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ค ำน ำ 
 
 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)  
รหัสวิชา 1023203  ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาชีพครู ส าหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี  
ใช้ประกอบการสอน โดยผู้ เขียนได้ศึกษารวบรวมเนื้ อหาสาระจากเอกสาร ต าราวิชาการ 

ที่นักการศึกษา นักพัฒนาหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศ ร่วมถึงงานวิจัยและประสบการณ์บางส่วน
ของผู้เขียน  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์ สามารถน าไปใช้ใน                 
การพัฒนาหลักสูตรได้อย่างสร้างสรรค์  
 เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ประกอบด้วย 11 บท พัฒนาตามกรอบค าอธิบายรายวิชา  
ซึ่ งประกอบด้วยความรู้ พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร  ปัจจัยพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  
การออกแบบหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร   กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไป
ใช้  การประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรอิงมาตรฐาน  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ แนวโน้มหลักสูตร 

ในศตวรรษท่ี 21  
 ผู้เขียนหวังว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาและผู้ที่
สนใจอ่าน น าไปใช้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร หากมีข้อเสนอแนะ
ประการใดที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงเอกสารเล่มนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
หากท่านกรุณาแจ้งให้ผู้เขียนทราบ 
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 บทสรุป 409 
 ค ำถำมทบทวน 410 
 เอกสำรอ้ำงอิง 411 
  
บรรณำนุกรม 413 
 



สารบัญตาราง 
 

 

ตารางท่ี หน้า 
  

    1 วิเคราะห์องค์ประกอบหลักสูตร 13 

    2 วิเคราะห์ระดับหลักสูตร 19 

    3 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด 

 นักการศึกษา 

33 

    4 การเปรียบเทียบลักษณะส าคัญของแต่ละปรัชญาการศึกษาต่อการพัฒนา 

 หลักสูตร 

41 

    5 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 43 

    6 วิเคราะห์ประเภทของหลักสูตร 80 

    7 ระดับของจุดมุ่งหมาย 136 

    8 หน้าที่ของผู้บริหารและครผูู้สอนในการใช้หลักสูตร 188 

    9 การประเมินโครงร่างหลักสูตรโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ 203 

    10 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโรเบิร์ท  สเตค 

    11        โครงสร้างเวลาเรียน 

221 

227 

  

 

 
 



 

 

สารบัญภาพ 

 

 

ภาพที่ หน้า 
  

   1 ระดับหลักสูตร 21 

   2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์   100 

   3 รูปแบบหลักสูตรของทาบา 103 

   4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา 105 

   5 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส 107 

   6 วัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสงัด  อุทรานันท์ 109 

   7 รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย วงษ์ใหญ่ 112 

   8 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ  ธ ารง  บัวศรี 114 

   9 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ  ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 115 

  10 ระบบการพัฒนาหลักสูตร 117 

  11 ระบบการพัฒนาหลักสูตร 127 

  12 ขั้นตอนสร้างหลักสูตร 131 

  13 ระบบการพัฒนาหลักสูตร 175 

  14 ระบบการพัฒนาหลักสูตร 197 

  15 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการจัดท าแผนด้านการศึกษา 205 

  16 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบกระบวนการจัดการศึกษา 213 

  17 ขั้นตอนการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรของ ไทเลอร์ 214 

  18 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในมิติต่าง ๆ 215 

  19 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโรเบิร์ทสเตค 220 

  20 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และความสอดคล้องของข้อมูล 222 

  21 ประเภทการตัดสินใจ 225 

  22 รูปแบบของการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม  ( CIPP) 228 

  23 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 299 

  24 ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

 ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

303 

  25 แสดงขั้นตอนการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 349 

  26 กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 394 

  27 เกณฑ์การออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษท่ี 21 401 

  28 กรอบการประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 405 

  
 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 
 
รหัสวิชา   1023203 
ชื่อวิชา   การพัฒนาหลักสูตร 
   Curriculum Development 
หน่วยกิต   2(2-0-4) 
ภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา  2557 
ผู้สอน   นางสาวรุ่งทิวา  จันทน์วัฒนวงษ์ 

 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญของหลักสูตร  ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร  
หลักสูตรประเภทต่างๆ หลักและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  
การประเมินผลหลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 
 

จุดประสงค ์
 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความหมาย  ความส าคัญของหลักสูตร ทฤษฎี
หลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตรและหลักสูตรแบบต่างๆ รวมทั้งพ้ืนฐานในการ
จัดท าหลักสูตร  
 2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ อธิบายเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด
การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร   
 3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ อธิบายหลักการ แนวคิด และวิธีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  
 4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ หลักการ แนวทางการการใช้หลักสูตรและ จัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางชาติ  
 5. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ อธิบาย หลักการ วิธีการการประเมินผลหลักสูตร  
 6. เพ่ือให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร 

 7. เพ่ือให้นักศึกษามีเจตคติท่ีดีและถูกต้องต่อการพัฒนาหลักสูตร 
 

เนื้อหา 
 บทที่  1 ความรู้พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร    2 ชั่วโมง 
 บทที่  2 ปัจจัยพืน้ฐานทีเก่ียวข้องกับหลักสูตร    4 ชั่วโมง 
 บทที่  3 การออกแบบหลักสูตร     4 ชั่วโมง 
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 บทที ่ 4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร     4 ชั่วโมง 
 บทที่  5 การสร้างหลักสูตร      2 ชั่วโมง 
 บทที่  6 การน าหลักสูตรไปใช้      2 ชั่วโมง 
 บทที่  7 การประเมินหลักสูตร      2 ชั่วโมง 
 บทที่  8 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรอิงมาตรฐาน  2 ชั่วโมง 
 บทที่  9 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  2 ชั่วโมง 
 บทที่  10 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    4 ชั่วโมง 
 บทที่  11 แนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21      2 ชั่วโมง 
 

วิธีสอนและการจัดกิจกรรม 
 เนื่ อ งจากรายวิช าการพัฒ นาหลั กสู ตรเป็ น วิช าที่ มุ่ ง เน้ น ให้ นั กศึ กษามี ความรู้ 
ความเข้าใจมี  เจตคติและสามารถออกแบบหลักสูตรที่อิงมาตรฐานได้ การออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนจึงให้ความส าคัญการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และใช้กระบวนการกลุ่ม  
ใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูง ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติ คิดเป็น ท าได้ ท าเป็น  
ฝึกทักษะทางสังคมโดยการส่งเสริมการท างานเป็นทีม   นักศึกษาสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัย
วิธีการและกิจกรรมต่างดังนี้ 
 1. บรรยาย 
 2. การศึกษาเอกสาร 
 3. สาธิต 
 4. อภิปรายกลุ่มย่อย 
 5. การสัมภาษณ์ผู้รู้ /ชุมชน 
 6. กรณีตัวอย่าง 
 7. สถานการณ์จ าลอง 
 8. การใช้ผังกราฟฟิก 
 9. การใช้ค าถาม 
 10. การฝึกปฏิบัติจริง 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. การน าเสนอด้วย Microsoft Power Point 
 2. เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาหลักสูตร 
 3. วีดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือเก่ียวข้องกับบทเรียน 
 4. ของจริง คือ เอกสารหลักสูตร 
  4.1 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
  4.2 หลักสูตรสถานศึกษา  
  4.3 หลักสูตรระยะสั้น (หลักสูตรท าขนม หลักสูตรท าดอกไม้ เป็นต้น) 
 5. กรณีศึกษา 
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 6. ข่าวการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียน 
 7. Website ทางการศึกษา เช่น   
  http://www.obec.go.th/  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
  http://academic.obec.go.th/web/home (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา) 
  http://th.wikipedia.org/ 
  http://www.thaiteachers.tv/ (โทรทัศนครู)  
  http://www.teachingideas.co.uk/ 
 8. ใบงาน 
 9. Smartphones หรือ Tablet 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. การวัดผล จ าแนกคะแนนได้ดังนี้  
  1.1 คะแนนระหว่างภาค 70% 
   1.1.1 งานเดี่ยว 40% 
    1) การเข้าเรียน  10% 
    2) แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  20% 
     (1) การบันทึกการเรียนรู้ (Learning Log) รายสัปดาห์/แต่ละชั่วโมง 
     (2) การวิเคราะห์ข่าวการศึกษา รายสัปดาห์/แต่ละชั่วโมง อ่ืนๆ 
     (3) ชิ้นงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
    3) หลักสูตรสถานศึกษา (ค าอธิบายรายวิชา) 10% 
   1.1.2 งานกลุ่ม  30% 
    1) ชิ้นงาน/ภาระงานการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน 10% 
    2) หลักสูตรสถานศึกษา  20%  
  1.2 คะแนนสอบปลายภาค  30%  

