใช้หลักสูตร  เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น และสามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ วิธีการประเมินอาจจะใช้การสังเกต  สัมภาษณ์ และการสอบถามผู้ใช้คือ ครูผู้สอน  
ผู้บริหาร  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง เป็นต้น 
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 3.   การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร  เป็นการตรวจสอบสัมฤทธิผลของผู้ เรียน           
ซึ่งประกอบด้วย สัมฤทธิผลทางวิชาการ (Academic Achievement) ได้แก่ ความรู้  ความสามารถ        
ในวิชาการต่างๆ ที่เรียน และสัมฤทธิผลที่ไม่ใช่ทางวิชาการ (Non-academic Achievement) ได้แก่ 
บุคลิกภาพ  ความรับผิดชอบ  ความสามัคคี  ความซื่อสัตย์ เป็นต้น การประเมินสัมฤทธิผลของ
หลักสูตรนั้น  นอกจากจะประเมินผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่แล้ว  ยังควรติดตามผลความก้าวหน้า       
ของผู้ส าเร็จการศึกษาว่าสามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงานและประสบ
ความส าเร็จในการท างานหรือศึกษาต่อหรือไม่ เพียงใด มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะแก้ปัญหา    
และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดีหรือไม่  โดยติดตามสอบถามจากผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการ  ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ การศึกษาเอกสาร   การสัมภาษณ์  
การส่งแบบสอบถาม  เป็นต้น 

 4.   การประเมินระบบหลักสูตร  ในการประเมินหลักสูตร  หากประเมินในแต่ละส่วน          
อาจท าให้มองเห็นภาพรวมไม่ชัดเจน  ไม่ถูกต้อง  จึงควรมีการประเมินหลักสูตรทั้งระบบพร้อมกันไป 
เพราะการประเมินเอกสารหลักสูตร การประเมินการใช้หลักสูตร และการประเมินสัมฤทธิผลของ
หลักสูตรเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน   
 

ขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร 
 

 การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการในการพิจารณาคุณค่าหรือนิยม  (Worth  or  Value)  

ของหลักสูตร  ขั้นตอนหรือวิธีการประเมินจึงมีความส าคัญมาก  ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนในการประเมินหลักสูตรดังนี้ 
 ทาบา  (Taba,  1962 : 324)  ให้แนวทางในการประเมินผลหลักสูตรเป็นกระบวนการ       
มีข้ันตอน ดังนี้ 

1.   วิ เคราะห์และตีความตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มองเห็นกระจ่ างชัด                 
ในเชิงพฤติกรรมคือปฏิบัติได้จริง  (Formulation  and  Clarification  for  Objective) 

2.  คัดเลือกและสร้างเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับค้นหาหลักสูตร  (Selection and  

Construction  of  the  Appropriate  Instruments  for  Getting  Evidences) 

3.  ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นประเมินผลหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  (Application of  

Evaluative  Criteria) 

  4.  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังจากนักเรียนและลักษณะของการสอนเพ่ือน ามาประกอบ
ในการแปรผลของการประเมิน  (Information  on  the  Background  of  Students  and  the  

Nature  of  Instruction  in  the  Light  Which  to  Interpret  the  Evidences) 
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 5.  แปรผลของการประเมิน  เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรและการสอนต่อไป  (Translation  

of  Evaluation  Finding  into  Improvement  of  the  Curriculum  and  Instruction) 

 ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์  (2539 : 197 – 202)  กล่าวว่า ในการประเมินหลักสูตรนั้น  ผู้ประเมินควร
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  ดังนี้ 
        1.  ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรผู้ประเมินหลักสูตรต้องก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจนก่อนว่าจะประเมินในส่วนใดหรือเรื่องใด 

 2.   ขั้นวางแผนออกแบบการประเมินผล  ขั้นตอนนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะน าไปสู่
เป้าหมายของการประเมิน ดังนั้น หลังจากที่ผู้ประเมินผลได้ศึกษาและส ารวจเอกสารและผลงานประเมิน
ที่ เกี่ยวข้องต่างๆ แล้ว ผู้ประเมินผลก็พร้อมที่จะตัดสินใจวางรูปแบบการประเมินหลักสูตร                 
ได้สิ่งที่ผู้ประเมินผลจะต้องตัดสินใจก าหนดมีดังนี้ 
  2.1  การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ในการประเมินหลักสูตร ผู้ประเมินผลอาจได้ข้อมูลจาก
กลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งหมด หรืออาจศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรนั้น  ซึ่งต่างก็มี
ข้อดีและข้อเสียกันคนละอย่าง 
  2.2  การก าหนดแหล่งข้อมูล ก่อนลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ประเมินผลต้องตัดสินใจ
ก าหนดแล้วว่า  จะใช้แหล่งข้อมูลจากที่ใด กล่าวคือ ใช้แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary source) ซึ่งผู้
ประเมินผลต้องเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ด้วยตนเอง หรือใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary source) 
ซึ่งผู้ประเมินผลต้องอาศัยข้อมูลที่บุคคลหรือองค์กรอ่ืนๆเก็บรวบรวมไว้แล้ว หรือใช้ข้อมูลทั้งสองแหล่ง 
  2.3  การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการประเมินหลักสูตร                
มีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายอย่าง ซึ่งผู้ประเมินผลควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม 

  2.4   การก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ผู้ประเมินควรตั้งเกณฑ์ในการประเมินที่เหมาะสมไว้
ล่วงหน้า เพราะเกณฑ์การประเมินจะเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพในส่วนของหลักสูตรที่ถูกประเมิน 

  2.5   การก าหนดเวลา  ผู้ประเมินผลควรก าหนดในเรื่องของเวลาในการด าเนินการ
ประเมินผลในขั้นตอนต่างๆ เช่น การเตรียมการประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
และสรุปผลงาน เป็นต้น โดยอาจก าหนดเป็นปฏิทินปฏิบัติงานเพ่ือจะได้ข้อมูลที่ต้องการ             
และไม่เสียเวลา 
 3.  ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบขอบข่ายและระยะเวลา  
ที่ก าหนดไว้ในปฏิทินปฏิบัติงานประเมินผล ถ้าผู้ประเมินผลต้องอาศัยผู้อ่ืนเป็นผู้ช่วยหรือลูกมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ก็จ าเป็นต้องค านึงถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นลูกมือด้วย เพราะบุคคลเหล่านี้ก็มี
ส่วนช่วยให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีความเท่ียงตรงและน่าเชื่อถือมากน้อยแตกต่างกันไป 
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 4.  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินผลก าหนดวิธีการจัดระบบข้อมูลโดยอาจจ าแนกข้อมูลเป็น
หมวดหมู่ และพิจารณาเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ที่เหมาะสม ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินผล และลักษณะของข้อมูล จากนั้นจึงวิเคราะห์และ/หรือสังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น          
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เพียงใด 

 5.  ขั้นรายงานผลการประเมิน ภายหลังจากที่วิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ประเมินผลจะต้อง
รายงานและเสนอผลการประเมิน โดยพิจารณาตัดสินว่าจะให้ออกมาในรูปแบบใด เป็นความเรียงหรือ
ในรูปของกราฟ  เป็นต้น และการรายงานผลการประเมินจะมุ่งเสนอข้อมูลที่บ่งชี้ ให้เห็นว่าหลักสูตรนี้
เมื่อน าไปปฏิบัติจริงแล้วมีคุณภาพหรือไม่เพียงใด มีส่วนใดบ้างที่ควรแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิก 

 จากข้ันตอนการประเมินหลักสูตรที่กล่าวมา  สรุปได้ว่า  ในการประเมินหลักสูตร  มีขั้นตอน
ที่ส าคัญดังนี้   
 1.  การก าหนดจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในการประเมินหลักสูตร  ผู้ประเมินหลักสูตรต้อง
ก าหนดจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไร  ส่วนใด  วิธีการ    
และเครื่องมือประเมินชนิดใด 