 2. การประเมินผล 

  ประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ 
  ระดับคะแนน  A  = 80  -  100   
  ระดับคะแนน  B+  = 75  -  79   
  ระดับคะแนน  B = 70  -  74  
  ระดับคะแนน C+  = 65  -  69   
  ระดับคะแนน C  = 60  -  64   
  ระดับคะแนน D+  = 55  -  59   
  ระดับคะแนน D = 50  -  54 
  ระดับคะแนน F =   0  -  49   
 

  

http://www.obec.go.th/
http://academic.obec.go.th/web/home
http://th.wikipedia.org/
http://www.thaiteachers.tv/
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ก าหนดการสอนรายวิชา 
 

สัปดาห ์

ที่ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

1 บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐาน 

การพัฒนาหลักสูตร 
1. ความหมายของหลักสูตร 
2. ความส าคัญของหลักสูตร 
3. องค์ประกอบของหลักสูตร 
4. ระดับของหลักสูตร 
5. ลักษณะของหลักสูตรที่ด ี
 

1. ปฐมนิเทศก่อนเรียน 
เป้าหมายการเรียน เนื้อหา
สาระ วิธีการเรียนรู ้
การประเมิน  
2.  ทบทวนความรู้เดิม 
3.นักศึกษาอ่านนิทาน 
“โรงเรียนฝึกสัตว ์และ
อภิปราย 
4. นักศึกษาแบง่กลุ่มย่อย
ศึกษาเนื้อหา “ ความหมาย 
องค์ประกอบ ระดับและ
ลักษณะหลักสูตรที่ดี” 
5. น าเสนอและอภิปราย 
6. แบ่งกลุ่มมอบหมายงาน
ศึกษาปัจจัยที่เก่ียงข้องกับ 
การพัฒนาหลักสูตร 

1. Power 
Point 
ความรู้พื้นฐาน 
การพัฒนา
หลักสูตร 
2. กรณ ี
ศึกษา  
“โรงเรียนฝึก
สัตว์” 
3. เอกสาร
ประกอบ  
การสอน 

สอบถาม 

สังเกต
พฤติกรรม 

ตรวจชิ้นงาน 
บันทึกการ
เรียนรู้  
(Learning 
Log) 
 
 
 
 

2-3 บทที่ 2 ปัจจัยพ้ืนฐานใน  

การพัฒนาหลักสูตร 
ปัจจัยพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตร 
1. พื้นฐานทางดา้นปรัชญา
การศึกษา   
2. พื้นฐานทางดา้นจติวิทยา 
3. พื้นฐานทางดา้นสังคมและ
วัฒนธรรม 
4. พื้นฐานทางดา้นการเมือง
และการปกครอง 
5. พื้นฐานทางดา้นเศรษฐกิจ  
6. พื้นฐานทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1. ทบทวนความรู้เดิมโดย 
การถามตอบ 
2. นักศึกษาแบง่กลุ่มศึกษา 
ปัจจัยพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตร8ประเด็น 
3. กลุ่มน าเสนอตามรปูแบบที่
กลุ่มสนใจ 
4. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกัน
อภิปราย วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบความลักษณะ
เด่นของแต่ละปัจจัย 
5. ผู้สอนน าเสนอสรุปเนื้อหา
ของบทเรียน ด้วย Power 
Point 
6. นักศึกษาสรปุความรู้เปน็
แผนภูมิ  
7. มอบหมายงานให้นักศึกษา
ศึกษาการออกแบบหลักสูตร 

1. Power 
Point 
ปัจจัยพื้นฐาน 
ที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนา
หลักสูตร    
2. เอกสาร
ประกอบ  
การสอน 
 

สอบถาม 

ตรวจชิ้นงาน 
บันทึกการ
เรียนรู้ 
(Learning 
Log) 
สังเกต
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 



 XVII   

 

 

สัปดาห ์

ที่ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

4-5 บทที่ 3 การออกแบบ
หลักสูตร 
1. ความหมายการออกแบบ
หลักสูตร 
2. ประโยชน์ของ 
การออกแบบหลักสูตร 
3. หลักการของการออกแบบ
หลักสูตรที่ดี 
4. แนวคิดในการออกแบบ
หลักสูตร 
5. ประเภทของหลักสูตร 
   5.1 หลักสูตรรายวิชา  
   5.2 หลักสูตรสัมพันธ์วชิา  
   5.3 หลักสูตรกว้าง  
   5.4 หลักสูตรแกน  
   5.5 หลักสูตรประสบการณ ์ 
   5.6 หลักสูตรเกณฑ์
ความสามารถ  
   5.7 หลักสูตรบูรณาการ  
   5.8 หลักสูตรเพื่อชีวิตและ
สังคม  

1. ทบทวนความรู้เดิมโดย 
การถามตอบ 
2. นักศึกษาเข้ากลุ่มระดม
สมองเกี่ยวกับประเด็น 
ความหมาย  ประโยชน์และ 
หลักการของการออกแบบ
หลักสูตร 
3. กลุ่มน าเสนอผลการระดม
สมอง สมาชิกในห้องร่วมกับ
อภิปรายซักถาม 

4. นักศึกษาแบง่กลุ่มย่อย  
8 กลุ่ม ศึกษาประเภทของ
หลักสูตรได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มน าเสนองาน  สมาชิก
ในห้องร่วมกับอภิปรายซักถาม 
6. นักศึกษาวิเคราะห์ 
“หลักสูตรตัวอย่าง” ที่กลุ่ม
น ามา จัดอยู่ในหลักสูตร
ประเภทใด 
7. ผู้สอนน าเสนอสรุปเนื้อของ
บทเรียน ด้วย Power Point
พร้อมซักถาม 

8. มอบหมายงานให้นักศึกษา
ศึกษารูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร 

1. Power 
Point  
การออกแบบ
หลักสูตร 
2. หลักสูตร
ของจริง
ประเภทต่างๆ  
3. เอกสาร
ประกอบ  
การสอน  
 

สอบถาม 

ตรวจชิ้นงาน 
บันทึก 
การเรียนรู ้ 
(Learning 
Log) 
สังเกต
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 

6-7 บทที่ 4 รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร 
1. ความหมายของการพัฒนา
หลักสูตร 
2. หลักการพัฒนาหลักสูตร 
3. รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของนักการศึกษา
ต่างประเทศ 
  3.1 รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของ ไทเลอร์ 
  3.2 รูปแบบการพัฒนา 

1. ทบทวนความรู้เดิมโดย 
การถามตอบ 
2. นักศึกษาช่วยกันเสนอวิธี 
การพัฒนาหลักสูตรตาม
ประสบการณ์หรือตามที่ได้รับรู ้
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกัน
สรุป ขั้นตอนหรือวิธีการพัฒนา
หลักสูตรที่เพื่อนน าเสนอ
เหมือนกันหรือต่างกัน 

1. Power 
Point รูปแบบ
การพัฒนา
หลักสูตร 
2. เอกสาร
ประกอบ  
การสอน  

สอบถาม 

ตรวจชิ้นงาน 
บันทึกการ
เรียนรู ้ 
(Learning 
Log) 
สังเกต
พฤติกรรม 
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สัปดาห ์

ที่ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

 หลักสูตรของ ทาบา  
  3.3 รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของ โอลิวา 
  3.4 รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของ เชย์เลอร์และ 
อเล็กซานเดอร์  
4.รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของนักการศึกษา
ไทย 
4.1รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของ สงัด  
อุทรานันท ์ 
4.2 รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของ วิชัย  วงษ์ใหญ่ 
4.3 รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของ ธ ารง  บัวศรี  
4.4 รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของ ไพฑูรย์ 
 สินลารัตน์  

4. นักศึกษาเข้ากลุ่มๆละ 4 คน 
ศึกษารูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร(กลุ่มละ 1 แนวคิด ) 
ศึกษาใน 3 ประเด็น (แนวคิด  
ขั้นตอน/วิธีการและลักษณะ
ส าคัญการออกแบบหลักสูตร) 
น าเสนอในรปูแบบผังกราฟฟิก 

5. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกัน
อภิปราย 
6. นักศึกษาและผู้สอนร่วมกัน
สรุป “ความหมายของการ
พัฒนาหลักสูตร”   
7. ผู้สอนน าเสนอสรุปเนื้อของ
บทเรียน ด้วย Power Point 
พร้อมซักถาม 
8. มอบหมายงานให้นักศึกษา
ศึกษาการสร้างหลักสูตร 

 

 

8 บทที่ 5 การสร้างหลักสูตร 
1. หลักการพัฒนาหลักสูตร 
2. การสร้างหลักสตูร 
  2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานที่จ าเป็นในการ
พัฒนาหลักสูตร  
   2.2 การก าหนด
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
   2.3 การเลือกเนื้อหาสาระ
และประสบการณ์การเรียนรู ้
   2.4 การจัดเนื้อหาสาระ
และประสบการณ์การเรียนรู ้

1. ทบทวนความรู้เดิมโดยการ
ถามตอบ 
2. นักศึกษารวมกันอภิปราย
เก่ียวกับหลักการและวิธีการ
ก าหนดองค์ประกอบหลักสูตร
ตามแนวคิดและประสบการณ ์
3. ผู้สอนเติมเต็มประเดน็ส าคัญ 
4. ผู้สอนน าเสนอ Microsoft 
Power Point วิธีการสร้าง
หลักสูตรทีละองค์ประกอบ 
พร้อมเสนอตัวอย่าง 
5. นักศึกษาเข้ากลุ่ม 4-5 คน 
จัดท าหลักสูตรไปพร้อมการ
บรรยายของผู้สอน 
6. นักศึกษาสรปุแผนภูมิ
กระบวนการสรา้งหลักสูตร 

1. Power 
Point            
การสร้าง
หลักสูตร 
2. ตัวอย่าง
หลักสูตร
ระยะสั้น   
ฝึกอาชีพ 

3. เอกสาร
ประกอบ 
การสอน  

สอบถาม 

ตรวจชิ้นงาน 
บันทึกการ
เรียนรู้   
(Learning 
Log) 
สังเกต
พฤติกรรม 

 

 
 
 
 
 

 

 



 XIX   

 

 

สัปดาห ์

ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

    2.5 การก าหนดแนว
ทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
3.บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาหลักสูตร 

จากความรู้ประสบการณ์ทีไ่ด้รับ
จากการจัดท าหลักสตูร 
7. มอบหมายงานให้นักศึกษา
ศึกษาการน าหลักสตูรไปใช ้
 

  

9 บทที่ 6 การน าหลักสูตร
ไปใช ้

1. ความหมายของการน า
หลักสูตรไปใช ้
2. แนวคิดเกี่ยวกับการน า
หลักสูตรไปใช ้
3. หลักการส าคัญในการ
น าหลักสูตรไปใช้ 
4. งานหลักส าคัญ
เก่ียวข้องกับการน า
หลักสูตรไปใช ้
  4.1 งานบริหารและ
บริการหลักสูตร 
  4.2 งานด าเนนิการเรียน
การสอนตามหลักสูตร 
   4.3 งานสนบัสนุนและ
ส่งเสริมการใช้หลักสูตร 
5.บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนในการน า
หลักสูตรไปใช ้
    5.1 บทบาทหนา้ที่ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาใน
การใช้หลักสูตร 
    5.2 บทบาทหนา้ที่ของ
ครูผู้สอนในการใช้
หลักสูตร 
6.ปัญหาการน าหลักสูตร
ไปใช ้
 

1. ทบทวนความรู้เดิมโดยการถาม
ตอบ 
2. ผู้สอนน าขา่วที่เก่ียวกับปัญหา
การใช้หลักสูตร ให้นักศึกษาอ่าน
แล้วร่วมกันอภิปราย 
3. ผู้สอนน าเสนอผังกราฟฟิก
ภาพรวมการน าหลักสตูรไปใช้ 
4. นักศึกษาเข้ากลุ่ม 5-6 คน 
เลือกประเด็นที่กลุ่มสนใจและรว่ม
วิเคราะห์สรุป  
-งานการบริหารและบริการ 
-งานด าเนินการเรียนการสอน 

-งานสนบัสนนุและส่งเสริมการใช้
หลักสูตร 
พร้อมน าเสนอ  
5. นักศึกษาจบัคู่ร่วมกันวิเคราะห์
บทบาทของผู้ที่เก่ียวข้องกับการน า
หลักสูตรไปใช ้ 
6. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป
บทบาทของผู้ที่เก่ียวข้องกับการน า
หลักสูตรไปใช ้
7. ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญของ
เนื้อหาการน าหลักสูตรไปใช้ด้วย 
Power Point  พร้อมซักถาม 
8. มอบหมายงานให้นักศึกษา
ศึกษาการประเมินหลักสูตร  
  

1. Power 
Point  
การน า
หลักสูตร 
ไปใช ้
2. ข่าว
การศึกษา 
เก่ียวกับ
ปัญหาการใช้
หลักสูตร 
3. เอกสาร
ประกอบ 
การสอน  

สอบถาม 

ตรวจชิ้นงาน 
บันทึกการ
เรียนรู ้ 
(Learning 
Log) 
สังเกต
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 

  



 XX   

 

 

สัปดาห ์

ที่ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

10 บทที่ 7 การประเมิน
หลักสูตร 
1. ความหมายของการ
ประเมินหลักสูตร 
2. จุดมุ่งหมายของการ
ประเมินหลักสูตร 
3. ลักษณะส าคัญของ
การประเมินหลักสูตร 
4. ระยะเวลาในการ
ประเมินหลักสูตร 
5. รูปแบบของการ
ประเมินหลักสูตร  
   5.1 รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของ 
ไทเลอร์ 
    5.2 รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของ
แฮมมอนด ์
   5.3 รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตร
ของครอนบัค 
   5.4 รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของ 
โรเบิร์ท สเตค 
   5.5 รูปแบบการ
ประเมินหลักสูตรของ 
สตัฟเฟิลบีม 
6. เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 
 
 

1. ทบทวนความรู้เดิมโดย 
การถามตอบ 

2. ผู้สอนน าขา่วที่เก่ียวกับการ
ประเมินหลักสูตร ให้นักศึกษา
อ่านแล้วร่วมกันอภิปราย 
3. ผู้สอนบรรยายเก่ียวกับ 
ความหมาย จุดมุ่งหมาย 

ลักษณะของการประเมิน
หลักสูตรและระยะเวลาใน  
การประเมินหลักสูตร ด้วย 
Power Point ผู้สอนซักถาม 
ในประเด็นส าคัญ 
4. นักศึกษาสรปุความรู้  
ในรูปแบบของผงักราฟฟิก 
5. นักศึกษาเข้ากลุ่ม 6 คน 
เลือกประเด็นที่กลุ่มสนใจ  
(การประเมินหลักสูตร  
5 รูปแบบ) พร้อมน าเสนอ 

6. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกัน
วิเคราะห์แนวคิดความเหมือน
ความต่างของรูปแบบการ
ประเมินหลักสูตร 5 รูปแบบ 
7. นักศึกษาแต่ละกลุ่มอ่าน
กระบวนการประเมินหลักสูตร 
พร้อมเชื่อมโยงวิธีการประเมิน
ตามรูปแบบการประเมิน  
5 รูปแบบ 
8. ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญของ
รูปแบบการประเมินหลักสูตร
ด้วย  Power Point  พร้อม
ซักถาม 
9. มอบหมายงานให้นักศึกษา
ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นและหลักสูตร                      
อิงมาตรฐาน 