 2.  ขั้นออกแบบการประเมินหลักสูตร  เป็นการวางแผนเกี่ยวกับ  กลุ่มตัวอย่าง  แหล่งข้อมูล  
เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  เกณฑ์ในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 

 3.  ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขอบข่ายและระยะเวลาที่ก าหนด  
ไว้ในปฏิทินปฏิบัติงาน 

 4.  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการก าหนดวิธีการจัดระบบข้อมูล  พิจารณาเลือกใช้สถิติ          
ที่เหมาะสมแล้วจึงท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  และน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 5.  ขั้นสรุปผลและรายงานผลการประเมิน  เป็นการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน
ผลการประเมิน  และในการรายงานผลมุ่งเสนอข้อมูลที่บ่งชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรมีคุณภาพและมีความ
ตรงของหลักสูตรตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่เพียงใด 

 

ประโยชน์ของการประเมินหลักสูตร 
 

 การประเมินหลักสูตรเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้ทราบถึงคุณภาพ        
และประสิทธิภาพของหลักสูตร  การประเมินผลมีประโยชน์ในการจัดการศึกษาการจัดท าหรือพัฒนา
หลักสูตรต้องอาศัยผลจากการประเมินผลเป็นส าคัญ  ซ่ึงประโยชน์ของการประเมินผลหลักสูตรมีดังนี้ 
(บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 : 300 – 301) 
 1.  ท าให้ทราบว่าหลักสูตรที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นนั้นมีจุดดีหรือจุดเสียตรงไหน  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนปรับปรุงได้ตรงประเด็น ส่งผลให้หลักสูตรมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
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 2.  สร้างความน่าเชื่อถือ  ความม่ันใจ  และค่านิยมท่ีมีต่อโรงเรียนให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชน 

 3.  ช่วยในการบริหารทางด้านวิชาการ  ผู้บริหารจะได้ทราบว่าควรจะตัดสินใจและสนับสนุน
ช่วยเหลือ  หรือบริการทางใดบ้าง 
 4.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในความส าคัญของการศึกษา 
 5.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโรงเรียนมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือให้การเรียน
การสอนนักเรียนได้ผลดี  ด้วยความร่วมมือกันทั้งทางโรงเรียนและทางบ้าน 

 6.  ให้ผู้ปกครองทราบความเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือหาทางส่งเสริมและปรับปรุงแก้ไข
ร่วมกันระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับทางโรงเรียน 

 7.  ช่วยให้การประเมินผลเป็นระบบระเบียบ  เพราะมีเครื่องมือและหลักเกณฑ์ท าให้เป็น
เหตุผลในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น 

 8.  ช่วยชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของหลักสูตร 

 9.  ช่วยให้สามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได้  ข้อมูลของการประเมินผลหลักสูตรท าให้
ทราบเป้าหมายแนวทาง  และขอบเขตในการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

ปัญหาการประเมินหลักสตูร 

 การประเมินหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นจะต้องท าการประเมิน อย่างไรก็ตาม          
ในการด าเนินงานแต่ละข้ันตอนต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ดังนั้นในการประเมินหลักสูตรจึงอาจ
พบปัญหาในแต่ละด้าน ดังนี้  (ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์, 2539 : 202 – 204) 

 1.  ปัญหาด้านการวางแผนการประเมินหลักสูตร การประเมินหลักสูตรมักขาดการวางแผน 
ล่วงหน้า  ท าให้ขาดความรอบคอบในการประเมินผล และไม่ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการประเมิน 

 2.  ปัญหาด้านเวลา  การก าหนดเวลาไม่เหมาะสม  การประเมินหลักสูตรไม่เสร็จตามเวลา  
ที่ก าหนด  ท าให้ได้ข้อมูลช้าไม่ทันต่อการน ามาปรับปรุงหลักสูตร 

 3.  ปัญหาด้านความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร คณะกรรมการประเมิน 
หลักสูตรไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรที่จะประเมิน และ/หรือไม่มีความเชี่ยวชาญ          
ในการประเมินผลท าให้ผลการประเมินที่ได้ไม่น่าเชื่อถือ ขาดความรอบคอบ  ซึ่งมีผลท าให้การแก้ไข
ปรับปรุงปัญหาของหลักสูตรไม่ตรงประเด็น 

 4.  ปัญหาด้านความเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินไม่เที่ยงตรง เนื่องจาก      
ผู้ประเมินมีความกลัวเกี่ยวกับผลการประเมิน จึงท าให้ไม่ได้เสนอข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง          
และ/หรือผู้ถูกประเมินกลัวว่าผลการประเมินออกมาไม่ดี จึงให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
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 5.  ปัญหาด้านวิธีการประเมิน การประเมินหลักสูตรส่วนมากมาจากการประเมินใน          
เชิงปริมาณท าให้ได้ข้อค้นพบที่ผิวเผินไม่ลึก จึงควรมีการประเมินผลที่ใช้วิธีการประเมินในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพควบคู่กันเพ่ือผลที่ได้จะสมบูรณ์และเป็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 6.  ปัญหาด้านการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ การประเมินหลักสูตรทั้งระบบมีการด าเนิน
น้อยมาก  ส่วนมากมักจะประเมินเฉพาะด้าน เช่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านวิชาการ 
(Academic Achievement) เป็นหลัก ท าให้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด 

 7.  ปัญหาด้านการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการการประเมินหลักสูตรหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมักไม่ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 8.  ปัญหาด้านเกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์การประเมินหลักสตูรไม่ชัดเจน  ท าใหผ้ลการประเมิน     
ไม่เป็นที่ยอมรับและไม่ได้น าผลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

รูปแบบของการประเมินหลักสูตร 
 

 การประเมินหลักสูตร มีขอบเขตที่กว้างขวางและมีระยะด าเนินการต่อเนื่องหลายขั้นตอน 
ดังนั้นรูปแบบหรือวิธีการประเมินจะต้องได้รับการออกแบบให้สามารถประเมินหลักสูตรได้ครอบคลุม
ขอบข่ายสาระทั้งหมด  รูปแบบการประเมินหลักสูตรมีหลายรูปแบบ ผู้ที่มีหน้าที่ในการประเมินจะต้อง
พิจารณาว่ารูปแบบใดเหมาะสมที่จะน าไปเป็นแนวทางในการออกแบบการประเมิน หลักสูตร          
ที่พัฒนาขึ้นหรืออาจใช้หลายๆ รูปแบบผสมผสานกัน  เพื่อให้สามารถท าการประเมินหลักสูตรได้อย่าง
ครอบคลุม 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินหลักสูตรหลายรูปแบบ  บางรูปแบบจะประเมิน
เฉพาะองค์ประกอบส่วนเดียวในระบบหลักสูตร  บางรูปแบบประเมินครอบคลุมทั้งระบบหลักสูตร
หรือเพียงบางส่วน อย่างไรก็ตามรูปแบบการประเมินอาจแบ่งได้ 2 กลุ่ม โดยอาศัยระยะเวลา
ด าเนินการเป็นตัวก าหนด ดังนี้ 
 1.   รูปแบบการประเมินหลักสูตรก่อนน าหลักสูตรไปใช้ เป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตร              
ที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่สร้างเสร็จใหม่ๆ  เป็นการประเมินเกี่ยวกับเอกสารของหลักสูตร รูปแบบ           
ที่เด่น คือ รูปแบบการประเมินหลักสูตรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบปุยแซงค์ (Puissance Analysis 

Technique) 

 2.   รูปแบบการประเมินหลักสูตรทั้งระบบหลักสูตร คือ ครอบคลุมทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
น าหลักสูตรไปใช้  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
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  2.1  รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก เป็นรูปแบบที่พิจารณา
คุณค่าของหลักสูตรโดยพิจารณาจากจุดมุ่งหมายที่บรรลุผลส าเร็จ เช่น รูปแบบการประเมินหลักสูตร 
ของไทเลอร ์(Ralph W. Tyler) 