1. Power Point  
การประเมิน
หลักสูตร 
2. ข่าวการศึกษา 
เก่ียวกับการ
ประเมิน
หลักสูตร 
3. รายงานวิจัย
การประเมิน
หลักสูตร 
4. เอกสาร
ประกอบ  
การสอน  

สอบถาม 

ตรวจชิ้นงาน 
บันทึก 
การเรียนรู้ 
(Learning 
Log) 
สังเกต
พฤติกรรม 
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สัปดาห ์

ที่ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

11 บทที่ 8 การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นและหลักสูตรอิง
มาตรฐาน 

1. การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 
   1.1 ความส าคัญของ
หลักสูตรท้องถิ่น 
   1.2 ความหมายของ
หลักสูตรท้องถิ่น 
   1.3 องค์ประกอบของ
หลักสูตรท้องถิ่น 
   1.4 แนวทางการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่น 
   1.5 ขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น 
2. การพัฒนาหลักสูตร                
อิงมาตรฐาน 
   2.1 ความส าคัญของ
หลักสูตรอิงมาตรฐาน 
   2.2 ความหมายของ
หลักสูตรอิงมาตรฐาน 
   2.3 องค์ประกอบของ
หลักสูตรอิงมาตรฐาน 
   2.4 ขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรอิงมาตรฐาน 

1. ผู้สอนชวนนักศึกษาสนทนา
เก่ียวกับระดับหลักสูตรที่เคย
เรียนผ่านมาในบทที่ 1 
2. นักศึกษาดูวิดทีัศน์ 
“ถอดรหัสหลักสูตร ตอน 
หลักสูตรท้องถิ่น” ร่วมกัน
อภิปราย 
3. นักศึกษาเข้ากลุ่ม 3 คนสรุป
เขียนแผนภูมิน าเสนอประเดน็ 
ความส าคัญ แนวทางการจัดท า 
และขั้นตอนการพฒันาหลักสูตร
ท้องถิ่น  
4. ผู้สอนบรรยายเก่ียวกับ
“ความหมาย ความส าคัญ  
องค์ประกอบและขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น” ด้วย 
Power Point 
5. ผู้สอนน าเสนอ “มาตรฐาน
การเรียนรู้ให้นักศึกษาวิเคราะห์
ว่า “มาตรฐานการเรียนรู้” บอก
อะไรแก่“ครูผู้สอน” 
“ผู้ปกครอง”“นักเรียน”และ
ซักถาม 
6. นักศึกษาจัดกลุ่มใหม่ 3-4 คน  
ศึกษาองค์ประกอบ 

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  
อิงมาตรฐาน และน าเสนอ 
7. ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการ
พัฒนาหลักสูตร อิงมาตรฐาน
ด้วย Power Point   
พร้อมซักถาม 
8. มอบหมายงานให้นักศึกษา
ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 

1. Power 
Point  
การพัฒนา
หลักสูตร
ท้องถิ่นและ
การพัฒนา
หลักสูตรอิง
มาตรฐาน 
2. ตัวอย่าง
หลักสูตร
ท้องถิ่น 
3. วิดีทัศน์ 
“ถอดรหัส
หลักสูตร  
ตอนหลักสูตร
ท้องถิ่น” 
4. เอกสาร
ประกอบ  
การสอน  

สอบถาม 

ตรวจชิ้นงาน 
บันทึกการ
เรียนรู ้
(Learning 
Log) 
สังเกต
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 

  



 XXII   

 

 

สัปดาห ์

ที่ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

12 บทที่ 9 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 

ความน า 
วิสัยทัศน ์
หลักการ 
จุดหมาย 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู ้
สาระและมาตรฐาน               
การเรียนรู ้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับการศึกษา  
การจัดเวลาเรียน 
โครงสร้างเวลาเรียน 
การจัดการศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
การจัดการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู ้
การวัดและประเมนิผล               
การเรียนรู ้
เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียน, 
เอกสารหลักสูตรการศึกษา 
การเทียบโอนผลการเรียน 
การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

1. ผู้สอนชวนนักศึกษาสนทนา
เก่ียวกับประสบการณ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่ผ่านมา 
  ตั้งแต่อนุบาลจนถึงปัจจบุัน
ผ่านมาแล้วกี่หลักสูตรอะไรบ้าง 
2. นักศึกษาทุกคนศึกษา
องค์ประกอบหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551และสรุป           
ลงในสมุดบันทึก 
3. ผู้สอนบรรยายเก่ียวกับ
“หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานฯ” ด้วยPower 
Point พร้อมซักถาม 
4. นักศึกษาเข้ากลุ่มตาม              
ความสนใจ 3-4 คน เลือก
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเด็น
ต่อไปนี ้พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ เช่น ศึกษา                 
ความเชื่อมโยง สัมพนัธ์ระหว่าง 
วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ                
แล้วน าเสนอ 
5. นักศึกษาแต่ละคนสรุป
รายละเอียดเติมเต็ม 
6. ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญ 
7. นักศึกษาชมวิดีทัศน์ 
“ถอดรหัสหลักสูตร”และสรุป 
8. มอบหมายงานให้นักศึกษา
ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1. Power 
Point 
หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 
2551   
2. หลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 
2551   
3. วิดีทัศน์ 
“ถอดรหัส
หลักสูตร  
ตอนหลักสูตร
มาตรฐานชาต ิ
4. เอกสาร
ประกอบ  
การสอน  

สอบถาม 

ตรวจชิ้นงาน 
บันทึกการ
เรียนรู้  
(Learning 
Log) 
สังเกต
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 

 

  



 XXIII   

 

 

 

สัปดาห ์

ที่ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

13-14 บทที่ 10 การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
1. ความหมายของหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ความส าคัญของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
3. การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
4. การบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา  
5.แนวทางการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษา  
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
6. การตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

1. ผู้สอนทบทวนเก่ียวกับ
แนวคิด แนวปฏบิัติของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ฯ โดยการซักถาม 
2. นักศึกษาอ่าน นิทาน 
“หลักสูตรเถื่อน” พร้อมตอบ
ค าถามเก่ียวกับเร่ืองที่อ่านได้
แง่คิดอะไร ผู้สอนถามโยงไปสู่
ความจ าเปน็และความส าคัญ
ของการจัดท าหลักสูตร 
3. ผู้สอนบรรยายเก่ียวกับ
กระบวนการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้วย Power 
Point  พร้อมซักถาม   
4. นักศึกษาเข้ากลุ่มตามความ
สนใจ กลุ่มละ 3  คน ลงมือ
ปฏิบัติจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาแตล่ะองค์ประกอบ 
ไปพร้อมๆกับการฟังค าอธิบาย
ของผู้สอนตามล าดบั ใบงานที่ 
1- 7  
5. กลุ่มน าเสนองาน สมาชิกใน
ห้องร่วมกันอภิปรายซักถาม
ผู้สอนเติมเต็มความรู ้
6. กลุ่มตรวจสอบพิจารณา
องค์ประกอบหลักสูตร
สถานศึกษาที่จัดท าขึ้นตาม 
แบบประเมนิฯ 
7. ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญใน
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
พร้อมซักถาม 
8. นักศึกษาสรปุความรู้ทีไ่ด้รับ 

9. มอบหมายงานให้นักศึกษา
ศึกษาแนวโน้มหลักสูตรใน
ศตวรรษที่ 21 

1. Power 
Point  
การจัดท า
หลักสูตร
สถานศึกษา  
2. หลักสูตร
แกนกลางฯ 
3. ตัวอย่าง
หลักสูตร
สถานศึกษา
ระดับ 
ประถม 
ศึกษาและ 
มัธยมศึกษา 
4. นิทาน           
หลักสูตรเถื่อน 
5. ใบงาน 
การพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา  
6. ใบงาน 
7. แบบ
ประเมิน
หลักสูตร
สถานศึกษา 
8. เอกสาร
ประกอบ  
การสอน  

สอบถาม 

ตรวจชิ้นงาน 
บันทึก 
การเรียนรู ้ 
(Learning 
Log) 
สังเกต
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 

  



 XXIV   

 

 