  2.2  รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑ์เป็นหลัก เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้น
ความเข้าใจและความส าคัญของการบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นจริง โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตัดสิน
คุณค่าโดยใช้เกณฑ์เป็นหลัก  เช่น รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ โรเบริต์ อี สเตค  (Robert 

E.Stake) 

  2.3  รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ช่วยในการตัดสินใจ เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการ
ท างานอย่างมีระบบเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล และการเสนอผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆ  เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบการประเมิน
หลักสูตรของเดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม  (Daniel L.Stufflebeam) 

รายละเอียดของรูปแบบการประเมินรูปแบบต่างๆ ที่กล่าวมา มีดังนี้ 
 

 1.   รูปแบบการประเมินหลักสูตรโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบปุยแซงค์ 
 

  การประเมินหลักสูตรโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบปุยแซงค์  (Puissance Analysis 

Technique)  เป็นวิธีการประเมินเอกสารหลักสูตรรูปแบบหนึ่งที่วิเคราะห์องค์ประกอบ  3  ส่วนของ
หลักสูตร คือ จุดประสงค์  กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน  ซึ่งค านวณ
ได้จากตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์  โดยอาศัยพื้นฐานเรื่องแบบการเรียนรู้ของกาเย่ (Robert M.Gagne’) 
แล้วใช้สูตรของปุยแซงค์ในการคิดค านวณ  เมื่อได้ตัวเลขหรือผลจากการค านวณก็น ามาเทียบกับ
เกณฑ์ที่ตั้งไว้เพ่ือตัดสินคุณภาพของหลักสูตรว่าอยู่ในระดับใด  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   (ใจทิพย์        
เชื้อรัตนพงษ์, 2539 : 209 -222)   

  1.1  รูปแบบการเรียนรู้ 
   กาเย่ได้เสนอรูปแบบการเรียนรู้ทั้งหมด 8 ประเภท แต่ได้รับการดัดแปลงเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมเพียง 6 ประเภท ได้แก่  
   1.1.1  ความรู้แบบลูกโซ่  เป็นความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถท าอะไรได้เป็นล าดับ
ขั้นตอนต่อเนื่องและระดับความยากสูงขึ้นตามล าดับ (มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1) 

 1.1.2  ความรู้แบบเชื่อมโยงโดยใช้ค าพูด   เป็นความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน า
ล าดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันมาอธิบายความเชื่อมโยงให้เห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของความรู้         
ในแต่ละข้ันตอนด้วยค าพูดได้ (มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2)  
 1.1.3  ความรู้แบบผสมผสาน เป็นความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถผสมผสานความรู้
ต่างๆ ที่เคยเรียนมา (มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3)   
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 1.1.4   ความรู้แบบแนวคิด เป็นความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้แบบผสมผสาน 
มาท าให้เกิดแนวคิดหรือสามารถชี้ประเด็นหรือระบุสาระส าคัญของเรื่องที่เรียนได้ถูกต้อง (มีค่าน้ าหนัก 
เท่ากับ 4) 

 1.1.5  ความรู้แบบหลักการ เป็นความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถผสมผสานแนวคิด
หลายๆ แนวเข้าด้วยกัน จนท าให้เกิดเป็นหลักการใหม่ๆ ได้ (มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5) 

 1.1.6  ความรู้แบบแก้ปัญหา เป็นความรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ต่างๆ      
ที่ได้มาแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 6) 

  1.2  ประเภทของพฤติกรรมการเรียนรู้  

   ประเภทของพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงออกมาให้เห็นได้นั้น  กาเย่ได้
ก าหนดไว้เป็น 9 ชนิด ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้ดังนี้ 
   1.2.1 ระดับที่ 1 เป็นระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ง่ายที่สุด ประกอบด้วย พฤติกรรม        
3 ชนิด แต่ละชนิดจะมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน ดังนี้ 
    1)   การบอกชื่อหรือชี้ (Name) หรอืชี้เพ่ือแสดงถึงความสามารถท่ีจ าสิ่ง        
ที่เรียนได้  
    2)   การเลือกหรือการบอกลักษณะ (Identify) บอกลักษณะของสิ่งของ  
    3)   การบอกกฎเกณฑ์ (State a Rule) บอกกฎเกณฑ์ท่ีท่องไว้ได้  
   1.2.2  ระดับท่ี 2  เป็นระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ยากกว่าพฤติกรรมในระดับที่ 1  
ประกอบด้วยพฤติกรรม 2 ชนิด  และแต่ละชนิดจะมีค่าน้ าหนักปานกลางคือ มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
ดังนี้ 
    4)  การจัดล าดับ (Order) เรยีงล าดับสิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง 
     

    5)  การสาธิต (Demonstration) แสดงวิธีการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ถูกต้อง
ตามล าดับขั้นตอน  
   1.2.3 ระดับที่3 เป็นระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ยากกว่าทุกระดับประกอบด้วย 
พฤติกรรม 4 ชนิด และแต่ละชนิดจะมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนนดังนี้ 
    6)  การสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้ึนมา(Construction) สามารถสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้  
    7)  การอธิบายหรือบรรยาย (Describe) สามารถอธิบายหรือบรรยายสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งได้ถูกต้องตามก าหนด   
    8)   การจ าแนกหรือแยกแยะ (Distinguish) สามารถจ าแนกแยกแยะประเภท
ของสิ่งของได้  
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    9)  การประยุกต์ใช้กฎเกณฑ์ (Apply a Rule) การเรียนรู้กฎเกณฑ์แล้วน าไป
ประยุกต์ใช้ได้  
               ตามหลักการเรียนรู้ของกาเย่  ความรู้หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ยากหรือ
อยู่ในอันดับสูงๆ มากเท่าใด  ก็จะเป็นความรู้หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและสามารถน าสิ่ง        
ที่เรียนไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นเท่านั้น  ดังนั้น หลักสูตรใดที่มุ่งสอนให้ผู้เรียนมีความรู้            
และแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ขั้นสูงๆ ได้  หลักสูตรนั้นนับว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพดี 

  1.3  ขั้นตอนการประเมินหลักสูตรโดยวิธีวิเคราะห์แบบปุยแซงค์   
    ขั้นตอนการประเมินหลักสูตรโดยวิธีวิเคราะห์แบบปุยแซงค์  สรุปได้ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  น าองค์ประกอบของหลักสูตร คือ จุดประสงค์  กิจกรรมการเรียนการสอน 
และการวัดผลประเมินผล ของหลักสูตรมาวิเคราะห์ดูว่าในแต่ละข้อของแต่ละองค์ประกอบเป็นความรู้
ในลักษณะแบบใด และพฤติกรรมการเรียนรู้นั้นอยู่ในล าดับหรือ ขั้นไหน  ดังตัวอย่าง การวิเคราะห์
หลักสูตรวิชาภาษาไทย  ตารางที่ 9.1 
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ตารางที่ 9.1  ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบปุยแซงค์ 

 

ข้อที ่ องค์ประกอบ แบบความรู ้ เหตุผล(เพราะช่วยให้
นักเรียนสามารถ.....) 