สัปดาห ์

ที่ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ 
การวัดและ
ประเมินผล 

15 บทที่ 11 แนวโน้ม
หลักสูตรในศตวรรษที่ 
21  
1. กรอบความคิดหลัก
ส าหรับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 
2. คุณลักษณะที่ส าคัญ
ของผู้เรียนและครูใน
ศตวรรษที่ 21 
3. แนวโน้มหลักสูตรใน
ศตวรรษที่ 21 
4. หลักสูตรมาตรฐาน
มาตรฐานชาติกับการ
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมในศตวรรษที่ 
21                
 

1. ผู้สอนทบทวนความรู้เกี่ยวกบั
การพัฒนาหลักสูตรในภาพรวม
ที่เรียนมาแล้ว  โดยการซักถาม 
2. นักศึกษาชมวิดีทัศน์     
“การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21” 
3. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกัน
อภิปรายเก่ียวกับเนื้อหาสาระที่
น าเสนอใน วดิีทัศน ์
ในประเด็น คุณลักษณะผู้เรียน 
เนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ แนวคิด
การจัดการเรียนรู้ และแนวโน้ม
ของหลักสูตรที่ควรจะเป็น 

4. นักศึกษาเข้ากลุ่ม 5-6 คน 
เลือกประเด็นที่กลุ่มสนใจและ
ร่วมวิเคราะห์สรุปองค์ความรูใ้น
รูปแบบผงักราฟฟิก  
พร้อมยกตัวอย่าง  
5. กลุ่มน าเสนอรายงานผล
การศึกษา สมาชิกในชัน้ร่วมกัน
อภิปรายซักถาม 
6. ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญของ
เนื้อหาแนวโน้มหลักสูตรใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วย Power 
Point  พร้อมซักถาม 
7. นักศึกษาสรปุองค์ความรู้ที่ได้
ในรูปแบบผังกราฟฟิกเปน็ของ
ตนเอง 

1. Power 
Point  
แนวโน้ม
หลักสูตรใน
ศตวรรษที่ 21 
2. วิดีทัศน์ 
การจัดการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
3. เอกสาร
ประกอบ  
การสอน  

สอบถาม 

ตรวจชิ้นงาน 
บันทึก 
การเรียนรู้  
(Learning 
Log) 
สังเกต
พฤติกรรม 

 
 
 
 
 

16 สอบปลายภาค 
 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
ความรู้พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้  
 1. วิเคราะห์และบอกความหมายของหลักสูตรได้  
 2. วิเคราะห์และอธิบายความส าคัญของหลักสูตรได้ 
 3. วิเคราะห์และอธิบายความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรได้ 
 4. เขียนและน าเสนอตารางเปรียบเทียบองค์ประกอบหลักสูตรจากแนวคิดของนักการศึกษา
ได้ 
 5. วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตรแต่ละระดับของหลักสูตรได้ 
 6. วิเคราะห์และอธิบายลักษณะหลักสูตรที่ดีได้ 
 7. เขียนผังกราฟฟิกการวิเคราะห์และสรุปแนวคิดเกี่ยวกับ “โรงเรียนฝึกสัตว์” โดยใช้ความรู้ 
ความหมาย ความส าคัญ  องค์ประกอบ และลักษณะที่ดีของหลักสูตรเป็นฐานในการวิเคราะห์ได้  
 8. เสนอแนวคิดพร้อมยกตัวอย่างท่ีแสดงถึงความส าคัญจ าเป็นของหลักสูตรได้ 
 9 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

เนื้อหา 
 1. ความหมายของหลักสูตร  
 2. ความส าคัญของหลักสูตร 
 3. องค์ประกอบของหลักสูตร 
 4. ระดับของหลักสูตร 
 5. ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 
 

วิธีการสอน 
 1. วิธีสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบอภิปราย 
  1.2 วิธีสอนแบบบรรยาย 
 2. เทคนิคการสอน 
  2.1 การใช้ค าถาม 
  2.2 กรณีตัวอย่าง 
  2.3 การใช้ผังกราฟฟิก 
  



2 
 

 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ขั้นน า 
  3.1 ทักทายนักศึกษา ท ากิจกรรม “มารู้จักกันเถอะ” 
  3.2 ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ อธิบายกรอบการเรียนรู้ของรายวิชาโดยการบรรยายสรุป
เนื้อหาสาระและชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้ครั้งนี้ด้วย Microsoft Power Point พร้อมซักถาม 
  3.3 ซักถามนักศึกษา ทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร 
  ขั้นสอน 
  3.4 นักศึกษาอ่านนิทาน “โรงเรียนฝึกสัตว์” พร้อมร่วมกันอภิปราย ในประเด็น 
   3.4.1 รู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่อ่าน   
   3.4.2 หากปรับได้อยากปรับเปลี่ยนอะไร  
   3.4.3 หลักสูตรมีความส าคัญอย่างไรตามแนวคิดของนักศึกษา  
  3.5 นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยศึกษาเนื้อหา “ความหมายของหลักสูตร องค์ประกอบ
ของหลักสูตร  ระดับของหลักสูตรและลักษณะหลักสูตรที่ดี” จากแนวคิดของนักการศึกษาไทยและ
นักการศึกษาต่างประเทศ สรุปเป็นในรูปแบบผังความคิด น าเสนอกลุ่ม  
  3.6 นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย เปรียบเทียบที่ส าคัญขององค์ประกอบ
หลักสูตร และ สอดคล้องของหลักสูตรแต่ละระดับของหลักสูตร  
  3.7 นักศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสอดคล้องของหลักสูตรแต่ละระดับและ
พิจารณาความสอดคล้อง แผนบริหารการสอนประจ าวิชากับองค์ประกอบหลักสูตรและลักษณะที่ดี
ของหลักสูตร 
  ขั้นสรุป  
  3.8 ผู้ สอนน าเสนอสรุป เนื้ อหาของบทเรียน  ด้วย Microsoft Power Point  
พร้อมตอบข้อค าถาม 
  3.9 นักศึกษาเขียนผังกราฟฟิกการวิเคราะห์และสรุปแนวคิดเกี่ยวกับ “โรงเรียน 

ฝึกสัตว์”โดยใช้ความรู้ ความหมาย  ความส าคัญ  องค์ประกอบ และลักษณะที่ดีของหลักสูตรเป็นฐาน
ในการวิเคราะห์  
  3.10 ตอบค าถามท้ายบท และบันทึกการเรียนรู้ (Learning  Log) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. Microsoft Power Point 
  1.1 ความหมายของหลักสูตร  
  1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
  1.3 องค์ประกอบของหลักสูตร 
  1.4 ระดับของหลักสูตร 
  1.5 ลักษณะของหลักสูตรที่ดี  
 2. กรณีศึกษา “โรงเรียนฝึกสัตว์” 
 3. Course Syllabus ของรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 
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 4. เอกสารประการสอนรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 
 

การวัดและประเมินผล 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้  
 

พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
1. วิเคราะห์และบอกความหมายของ
หลักสูตรได้ 
2. วิเคราะห์และอธิบายความส าคัญของ
หลักสูตรได้    
3. วิเคราะห์และอธิบายความส าคัญของ
แต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรได้ 
4. เขียนและน าเสนอตารางเปรียบเทียบ
องค์ประกอบหลักสูตรจากแนวคิดของ                     
นักการศึกษาได้ 

     5. วิเคราะห์ความสอดคล้องของหลักสูตร
แต่ละระดับของหลักสูตรได้ 

     6. วิเคราะห์และอธิบายลักษณะหลักสูตร
ที่ดีได้ 

     7. เขียนผังกราฟฟิกการวิเคราะห์และ
สรุปแนวคิดเก่ียวกับ “โรงเรียนฝึกสัตว์” 
โดยใช้ความรู้ ความหมาย  ความส าคัญ  
องค์ประกอบ และลักษณะที่ดีของ
หลักสูตรเป็นฐานการวิเคราะห์ได้  
8. เสนอแนวคิดพร้อมยกตัวอย่างที่
แสดงถึงความส าคัญจ าเป็นของหลักสูตร
ได้ 
9. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

     
 
     สังเกต 
    การตอบค าถาม     
    และอภิปราย 
 
    ตรวจชิ้นงาน 
 
 
    สังเกต 
    การตอบค าถาม     
    และอภิปราย 
 
    
    
   ตรวจชิ้นงาน /      
   บันทึกการเรียนรู้     
    (Learning Log) 
    
    
 
 สังเกตการท างาน
กลุ่ม /ตรวจ
ชิ้นงาน/บันทึก           
การเรียนรู้      
    (Learning Log) 
 

 

 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

 
 
 
 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 
 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

 

 
 
พฤติกรรมการ
แสดงออกท้ังการ
ตอบค าถาม /การ
ร่วมอภิปราย/
การท างานกลุ่ม 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 
 
 
ชิ้นงานที่ท า
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์  
ครอบคลุมเนื้อหา 
เสนอความ
คิดเห็น 
ชัดเจน 
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80  
 
  
 
 

 

 





 

 

บทท่ี 1 
ความรู้พื้นฐานการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 หลักสูตรเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ก ากับทิศทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นคนที่
สมบูรณ์และมีคุณภาพทั้งความรู้  มีทักษะการใช้ชีวิต  และสามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและมีความพร้อมที่จะพัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุข  หลักสูตรต้องสนองต่อความมุ่งหมายและ
หลักการการจัดการศึกษาและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและสังคมของ
ประเทศ  ในบทนี้จึงเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบหลักสูตร ระดับของ
หลักสูตร และ ลักษณะหลักสูตรที่ดีส าหรับเป็นความรู้พ้ืนฐานในการเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาหลักสูตรได้
อย่างมีคุณภาพ 

 

ความหมายของหลักสูตร  
 หลักสูตรเป็นตัวก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็น
พลเมืองของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนั้น  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและสื่อสารกันได้
อย่างชัดเจน จึงมีความจ าเป็นส าหรับนัก พัฒนาหลักสูตร หรือผู้สนใจ ต้องรู้และเข้าใจค าว่า 
“หลักสูตร” ให้ความหมายที่ตรงกันกับค าว่า  “หลักสูตร” เป็นค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า 
“Curriculum” มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า "Currere" แปลว่า  The course to run  หมายถึง 
เส้นทางที่จะต้องวิ่งไป (ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล , 2540 : 5) ค านี้น ามาใช้เป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1630  
โดยมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ต่อมาศัพท์ค านี้มาใช้ในทางการศึกษาว่า "Running Sequence of 
Course or Learning Experiences" หมายถึงการจบหลักสูตรใด ๆ จ าเป็นต้อง ฝ่าฟันความยากของ
วิชาหรือประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ เปรียบเหมือนนักวิ่งที่ต้องวิ่งฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อให้ได้รับชัยชนะ   
 ในสมัยก่อนประเทศไทยใช้ค าว่าหลักสูตรในภาษาอังกฤษว่า Syllabus ซึ่งปรากฏใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย พุทธศักราช 2503 โดยใช้ฉบับภาษาอังกฤษว่า "Syllabus for 
Lower Secondary Education B.E. 2503" ค าว่า Syllabus ใช้ค าภาษาไทยว่า “ประมวลรายวิชา” 
ต่อมาได้เปลี่ยนมาใช้ค าว่า “Curriculum” แทน โดยปรากฏในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ฉบับภาษาอังกฤษเรียกว่า “Lower Secondary School 
Curriculum B.E. 2521 (Revised Edition B.E. 2533)” และมีการปรับหลักสูตรของชาติ 2 ครั้ง 
โดยใช้ค าว่า  “Curriculum” จนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช  2544 ปรับเป็น “หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544” ฉบับภาษาอังกฤษเรียกว่า “Basic Education Curriculum2001” 
และปัจจุบันใช้ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551” ฉบับภาษาอังกฤษเรียน
ว่า “The Basic Education Core Curriculum  B.E. 2551 (A.D. 2008)”  ส าหรับเอกสารฉบับนี้
จะกล่าวถึงความหมายของหลักสูตรโดยใช้ค า “Curriculum” ในการสืบค้นความหมายของหลักสูตร
ทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งมีนักการศึกษาให้ความหมายไว้ดังนี้   
 สงัด อุทรานันท์ (2532 : 16) กล่าว หลักสูตร หมายถึง ลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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 1. หลักสูตร คือ สิ่งที่สร้างขึ้นในลักษณะของรายวิชา ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อสาระที่จัด
เรียงล าดับความยากง่าย หรือเป็นขั้นตอนอย่างดีแล้ว 
 2. หลักสูตร ประกอบด้วยประสบการณ์ทางการเรียนซึ่งได้วางแผนล่วงหน้าเพ่ือมุ่งหวังจะ
ให้เด็กได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีต้องการ 
 3. หลักสูตร เป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นส าหรับให้ประสบการณ์ทางการศึกษาแก่เด็กใน
โรงเรียน 
 4. หลักสูตร ประกอบด้วยมวลประสบการณ์ทั้งหมดของผู้เรียน ซึ่งเขาได้ท าได้รับรู้ และ
ได้ตอบสนองต่อการแนะแนวของโรงเรียน 

 แก้วตา คณะวรรณ (2535 : 3) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนการสอนที่
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่ระบุถึงการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้น สาระความรู้และประสบการณ์             
การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ การประเมินผลการเรียนรู้โดยองค์ประกอบเหล่านี้ก าหนด
ขึน้ เพ่ือให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ 
 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 3) กล่าวว่าความหมายของหลักสูตรมีผู้กล่าวถึงกันมากมี  
5 ประการคือ โดยใช้ค าย่อว่า “SOPEA”  ประกอบด้วย 
 Curriculum as Subjects and Subject Matter 
  S :  หลักสูตร  คือ รายวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่เรียน 
 Curriculum as Objectives 
  O :  หลักสูตร  คือ  จุดหมายที่ผู้เรียนพึงบรรลุ 
 Curriculum as Plans 
  P :   หลักสูตร  คือ  แผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่
นักเรียน 
 Curriculum as Learners’ Experiences 
   E :   หลักสูตร คือ ประสบการณ์ทั้งปวงของผู้เรียนมาจัดโดยโรงเรียน 
 Curriculum as Educational Activities 
   A :  หลักสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียน 
 ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (2540 : 12) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนรู้และ
ประสบการณ์หรือกิจกรรมทั้งหลายที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน  จากความหมายดังกล่าว หลักสูตร
จะต้องประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ คือ ส่วนที่เป็นแผนการเรียนรู้ กับประสบการณ์หรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เกิดข้ึนจริง 
 ธ ารง บัวศรี (2542 : 6) กล่าวว่า หลักสูตร คือ แผนซึ่งได้ออกแบบจัดท าขึ้นเพ่ือแสดง
จุดมุ่งหมายการจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมและมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพ่ือให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดหมายที่ได้ก าหนดไว้  
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554 : 6)  ได้ให้ความหมายหลักสูตร ใน 2 ความหมาย คือ ความหมาย
แคบของหลักสูตร คือ วิชาที่สอน ส่วนความหมายที่กว้างของหลักสูตร คือ  มวลประสบการณ์
ทั้งหลายที่จัดให้ผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม  
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 ไทเลอร์ (Tyler, 1949 : 128) ได้สรุปความหมายของหลักสูตรว่า เป็นสิ่งที่เด็กจะต้อง
เรียนรู้ทั้งหมด โดยมีโรงเรียนเป็นผู้วางแผนและก ากับเพ่ือให้บรรลุถึงจุดหมายของการศึกษา 
 ทาบา (Taba, 1962 : 11) ให้ความหมายของหลักสูตร ว่า เป็นแผนส าหรับการเรียนรู้ 
 กู๊ด (Good, 1973 : 157)  กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึง  กลุ่มรายวิชาที่จัดไว้อย่างเป็น
ระบบ หรือ ล าดับวิชาที่บังคับส าหรับการจบการศึกษา หรือเพ่ือรับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหลักๆ 
เช่น หลักสูตรสังคมศึกษา หลักสูตรพลศึกษา 
 แทนเนอร์และแทนเนอร์  (Tanner & Tanner,1980 : 43) กล่ าวว่า หลักสูตรเป็ น 