พฤติกรรม     

การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ (จ)    

จ1 สามารถเล่าเรื่องง่ายๆ เกีย่วกับ ผสมผสาน ผสมผสานสิ่งท่ีเคย บรรยาย 

 สัตว์เลี้ยงจากประสบการณ์ของ  ประสบมาเล่าให้ผู้อื่น  

 ตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได ้  เข้าใจ  

 กิจกรรมการเรียนการสอน (ก)    

ก1 ครูให้นักเรียนเล่าเรื่องสตัว์เลีย้งจาก
ประสบการณ ์

ผสมผสาน ผสมผสานประสบการณเ์ดิม
เรื่องสัตว์เลี้ยง 

บรรยาย 

 การวัดผล (ว)    

ว1 สังเกตการใช้ภาษาในการเล่าและ
สนทนา 

ผสมผสาน ผสมผสานประสบการณเ์ดิม
แล้วเรียบเรยีงเป็นค าพูดได ้

บรรยาย 

     

 

ที่มา  (ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์, 2539, หน้า 215-219) 

 ขั้นที่ 2  น าจุดประสงค์  กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล       
ที่วิเคราะห์แล้วมาใส่ในตารางวิเคราะห์แบบปุยแซงค์ ตามตารางท่ี 9.2 
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ตารางที่ 9.2  การวิเคราะห์หลักสูตรภาษาไทยในตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์ 
 

แบบของความรู้ 
พฤติกรรม 
การเรียนรู ้

แบบลูกโซ่ 
 

 
 

(1) 

แบบ
เชื่อมโยง

ด้วย
ค าพูด 

(2) 

แบบ
ผสม 
ผสาน 

 
(3) 

แบบ 
แนวคิด 

แบบ 
หลักการ 

แบบ
แก้ปัญหา 

1. การบอกช้ี (1) 
2. การเลือก (1) 
3. การบอก  กฎเกณฑ ์(1) 
4. การล าดับ (2) 
5. การสาธติ (3) 
6. การสร้าง (3) 
7. การบรรยาย (3) 
8. การแยกแยะ (3) 
9. การใช้ก าเกณฑ ์(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อละ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อละ 3 

 
 

ข้อละ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อละ 6 

 
 
 
 

ข้อละ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อละ 9 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อละ 8 
 
 
 
 
 

ข้อละ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อละ 10 
 
 
 

ข้อละ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อละ 18 
 
 

ข้อละ 18 

 

ที่มา  (บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553, หน้า 322 - 324) 

จากตัวอย่าง การสร้างกับการเชื่อมโยง  น้ าหนักเป็น 3 x 2 = 6 แบบแก้ปัญหากับการ
บรรยาย น้ าหนักเป็น 6 x 3 = 18 
 
การใช้หลักสูตร  
   

P.M. =   

  
 
 



- 296 - 
 

 

เกณฑ์การตัดสิน  การแปลงผลที่ค านวณได้แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ 
  ระดับท่ี 1 ค่าของ P.M. อยู่ระหว่าง  1 - 4  แสดงถึงคุณภาพที่ควรแก้ไข 
  ระดับท่ี 2 ค่าของ P.M. อยู่ระหว่าง  5 - 10  แสดงถึงคุณภาพกลางหรือแก้ไข 
  ระดับท่ี 3 ค่าของ P.M. อยู่ระหว่าง  11 - 18  แสดงถึงคุณภาพสูงหรือดีมาก 
 
ตัวอย่าง  ตัวอย่างจากตัวอย่างสมมติได้ค่าของคะแนนทุกช่วงรวมกัน  300 คะแนน  จ านวนข้อ             
ที่น ามาวิเคราะห์เท่ากับ 25 ข้อ  ผลที่ได้รับ คือ 
  
  P.M. =  

   = 12 
 

  แสดงว่าคุณภาพของหลักสูตรในแง่ของแบบของการเรียนรู้ (Condition of Learning) 
และพฤติกรรมของการเรียนรู้ (Performance Verb) 
 
 วิธีวิเคราะห์ 
 
 ขั้นที่ 1 น าจุดมุ่งหมายกิจกรรมการสอน  และการวัดผลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดจากหลักสูตร
มาวิเคราะห์ว่า  ตะละหัวข้อเป็นความรู้ที่อยู่ในลักษณะหรือแบบใด  และพฤติกรรมการเรียนรู้นั้นอยู่
ในระดับหรือขั้นไหน  ตัวอย่าง 
 เช่น  หลักสูตร ก.  มีจุดมุ่งหมายอยู่ 10 ข้อ  กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ 10 ข้อ  และการ
วัดผลอยู่ 10 ข้อ เราต้องน าข้อต่าง ๆ อยู่ 30 ข้อมาลงในช่องตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์ให้หมดทุกข้อ 
เช่น จุดมุ่งหมายข้อที่ 1 ถ้าจัดว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในประเภทที่ 2 และให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ในขั้นที่ 3  เราก็จะใส่ จ.1 ลงในช่องที่ตารางน ามาพบกัน  ท าอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหมด 
30 ข้อ 
 ขั้นที่ 2 หลังจากลงรายการข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็ท าการค านวณหาค่าน้ าหนักคะแนนในแต่
ละช่องของตารางการวิเคราะห์ตัวอย่าง  เช่น  ในช่องที่ตรงกับแบบการเรียนรู้แบบที่ 2 และพฤติกรรม
การเรียนรู้ขั้นที่ 3 มีหัวข้ออยู่ในช่องนี้ คือหัวข้อ จ.1, จ.2, จ.8, ก.1, ก.3, ก.7, ว.1, และ ว.2 ซึ่งนับ
รวมได้ 8 ข้อดังนี้ 
 น้ าหนักของช่องนี้ 
 =   น้ าหนักของแบบการเรียนรู้ X น้ าหนักของพฤติกรรมการเรียนรู้ X จ านวนช่องนั้น 
 =   2 X 1 X 8 
 =   16 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นให้ค่าคุณภาพหลักสูตร (The Puissance Measure) ใช้ตัวอย่างหลังจากคิด
น้ าหนักของแต่ละช่องเสร็จแล้ว ก็น ามาเข้าสูตร  ดังนี้  
 

 P.M. =  

 
 จากตัวอย่างหลักสูตร  ในตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์ที่เสนอมาจะคิดค านวณค่าของหลักสูตรได้  
ดังนี้  
 P.M. =  

                     =            

  = 7.4 
 
 ขั้นที่ 4 ขั้นแปรผล เกณฑ์ที่ใช้ในการแปรผลที่ค านวณได้มีดังนี้ 
  ระดับท่ี 1 ค่าของ P.M. อยู่ระหว่าง  1 - 4  แสดงว่าคุณภาพต่ า 
  ระดับท่ี 2 ค่าของ P.M. อยู่ระหว่าง  5 - 10  แสดงว่าคุณภาพปานกลาง 
  ระดับท่ี 3 ค่าของ P.M. อยู่ระหว่าง  11 - 18  แสดงว่าคุณภาพสูง 
 

 จากตัวอย่างที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีค่า P.M = แสดงว่าหลักสูตรนี้มีคุณภาพ         
ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง 
 การประเมินหลักสูตรด้วยปุยแซงค์เทคนิคเท่าที่ได้เสนอมาเป็นวิธีที่ใช้ประเมินหลักสูตรโดย
ส่วนรวมคือประเมินองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน รวมกันคือจุดมุ่งหมายกิจกรรมการสอนและการวัดผล 
 การประเมินผลหลักสูตรโดยใช้เทคนิคปุยแซงค์นี้อาจารย์ด าเนินวิเคราะห์ส่วนใดส่วนหนึ่ง  
ของหลักสูตรเพียงส่วนเดียวเช่นหากการวิเคราะห์เฉพาะ มุ่งหมายวิเคราะห์เฉพาะกิจกรรมการเรียน            
การสอนหรือวิเคราะห์เฉพาะการวัดผลการเรียนการสอนเพ่ือดูว่าแต่ละส่วนของหลักสูตรมีค่าเท่าใด          
ก็ย่อมจะท าได้ 
 
  1.4  ข้อดีและข้อจ ากัด 

    1.4.1  ข้อดีของการประเมินผลหลักสูตรวิธีนี้ มีดังนี ้
     1)  สามารถประเมินหลักสูตรเพ่ือทราบคุณภาพของหลักสูตรโดยรวม คือ 
ประเมินจุดประสงค์  กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล รวมกันได้ 
    2)   สามารถแยกประเมินองค์ประกอบแต่ละส่วน เพ่ือดูว่าองค์ประกอบใด        
มีคุณภาพอย่างไรได้  จะได้พิจารณาปรับปรุงในเรื่องนั้นๆ ให้ดีขึ้น 

    3)   เป็นวิธีที่ใช้สูตรไม่ซับซ้อน  จึงง่ายต่อการค านวณ 

 



- 298 - 
 

 

   1.4.2  ข้อจ ากัดของการประเมินผลหลักสูตรวิธีนี้ มีดังนี ้
    1)   การวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนของหลักสูตรว่าจะมีรูปแบบความรู้
หรือพฤติกรรมการเรียนรู้ใดบ้างในตารางวิเคราะห์แบบปุยแซงค์ค่อนข้างยาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
หลักสูตรเขียนไว้ไม่ละเอียดและชัดเจน 

    2)   ผู้ประเมินมองข้ามหน่วยย่อยๆ ที่ส าคัญในแต่ละองค์ประกอบ ท าให้ไม่ได้
น ามาวิเคราะห์ในตาราง 
 

 2.   รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ 
   ไทเลอร์ได้เสนอแนวคิดในการประเมินหลักสูตร โดยวิธีการเปรียบเทียบพฤติกรรม         
ของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้หรือไม่  ด้วยการศึกษารายละเอียด       
ขององค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา 3 ประการ คือ จุดมุ่งหมายทางการศึกษา การจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้  และการตรวจสอบสัมฤทธิผลของผู้เรียน ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
กระบวนการจัดการศึกษาท้ัง 3 ประการ แสดงในภาพที่ 9.1 (Tyler, 1949 : 248) 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 9.1  องค์ประกอบกระบวนการจัดการศึกษา 

ที่มา  (Tyle,1949 อ้างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2553, หน้า 313) 

 

 

  ไทเลอร์เชื่อว่า  ในการประเมินหลักสูตรเน้นจุดมุ่งหมายเป็นหลัก  การออกแบบหลักสูตร
และการสอนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าผู้เรียนจะมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อเรียนจบหลักสูตร
แล้ว  บทบาทของการประเมินหลักสูตรอยู่ที่ผลผลิตของหลักสูตรว่าตรงตามจุดมุ่ งหมายที่ก าหนด
หรือไม่  แนวคิดของไทเลอร์เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรจึงยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก  
(Goal Attainment Model) 

 

 

 

จุดมุ่งหมาย 

ประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมินผล 
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  จุดมุ่งหมายการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ มีดังนี้ คือ (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539 : 

223 – 224)  

  1.  เพ่ือตัดสินว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้น
ประสบผลส าเร็จหรือไม่  ส่วนใดที่ประสบผลส าเร็จก็อาจเก็บไว้ใช้ได้ต่อไป แต่ส่วนใดที่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จก็จะปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

  2.  เพ่ือประเมินค่าความก้าวหน้าทางการศึกษาของกลุ่มประชากรขนาดใหญ่เพ่ือให้
สาธารณชนได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเข้าใจปัญหาความต้องการของการศึกษา และเพ่ือใช้ข้อมูลนั้น
เป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายทางการศึกษาที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วย 

   

 3.  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค  
  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตคเป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑ์   
เป็นหลักโดยที่สเตค ได้ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรว่า  เป็นการบรรยายและตัดสินคุณค่า
ของหลักสูตร  ซึ่งเน้นเรื่องการบรรยายสิ่งที่จะถูกประเมินโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ         
ในการตัดสินคุณค่า มีจุดมุ่งหมายที่จะประเมินผลหลักสูตร โดยการประเมินส่วนประกอบของการ
จัดการเรียนการสอนหลายๆ ส่วน ไม่เพียงแต่จะพิจารณาเฉพาะผล(outcomes) ที่เกิดจากการใช้
หลักสูตรเท่านั้น ทั้งนี้เพราะมีความเชื่อว่าผลส าเร็จของหลักสูตรไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนจะสามารถ
บรรลุถึงจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ข้อมูลที่ควร       
จะพิจารณาในการประเมินหลักสูตรมี 3 ด้าน ดังนี้ (ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์, 2539 : 232 – 236) 

  3.1  ด้านสิ่งท่ีมาก่อน (antecedents)  หมายถึง  สิ่งต่างๆ  ที่เอ้ือให้เกิดผลจาก
หลักสูตรและเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนการใช้หลักสูตรอยู่แล้ว ประกอบด้วย 7 หัวข้อคือ บุคลิกภาพและนิสัย
ของนักเรียน บุคลิกและนิสัยของครู  เนื้อหาในหลักสูตร  วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  อาคารสถานที่  
การจัดโรงเรียน  และลักษณะของชุมชน 

  3.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน  (transactions)  หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ระหว่างครูกับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียน  ครูกับผู้ปกครอง ฯลฯ  เป็นขั้นของการใช้หลักสูตร 
ประกอบด้วย 5 หัวข้อคือ การสื่อสาร  การจัดแบ่งเวลา  การล าดับเหตุการณ์  การให้ก าลังใจ           
และบรรยากาศของสิ่งแวดล้อม 

  3.3  ด้านผลผลิต (outcomes) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย   
5  หัวข้อคือ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ทัศนคติของนักเรียน ทักษะของนักเรียน ผลที่เกิดขึ้นกับครู   
และผลที่เกิดข้ึนกับสถาบัน 
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 ก่อนที่ผู้ประเมินจะประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของทั้ง 3 ด้าน ผู้ประเมินต้องตั้งผลที่คาดหวัง 
เอาไว้ก่อน  แล้วสังเกตหรือทดสอบผลที่เกิดขึ้นจริง จากนั้นจึงใช้มาตรฐานซึ่งได้แก่ เกณฑ์ต่างๆ          
ที่ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าควรจะใช้เป็นแนวทางไปสู่การตัดสิน ดังนั้น รูปแบบของ การประเมินหลักสูตร   
ของสเตคจึงอาจแสดงให้เห็นได้ชัดเจน  ดังแสดงในตารางที่ 9.3 

 

ตารางที่ 9.3  ตารางการประเมินหลักสูตรของสเตค 

 

เกณฑ์ในการวิเคราะห์หลักสูตร 

ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร 

ผลที่คาดหวัง ผลที่เกิดขึ้น 
เกณฑ์

มาตรฐาน 

การตัดสิน     
ของบุคคลต่างๆ 

ก. สิ่งที่มาก่อน     

   - บุคลิกและนิสัยของนักเรียน     

   - บุคลิกและนิสัยของครู     

ฯลฯ     

ข. กระบวนการเรียนการสอน     

   - การสื่อสาร     

   - การจัดแบ่งเวลา     

ฯลฯ     

ค.  ผลผลิต     

   - ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน     

   - ทัศนคติของนักเรียน     

ฯลฯ     

 

ที่มา  (ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์, 2539, หน้า 234) 

 

 จากรูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตคนี้  จะเห็นว่านอกจากจะพิจารณาข้อมูล         
ทั้ง 3  ด้านแล้ว ผู้ประเมินยังต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นการบรรยายและส่วน       
ที่เป็นการตัดสินคุณค่าดังนี้ 
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 1.  ส่วนที่เป็นการบรรยายหรือที่เรียกว่า “ข้อมูลเชิงบรรยาย” (Descriptive Data) 
ประกอบ ด้วยข้อมูล 2 ชนิด ดังนี้ 
     1.1 ข้อมูลที่อธิบายสิ่งที่คาดหวังของหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งที่มีก่อนกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และผลผลิตของหลักสูตร 

     1.2 ข้อมูลที่อธิบายสิ่งที่เกิดข้นจากการปฏิบัติจริงซึ่งสังเกตได้หรือทดสอบได้เกี่ยวกับสิ่ง 
ที่มีก่อนกระบวนการเรียนการสอน และผลผลิตของหลักสูตร 