การสร้างความรู้และประสบการณ์โดยพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบภายใต้การดูแลของโรงเรียน 
วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเพ่ิมการควบคุมความรู้ และประสบการณ์ 
 เซย เลอร์  อเล็ กซาน เดอร์  และเลวิส  (Saylor, Alexander and Lewis. 1981 : 8)  
ให้ความหมายของหลักสูตรว่า เป็นแผนการเรียนการสอนที่จัดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่บุคคลที่ได้รับ
การศึกษา 
 โพสเนอร์ (Posner,1992 : 23)  ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 2 แนว คือ 
 1. หลักสูตร คือ เนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี 
ยุทธวิธีการเรียนการสอนที่ครูวางแผนใช้ตามความแตกต่างด้านแนวคิดขึ้นอยู่กับความแตกต่าง
ระหว่างหลักสูตรในฐานะเป็นเป้าหมายของการศึกษา เช่น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ และหลักสูตรใน
ฐานะเป็นวิธีที่คาดหวังทางการศึกษา  
 2. หลักสูตร คือ  สภาพที่แท้จริงของนักเรียนมากกว่าที่จะเป็นวิธีการที่วางแผนเอาไว้ 
หรือเป็นประสบการณ์หรือการเรียนรู้  
 มารช์  และวิ ลลส์  (Marsh & Willis, 1995 : 35) กล่ าวถึ งความหมายว่ า หลั กสู ตร  
เป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนการและประสบการณ์เพ่ือผู้เรียนอันเป็นการด าเนินการด้วยการชี้น า
แนวทางของสถานศึกษา 
 โอลิวา (Oliva, 2009 : 3) กล่าวถึงความหมายของหลักสูตร ซึ่งแบ่งเป็นการให้นิยามโดย
ยึดจุดประสงค์ บริบทหรือสภาพแวดล้อม และวิธีด าเนินการหรือยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1. การให้นิยามโดยยึดจุดประสงค์ (Purpose) หลักสูตรจึงมีภาระหน้าที่ที่จะท าให้ผู้เรียน
ควรจะเป็นอย่างไร หรือมีลักษณะอย่างไร หลักสูตรในแนวคิดนี้จึงมีความหมายในลักษณะที่เป็น
วิธีการที่น าไปสู่ความส าเร็จตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายนั้น เช่น หลักสูตร คือ การถ่ายทอดมรดก
ทางวัฒนธรรม หลักสูตร คือ การพัฒนาทักษะการคิดผู้เรียน เป็นต้น 
 2. การให้นิยามโดยยึดบริบทหรือสภาพแวดล้อม  (Contexts) นิยามของหลักสูตร  
ในลักษณะนี้จึงเป็นการอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของหลักสูตรซึ่งแล้วแต่ว่าเนื้อหาสาระของหลักสูตรนั้น
มีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น หลักสูตรที่ยึดเนื้อหาวิชา หรือหลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ
หลักสูตรที่เน้นการปฏิรูปสังคม เป็นต้น 
 3. การให้นิยามโดยยึดวิธีด าเนินการหรือยุทธศาสตร์ (Strategies) เป็นการให้นิยามใน 