 ผู้ประเมินจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ (Congruence) ระหว่างสิ่งที่มีก่อน (Antecedents) 
กระบวนการเรียนการสอน (Transactions) และผลผลิต (Outcomes) ของหลักสูตร และศึกษาความ
สอดคล้อง (Contingency) ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของสิ่งที่มีก่อนกระบวนการเรียน
การสอน และผลผลิตเพื่อจะได้ทราบว่าสิ่งที่คาดหวังจะให้เป็นไปได้เกิดข้ึนจริงหรือไม่อย่างไร   
  2.  ส่วนที่เป็นการพิจารณาตัดสินคุณค่าของหลักสูตรหรือที่เรียกว่า “ข้อมูลเชิงตัดสิน” 
(Judgemental  Data) ประกอบด้วยข้อมูล 2 ชนิด ดังนี้ 
  2.1 ข้อมูลที่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Standards) ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ 
เช่น ครู  ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ฯลฯ เชื่อว่าควรจะใช้ 
  2.2 ข้อมูลที่เป็นการตัดสินของบุคคล ซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดตัดสินคุณภาพ และความ
เหมาะสมของบุคคลต่างๆ 

      ผู้ประเมินจะต้องตัดสินคุณค่าของหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานและข้อมูล      
ที่เป็นการตัดสินของบุคคลต่างๆ  มาประกอบการพิจารณาตัดสินว่าหลักสูตรมีส่วนใดดีส่วนใดไม่ดี     
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์และความสอดคล้องของหลักสูตร ดังแสดงในภาพที่  9.2 
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             ข้อมูลที่อธิบายสิ่งที่คาดหวัง                      ข้อมูลที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจริง 
 

         ความสอดคล้อง 
 

         ความสัมพันธ์              ความสัมพันธ์ 
 

     ความสอดคล้อง 
 

       ความสัมพันธ์             ความสัมพันธ์ 
 

     ความสอดคล้อง 
 

 

ภาพที่  9.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายเพ่ือหาความสัมพันธ์และความสอดคล้องของหลักสูตร 

ที่มา  (ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์, 2539, หน้า 236) 

 

 4.  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม 

       แดเนียล  แอล  สตัฟเฟิลบีม  (Daniel L. Stufflebeam)  ได้อธิบายความหมาย     
ของการประเมินผลทางการศึกษาเอาไว้ว่าเป็นกระบวนการบรรยายการหาข้อมูล  และการให้ข้อมูล
เพ่ือการตัดสินใจหาทางเลือก  ดังนั้นรูปแบบการประเมินผลหลักสูตรตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม       
จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมแก่การช่วยตัดสินใจเพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุด (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553 :         
308 – 312) 
       สถานการณ์ในการตัดสินใจ  (Decision Setting)  โดยทั่วไปจะประกอบด้วยมิติ         
ที่ส าคัญอยู่  2  ประการ  ดังนี้ 
        1)  มิติด้านข้อมูลที่มีอยู่  (Information  Grasp)  คือถ้าเราจะตัดสินใจท าอะไร      
อย่างไรอย่างหนึ่ง  เราจ าเป็นต้องค านึงว่าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่มากน้อยเพียงใดแล้ว 

        2)  มิติด้านปริมาณความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น (Degree of  Change)  คือ
หมายความว่าถ้าเราจะตัดสินใจท าอะไรสักอย่างหนึ่ง  เราต้องค านึงว่าเมื่อท าไปแล้วจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยสักแค่ไหน 

 

 

 

สิ่งที่มีก่อน สิ่งที่มีก่อน 

กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน 

ผลผลิต ผลผลิต 
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 จากรูปแบบการประเมินผลหลักสูตรตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีมแสดงให้เห็นว่า 
 1)  สถานการณ์การตัดสินใจที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย  แต่ทว่าข้อมูล       
ที่จะช่วยในการตัดสินใจนั้นมีอยู่มาก  สถานการณ์การตัดสินใจอย่างนี้เรียกว่า  Homeostatic 

 2)  สถานการณ์การตัดสินใจที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและข้อมูลที่จะช่วย
ในการตัดสินใจก็มีอยู่น้อย  สถานการณ์การตัดสินใจอย่างนี้เรียกว่า  Incremental 

 3)  สถานการณ์การตัดสินใจที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  แต่ว่าข้อมูลที่จะช่วย
ในการตัดสินใจมีอยู่น้อย  สถานการณ์ตัดสินใจอย่างนี้เรียกว่า  Neomobilistic 

 4)  สถานการณ์การตัดสินใจที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  และข้อมูลที่จะช่วย 
ในการตัดสินใจก็มีอยู่มาก  สถานการณ์การตัดสินใจอย่างนี้เรียกว่า  Metamorphism 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า  การตัดสินใจนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบใดก็ตามจ าเป็นต้อง
อาศัยข้อมูลเชิงประเมิน  (Evaluatio Data) มาช่วยเป็นพ้ืนฐาน  เพราะการตัดสินใจใด ๆ            
ของผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้อมูลเชิงประมาณมาเป็นพ้ืนฐานในการหาทางเลือก  ย่อมเสี่ยงต่อความล้มเหลว         
ในการด าเนินงานตามทางเลือกนั้นอย่างมาก 

 ส่วนการตัดสินใจทางการศึกษานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะจัดเนื้อหาในหลักสูตรอย่างไรจะจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีไหน  จะใช้สื่อการเรียนการสอนอะไร  จะจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอะไร        
ถ้าพิจารณาในแง่ของวิธีการกับผลที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  เราอาจจ าแนกการ
ตัดสินใจออกได้เป็น  4  ประเภท  ดังนี้ 
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   สิ่งท่ีคาดหวัง          สิ่งท่ีเป็นจริง 
 

ผลที่เกิดขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการ 
 

 

 

 

ภาพที่  9.3   ประเภทและความสัมพันธ์ของ  Stufflebeam  ต่อสิ่งที่คาดหวังและสิ่งที่เป็นจริง 
ที่มา  (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553, หน้า 309) 
 

 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
 1)  Planning  Decisions  เป็นการตัดสินใจโดยคาดหวังว่าเราต้องการให้เกิดผลทางการ
ศึกษาอย่างไร  เช่น  หลังจากที่นักเรียนเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ไปแล้วนักเรียนควรจะมี
คุณสมบัติที่เด่น ๆ  อย่างไรบ้าง  ฉะนั้นการตัดสินใจชนิดนี้จึงน ามาเป็นประโยชน์ในการก าหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  หรือในการวางแผนจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี  จึงเรียกการตัดสินใจ       
อย่างนี้ว่า  การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน 

 2)  Structuring  Decisions  เป็นการตัดสินใจโดยคาดหวังว่าถ้าต้องการให้เกิดผล
ทางการศึกษาตามหวังไว้ในข้อ 1  นั้น  เราควรจะวางโครงสร้างหรือวางรูปแบบของการใช้หลักสูตร       
ที่พึงประสงค์เอาไว้อย่างไร  เช่น  ถ้าจะให้นักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามที่คาดหวังเอาไว้นั้น  โรงเรียน
ควรจัดสภาพแวดล้อมอย่างไร  การบริหารงานควรจะเป็นแบบใด  ครูควรจัดการเรียนการสอน
อย่างไร  ควรให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรอะไรบ้าง  ฯลฯ  จึงเรียกการตัดสินใจแบบนี้ว่าการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงสร้าง 

(1) 

การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน 

(Planning) 

(4) 

การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ      
ที่พึงประสงค์ 
(Pecycling) 

(2) 

การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง 
(Structuring) 

(3) 

การตัดสินใจเกี่ยวกับการน าไปใช้ 
(Implementing)) 
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 3)  Implementing  Decisions  เป็นการตัดสินใจว่า  ตามความเป็นจริงนั้นได้มีการน า
หลักสูตรไปใช้ตามแนวทางที่คาดหวังเอาไว้หรือไม่  มีการควบคุมหรือแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้เกิดขึ้ น      
จริง ๆ  เป็นไปตามที่ต้องการมากน้อยเพียงใด  จึงเรียกการตัดสินใจแบบนี้ว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับ  
การน าไปใช้ 
 4)  Recycling  Decisions  เป็นการตัดสินใจหลังจากจบการศึกษาตามหลักสูตรไปแล้วนั้น
จริง ๆ  แล้วนักเรียนมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร  มีความรู้  มีทักษะ  มี เจตคติ  เป็นอย่างไรและตรงตาม 
ที่คาดหวังเอาไว้หรือไม่  มีอะไรบ้างที่ต้องรักษาเอาไว้  มีอะไรบ้างที่ต้องละทิ้งหรือต้องปรับขยาย   
เสียใหม่  จึงเรียกการตัดสินใจแบบนี้ว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์ 
 ที่กล่าวมา  4 ข้อนี้  คือประเภทการตัดสินใจทางการศึกษา  ตามความคิดของสตัฟเฟิลบีมนั้น  
การตัดสินใจทุกๆ เรื่องจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงประเมินในการพิจารณาขั้นพ้ืนฐาน และสตัฟเฟิลบีม
ได้ให้แนวคิดไว้ว่า  ในการประเมินหลักสูตรนั้นมีสิ่งส าคัญที่เราต้องประเมินอยู่  4  ด้าน  ดังนี้ 
 1.  การประเมินสภาพแวดล้อม  (Context  Evaluation)  เป็นการประเมินที่มีจุดหมาย
เพ่ือให้ได้หลักการและเหตุผลมาก าหนดจุดมุ่งหมาย  การประเมินสภาพแวดล้อมจะช่วยให้ผู้พัฒนา
หลักสูตรรู้ว่า  สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีอะไรบ้าง  สภาพการณ์ที่คาดหวัง      
กับสภาพที่แท้จริงในสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นอย่างไร  มีความต้องการ  หรือปัญหาอะไรบ้าง       
ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไข  มีโอกาสและสรรพก าลังที่จะเป็นอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้
ในการจัดการศึกษา  และสืบเนื่องมาจากปัญหาอะไรบ้าง  ฯลฯ  ในการประเมินสภาพแวดล้อมนี้     
ผู้ประเมินอาจใช้วิธีดังต่อไปนี้ 
        1.1  การวิเคราะห์ความคิดรอบยอด 

        1.2  การท าวิจัยด้วยการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์จริง ๆ   
        1.3  การอาศัยทฤษฎีและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  การประเมินสภาพแวดล้อมนี้
จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการวางแผนหรือก าหนดจุดมุ่งหมาย  
(Planning  Decision) 

 2.  ประเมินตัวป้อน  (Inputs  Evaluation)  เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้
ข้อมูลมาช่วยตัดสินใจว่า  จะใช้ทรัพยากรหรือสรรพก าลังต่าง ๆ  ที่มีอยู่เ พ่ือให้บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างไร  จะขอความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและสรรพก าลังจากแหล่ง
ภายนอกดีหรือไม่  จะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใดดีซึ่งการประเมินด้วยตัวป้อนอาจกระท า  
ได้ดังนี้ 
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        2.1  จัดท าในรูปของคณะกรรมการ 

        2.2  อาศัยผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผู้ท าเอาไว้แล้ว 

        2.3  ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าปรึกษา 
        2.4  ท าการวิจัยเชิงทดลองเป็นการน าร่อง 
        อนึ่ง  ขอให้สังเกตว่าวิธีการประเมินตัวป้อนนี้มีแตกต่างกันออกไปมาก  นับแต่การใช้วิธี     
ง่าย ๆ  โดยอาศัยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือของคณะกรรมการ  ไปจนถึงวิธีการที่ซับซ้อน   
เช่น  การวิจัยเชิงทดลอง  ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไร   
และข้อมูลที่มีอยู่จะน ามาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่มากหรือน้อยนั่นเอง  ตัวอย่างเช่น            
ในสถานการณ์การตัดสินใจแบบ Homeostatic ที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย           
แต่ทว่าข้อมูลที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ประการใด  อย่างไรก็ตามถ้าสถานการณ์การตัดสินใจเป็นแบบ  
Incremental หรือ Neomobilistic  ที่ต้องการน านวัตกรรมบางอย่างมาใช้ในหลักสูตรให้ได้ผล         
ที่เที่ยงตรง   
 3.  การประเมินกระบวนการ  (Process  Evaluation)  เป็นการประเมินจุดมุ่งหมาย      
เพ่ือสืบค้นจุดอ่อนของรูปแบบการด าเนินงานตามที่คาดหวังเอาไว้  หรือจุดอ่อนของการด าเนินงาน       
ในขั้นทดลองใช้หลักสูตร  เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการนั้นจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการต่อไป  
ฉะนั้น  ต้องมีการจดบันทึกผลการประเมินกระบวนการนั้นจ าเป็นต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลาย  
ต่างๆ กัน  ดังนี้ 
        3.1  การสังเกตแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติ 
        3.2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
        3.3  การสัมภาษณ์ 

        3.4  การใช้แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 
        3.5  การให้เขียนรายงานประเภทปลายเปิด 

 อย่างไรก็ตาม  ในการประเมินกระบวนการนี้  บางครั้งจ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการในการ
ประเมินผลขึ้นมาโดยเฉพาะ  และให้คณะกรรมการชุดนี้มีเวลาท าการประเมินอย่างเต็มที่  เช่น            
ถ้าเป็นในสถาบันระดับอุดมศึกษาก็อาจจะได้แก่ทีมงานในหน่วยวิจัยของสถาบันนั่นเอง  แต่ถ้าเป็น     
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาก็อาจจะได้แก่ศึกษานิเทศก์ของจังหวัด  เพราะการตั้งครูในโรงเรียน         
ให้ท าหน้าที่ประเมินผลโดยเฉพาะนั้นท าได้ยากเนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายอย่าง 
 การประเมินกระบวนการนี้   ให้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจด้านการน าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติ      
จริง ๆ  (Implementing  Decisions) 
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 4. การประเมินผลผลิต  (Products Evaluation)  มีจุดมุ่งหมายจะตรวจสอบว่า            
ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้มากเพียงใด  อาจท าได้โดยการเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์สัมพันธ์กบัหลักสูตรอื่นที่มีอยู่ก็ได้ 
 ในกระบวนการการศึกษานั้นการประเมินผลผลิตจะให้ข้อมูลที่น ามาช่วยตัดสินใจว่า          
มีกิจกรรมทางการศึกษาอะไรบ้างที่ควรท าต่อไป  เลิกท า  หรือควรน ามาปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่  
นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลที่จะน าไปเชื่อมต่อหรือสานต่อเข้ากับขั้นตอนอ่ืน ๆ  ของกระบวนการทาง
การศึกษาได้อีกด้วย  เช่น  โรงเรียนหนึ่งมีปัญหาครูไม่พอสอนหรือครูมีภารกิจมากจนไม่มีเวลา      
จะเตรียมการสอนให้ได้ผล  จึงได้คิดค้นนวัตกรรมทางการสอนแบบ  RIT (Rochester Institute of 

Technology) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้นอยู่ในขั้นท่ีน่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง  และยัง
พบว่านวัตกรรมดังกล่าวมีความพร้อมที่จะน าไปเผยแพร่ในโรงเรียนอ่ืนๆ  ที่ประสบปัญหา              
อย่างเดียวกันได้  เพราะเป็นสิ่งที่ท าได้ง่าย  ไม่สิ้นเปลืองมากนัก  อย่างนี้ผู้บริหารการศึกษาก็อาจใช้
ผลจากการประเมินดังกล่าวมาช่วยตัดสินใจประกาศให้โรงเรียนต่าง ๆ  น านวัตกรรมแบบ  RIT  
(Rochester Institute of Technology)  ไปใช้จัดการเรียนการสอนต่อไป 

 การประเมินผลผลิตนี้จะให้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจว่า  จะเก็บรักษาไว้  เลิกใช้  หรือ
ปรับปรุงแก้ไขใหม่  (Recycling  Decisions) 

 เนื่องจากสตัฟเฟิลบีมให้แนวคิดว่าในการประเมินผลหลักสูตรนั้นมีสิ่งที่จะต้องประเมิน          
อยู่  4  อย่าง  คือ  Context,  Input,  Process  และ  Products  รูปแบบการประเมินผลของเขา 
จึงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็น  CIPP  Model 

 

5.  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส   
     โพรวัส  (Provus) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินหลักสูตรซึ่งเรียกว่า   
“การประเมินผลความแตกต่างหรือการประเมินผลความไม่สอดคล้อง ”  (Discrepancy  

Evaluation)  ซึ่งจะประเมินหลักสูตรทั้งหมด  5 ส่วน  คือ  (1)  การออกแบบ (Design) (2)  
ทรัพยากรหรือสิ่งที่เริ่มต้นไว้เมื่อใช้หลักสูตร  (Installation)  (3) กระบวนการ (Process)  (4)ผลผลิต
ของหลักสูตร  (Products) (5)  ค่าใช้จ่ายหรือผลตอบแทน  (Cost)  ในแต่ละส่วนจะมีขั้นตอนการ
ประเมินผลเหมือนกันโดยจะด าเนินการเป็น  5  ขั้นตอนดังนี้ 
      5.1 ขั้นที่ 1  ผู้ประเมินจะต้องก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน (Standards – S)   ของสิ่ง             
ทีต้่องการวัดก่อน  เช่น  มาตรฐานด้านเนื้อหา  เป็นต้น 

      5.2  ขั้นที่ 2  ผู้ประเมินต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติจริง 
ของสิ่งที่ต้องการวัด  (Performance – P) 
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        5.3  ขั้นที่ 3  ผู้ประเมินน าข้อมูลที่รวบรวมได้ในขั้นที่ 2  มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้ในขั้นที่ 1  (Compare – D) 

        5.4  ขั้นที่ 4  ผู้ประเมินศึกษาความแตกต่างหรือความไม่สอดคล้องระหว่างผลการ
ปฏิบัติจริงกับเกณฑ์มาตรฐาน  (Discrepancy – D) 

        5.5  ขั้นที่ 5  ผู้ประเมินส่งผลการประเมินไปให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าจะยกเลิกการใช้หลักสูตรที่ประเมินหรือปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติ  หรือเกณฑ์มาตรฐานให้มีคุณภาพดีขึ้น  (Decision Making) ดังแสดงการประเมิน          
ของโพรวัสในภาพที่ 9.4 

 

 S 

    C    D  Decision  Making 

 P 

 

ภาพที่  9.4  การแสดงการประเมินของโพรวัส 

ที่มา  (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553, หน้า 317) 
 

   จากภาพที่ 9.4 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 
         S  =  Standard  เป็นขั้นแรกของการด าเนินการประเมินหลักสูตร  กล่าวคือ           
ผู้ประเมินผลต้องตั้งมาตรฐานที่ต้องการวัดไว้ก่อน 

  P  =  Performance  หลังจากด าเนินการขั้นแรกเรียบร้อยแล้ว  ผู้ประเมินจะต้อง
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติจริงในสิ่งที่ต้องการวัดมาให้เพียงพอ  ข้อมูล          
ที่รวบรวมเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมที่ชัดเจน 

  C  =  Compare  เมื่อตั้งมาตรฐานและรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว  ก็น าข้อมูลมา
เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
  D  =  Discrepancy  จากการเทียบข้อมูลกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้  ผู้ประเมิน
พบว่ามีช่องว่างอะไรที่เกิดข้ึนกับผลที่คาดหวัง 
  D  =  Decision  Making  ผู้ประเมินจะส่งผลประเมินไปให้ผู้ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรเพื่อตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งขั้นตอนการประเมินดังกล่าว  สามารถอธิบายเป็นรูปแบบ
ตามภาพท่ี 9.5  
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ภาพที่ 9.5   แสดงกระบวนการในการตัดสินใจการประเมินของโพรวัส 

ที่มา  (บุญเลี้ยง  ทุมทอง, 2553, หน้า 318) 
 

  แบบการประเมินผลหลักสูตรของโพรวัสนี้  นับว่าสะดวกแก่ผู้ประเมินหลายประเภทและเป็น
กระบวนการที่ให้เห็นถึงผู้บริหารจะตัดสินใจ  จะใช้หรือไม่  หรือจะปรับปรุงเพ่ิมเติม  หรือจะหยิบยก
ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งมาพิจารณา 

 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน การปฏิบัติจริง 

ยกเลิก ปรับปรุง 

ความสอดคล้อง / ไม่สอดคล้อง 
ระหว่างการปฏิบัติจริงกับเกณฑ์มาตรฐาน 

เปรียบเทียบ 

ตัดสินใจ 
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บทสรุป 

 

 การประเมินหลักสูตรเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เป็นขั้นตอน       
ที่จะท าให้ทราบว่าหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  และแสดงให้ทราบว่า
หลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นรูปเล่มและน าไปใช้แล้วนั้นประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด  มีข้อดี  
ข้อบกพร่องอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขปรับปรุงการประเมินผล  เป็นการพิจารณาคุณค่าของหลักสูตร            
โดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ  ในการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงน ามาวิเคราะห์และสรุป  ชี้ใ ห้เห็น
ข้อบกพร่องต่าง ๆ  เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป  เพราะฉะนั้นจ าเป็น          
ที่ผู้ประเมินจะต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริงในจุดมุ่งหมาย  สิ่งที่จะประเมิน  และวิธีการประเมิน  
ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงเพราะจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรมีอยู่หลายประการ  สิ่งที่ควร
ได้รับการประเมินก็ครอบคลุมหลายองค์ประกอบ  รวมทั้งรูปแบบการประเมินมีหลายรูปแบบ       
การประเมินควรกระท าต่อเนื่องกันไปตลอดเวลา  และใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน มาปรับปรุง
หลักสูตรให้ดีขึ้นซึ่งในการประเมินด้านผลผลิต  ควรให้ครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย                
และทักษะพิสัย  ผลจากการประเมินหลักสูตรนั้นย่อมมีคุณประโยชน์ทั้งต่อผู้บริหาร และผู้ใช้หลักสูตร
ตลอดจนประสิทธิภาพของการศึกษา  หากการประเมินกระท าอย่างเป็นระบบเป้าหมาย และมีวิธีการ
ที่ชัดเจนเป็นที่น่าเชื่อถือ  เมื่อน าไปปรับปรุงแล้ว  ย่อมให้หลักประกันว่าหลักสูตรจะมีคุณภาพดี   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัดที่  9 

เร่ือง  การประเมินหลักสตูร 
 

ค าชี้แจง  ให้ตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้อย่างถูกต้องชัดเจน พอสังเขป 

           1.  การประเมินหลักสูตรคืออะไร 

           2.  จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรมีอะไรบ้าง อย่างไร 

           3.  ให้บอกประโยชน์การประเมินหลักสูตร 
           4.  ให้บอกว่าสิ่งที่ต้องประเมินเกี่ยวกับหลักสูตรมีอะไรบ้าง 
           5.  ให้อธิบายขั้นตอนในการประเมินหลักสูตร 
           6.  ให้บอกปัญหาในการประเมินหลักสูตร 
           7.  ให้อธิบายแนวคิด ขั้นตอนหรือกระบวนการของการประเมินหลักสูตร โดยใช้ 
รูปแบบการประเมินต่อไปนี้  (เลือกอธิบายเพียง 1 รูปแบบ) 
            7.1  รูปแบบการประเมินหลักสูตรด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบปุยแซงค์  (Puissance 

Analysis Technique) 

 7.2  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) 

 7.3  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสเตค (Robert E.Stake) 

  7.4  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) 

   7.5  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโพรวัส (Provus) 

****************************************************************** 
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