เชิงวิธีด าเนินการที่เป็นกระบวนการ ยุทธศาสตร์หรือเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนการสอน เช่น 
หลักสูตร คือ กระบวนการแก้ปัญหา หลักสูตร คือ การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การท างานกลุ่ม หลักสูตร 
คือ การเรียนรู้เป็นรายบุคคล หลักสูตร คือ โครงการหรือแผนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
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 นอกจากนี้  โอลิวา (Oliva,2009 อ้างใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2540 : 6)  
ได้ตีความค าว่าหลักสูตรในความหมายอื่นดังนี้  
 1. หลักสูตร เป็นสิ่งที่สอนในโรงเรียน 
 2. หลักสูตร เป็นกลุ่มของวิชา 
 3. หลักสูตร เป็นเนื้อหาสาระ 
 4. หลักสูตร เป็นโปรแกรมการศึกษา 
 5. หลักสูตร เป็นสื่อการเรียนการสอนชุดหนึ่ง 
 6. หลักสูตร เป็นล าดับของรายวิชา 
 7. หลักสูตร เป็นกลุ่มของจุดมุ่งหมายเชิงปฏิบัติ 
 8. หลักสูตร เป็นรายวิชาที่ต้องศึกษา 
 9. หลักสูตร เป็นทุกสิ่งที่ด าเนินการในโรงเรียน ร่วมถึงกิจกรรมนอกห้องเรียน การแนะ
แนว และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 10. หลักสูตร เป็นสิ่งที่สอนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนภายใต้การด าเนินการโดย
โรงเรียน 
 11. หลักสูตร เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่วางแผนโดยบุคลากรในโรงเรียน 
 12. หลักสูตร เป็นชุดประสบการณ์ท่ีปฏิบัติโดยผู้เรียนในโรงเรียน 
 13. หลักสูตร เป็นสิ่งที่ผู้เรียนแต่ละคนมีประสบการณ์อันเป็นผลจากการเรียนการสอน  
 โอลิวา ได้สรุปความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร คือ แผนงานหรือโครงการจัด
ประสบการณ์ทั้งหมดให้แก่ผู้เรียน ภายใต้การด าเนินงานของโรงเรียน ในทางปฏิบัติหลักสูตร
ประกอบด้วยแผนการต่างๆ ที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีขอบเขตกว้าง เป็นแนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ หลักสูตรอาจแยกเป็นหน่วย (Unit) เป็นรายวิชา (Course) หรือเป็นรายวิชา
ย่อยต่างๆ (Sequence of Courses) แผนงานหรือโครงการทางการศึกษาดังกล่าว อาจจัดขึ้นได้ทั้งใน
และนอกชั้นเรียนหรือโรงเรียนก็ได้  
 จากนิยามความหมายที่  นักการศึกษา นักพัฒนาหลักสูตรให้ความหมายของหลักสูตรไว้
มากมายแตกต่างกันตามแนวคิดและความเชื่อพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถสรุปได้ 2 ลักษณะ 
คือ 
 1. หลักสูตร ในความหมายของเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นภายใต้
การดูแลของโรงเรียน 
 2. หลักสูตร ในความหมาย  ประสบการณ์ทางการเรียนทั้งหมดที่โรงเรียนจัดให้แก่
นักเรียน เพ่ือช่วยให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นคนดี ในสังคมท่ีดี   
 สรุปว่า หลักสูตร มีความหมายในสองนัย คือ เนื้อหาสาระและแผนการจัดประสบการณ์  
1) เนื้อหาสาระ หมายถึง ความรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีทั้งเป็นข้อเท็จจริง และกระบวนการ
ความคิดพ้ืนฐาน มโนทัศน์และระบบการคิด 2) แผนการจัดประสบการณ์ หมายถึง แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการที่จะ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
ร่วมกิจกรรมทางสังคมภายใต้การดูแลของโรงเรียน 
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ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรเปรียบเสมือนหางเสือที่ใช้เป็นตัวก ากับในการพัฒนาคนและใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งใน
ตัวชี้วัดส าคัญของมาตรฐานการศึกษาในแต่ละประเทศ ทั้งนี้เพราะการศึกษาของแต่ละประเทศจะดี
หรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้  หลักสูตร  ยังมีความส าคัญต่อการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน โดยผู้สอนจะใช้หลักสูตรเป็นเสมือนแม่แบบในการด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลงทางและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่าง
ครบถ้วน ส าหรับความส าคัญของหลักสูตรกับผู้เรียน หากหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่ดีจะสามารถช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงสร้างทักษะอ่ืนๆที่สามารถใช้ในการด าเนินชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีสุข ร่วมถึงการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ 
 นักการศึกษาหลายท่านได้แสดงทัศนะและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความส าคัญของหลักสูตร
ว่าหลักสูตรมีความส าคัญอย่างไรต่อการจัดการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหลักสูตรมีความส าคัญ
ต่อการก าหนดมาตรฐานและคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียนในแต่ละวัยแต่
ละระดับการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้เรียน
ว่าควรเรียนรู้สาระการเรียนรู้อะไร มีเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงใด จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารพบว่า
มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้โดยสรุป ดังนี้  
 แก้วตา คณะวรรณ  (2535 : 8-9) กล่าวถึง หลักสูตรความส าคัญว่า 2 ระดับ คือ  
มีความส าคัญต่อการศึกษาระดับชาติ และต่อการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนจริงในห้องเรียน 
 1. ในระดับชาติ หลักสูตรจะท าหน้าที่ก ากับแนวทางในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน ตั้งแต่ระดับชาติไปจนถึงระดับปฏิบัติของครู เพ่ือสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ เช่น นโยบายที่
รัฐก าหนดให้การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน และได้ก าหนดต่อไปว่า 
ปวงชนทั่วไปควรต้องมีความรู้อะไร ควรจัดการเรียนการสอนวิชาใดมีการก าหนดโครงสร้างเวลากี่
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเด็กทุกคนที่มีอายุครบเกณฑ์ 6 ปีบริบูรณ์ต้องเข้ารับการศึกษา ทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เป็นต้น 
 2. ในระดับปฏิบัติที่ครูมีหน้าที่อบรมสอนนักเรียน หลักสูตรมีความส าคัญเพราะ เป็นแผน
ที่ก าหนดไว้แล้ว  หากจะท าการสอนความรู้เรื่องใด มีวัตถุประสงค์อย่างไร สอนอะไร ท าอะไรได้  
ให้ประสบการณ์อย่างไร สอนหรือจัดกิจกรรมอย่างไร และวัดผลอย่างไร การรู้อย่างชัดเจนล่วงหน้า 
ท าให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่น  ต่อเนื่อง และประสบความส าเร็จมากกว่าการไม่เตรียมการ
ล่วงหน้า หลักสูตรจึงเป็นเสมือนเขม็ทิศทางการสอนให้ไปสู่เป้าหมาย 
 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 10-12) ได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรไว้ 2 แนว
คือ ความส าคัญของหลักสูตรต่อการศึกษา และความส าคัญของหลักสูตรต่อการสอน 
 1. ความส าคัญของหลักสูตรต่อการศึกษา  เพ่ือเป็นแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานทาง
การศึกษาส าหรับควบคุมการเรียนการสอนในแต่ละระดับการศึกษา การที่จะทราบว่าการศึกษาใน
ระดับต่างๆ จะดีหรือไม่ดี สามารถศึกษาได้จากหลักสูตรการศึกษาในระดับนั้นๆ ของประเทศเพราะ
หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการแปลงจุดมุ่งหมายและนโยบายทางการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาระดับต่างๆ หลักสูตรจะเป็นเสมือนกับหางเสือที่จะคอยก าหนดทิศทางให้การเรียน 
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การสอนเป็นไปตามความความมุ่งหมายของการศึกษา  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หลักสูตรเป็น
เครื่องมือชี้น าทางในการจัดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียนซึ่งครูจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาที่มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน หลักสูตรจึงเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษา และเป็นเครื่องชี้ถึง
ความเจริญของชาติ ถ้าประเทศใดมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  คนในประเทศ
นั้นก็ย่อมมีความรู้และศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มท่ี 
 2. ความส าคัญของหลักสูตรต่อการสอน  เป็นแม่บทส าคัญต่อการจัดการศึกษาในทุก
ระดับและทุกสาขาวิชา หลักสูตรจะระบุสิ่งที่คาดหวังจะให้เกิดขึ้นกับผู้ เรียนและแนวทางในการจัดให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ต่างๆ ตามต้องการ  หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนกับพิมพ์เขียวของแปลนบ้าน
ที่ใช้ในการสร้างบ้าน มีการแสดงถึงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของบ้าน เช่น พ้ืน เสา หน้าต่าง ประตู 
โครงหลังคา ฯลฯ รูปแบบของบ้านในพิมพ์เขียวจึงเป็นภาพรวมของสิ่งที่เรามุ่งหวังหรือจุดมุ่งหมาย
ปลายทาง (The End) ของสิ่งที่เราต้องการ ส่วนการสอนเป็นกระบวนการหรือวิธีการ (The Means) 
ที่ประกอบด้วย  กิจกรรมการเรียนรู้หรือเนื้อหาวิชา  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนบรรลุหรือจุดประสงค์ตามที่
หลักสูตรระบุไว้ ครูผู้สอนต้องอาศัยหลักสูตรเพ่ือช่วยในการสอนโดยศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ  แล้ว
น าไปแปลงเป็นภาคปฏิบัติหรือการสอน เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้  (เป็นขั้นการน า
หลักสูตรไปใช้) การสอนจึงเปรียบได้กับกระบวนการก่อสร้างบ้าน ช่างก่อสร้าง (ซึ่งเปรียบได้กั บครู) 
ต้องอาศัยแปลนบ้านในการก่อสร้าง  หรือเราอาจจะเปรียบเทียบหลักสูตรเป็นเสมือนกับแผนที่เดินเรือ
ซึ่งแสดงเส้นทางและทิศทางที่จะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการ  ครูผู้สอนเปรียบเสมือน
กัปตันเรือที่จะน าพาผู้เรียนซึ่งเปรียบเสมือนผู้โดยสารไปให้ถึงที่หมาย กัปตันเรือต้องอาศัยแผนที่
เดินเรือเพ่ือช่วยในการขับเรือและน าทาง  ดังนั้นกัปตันเรือจึงต้องสามารถอ่านแผนที่ เดินเรือ 

ซึ่งเปรียบเสมือนหลักสูตรให้เข้าใจก่อนว่าต้องการไปไหน  ไปท าไม และไปอย่างไร รวมทั้งต้องรู้วิธีการ
ขับเรือ ซึ่งหมายถึงการสอนนั้นเอง  แม้ว่าหลักสูตรและการสอนจะแตกต่างกัน แต่ก็มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมาก ทั้งสองสิ่งจะไม่สามารถท าหน้าที่ได้ดีหากแยกออกจากกัน หลักสูตรและการสอนยังมี
อิทธิพลต่อกันและกัน  
 ธ ารง บัวศรี (2542 : 9 -10 ) ได้กล่าวว่าความส าคัญของหลักสูตรไว้ 2 แนวทาง คือ 
ความส าคัญของหลักสูตรต่อการศึกษาส่วนรวม และความส าคัญของหลักสูตรต่อการเรียนการสอน  
 1. ความส าคัญของหลักสูตรต่อการศึกษาส่วนรวม หลักสูตรเป็นเครื่องมือที่ถ่ายทอด
เจตนารมณ์ หรือเป้าประสงค์ของการศึกษาของชาติ ลงสู่การปฏิบัติ อาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรคือสิ่งที่
น าเอาความมุ่งหมายและนโยบายการศึกษา ไปแปลงเป็นการกระท าขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา  ถ้าจะกล่าวว่าหลักสูตรคือหัวใจของการศึกษาก็คงไม่ผิด เพราะถ้าปราศจากหลักสูตรแล้ว
การศึกษาก็ย่อมด าเนินต่อไปไม่ได้ ในการจัดการศึกษานั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งคือการก าหนด
มาตรฐานเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียนแต่ละวัยและแต่ละระดับการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมกัน  โดยมีรายละเอียดที่บ่งชี้ว่า ผู้เรียนควรเรียนรู้อะไร มีเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงไร   
ควรได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในด้านใด และควรมีพัฒนาการทั้งในส่วนของร่างกาย จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาอย่างไร 
 2. ความส าคัญของหลักสูตรต่อการเรียนการสอน  หลักสูตรเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นแนวทางใน
การจัดมวลประสบการณ์แก่ผู้เรียนหลักสูตรจึงเปรียบเสมือนแผนที่เดินเรือซึ่งบอกให้กัปตันหรือ 
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ครูสอนรู้ว่าจะต้องตั้งเข็มทิศไปทางใดและจุดมุ่งหมายปลายทางของการเรียนการสอนคืออะไร  และ
ระหว่างทางที่ไปจะต้องท าอะไรบ้างเป็นต้นว่าต้องใช้สื่อหรืออุปกรณ์ช่วย หรือต้องมีการตรวจสอบ
ประเมินผล หรือต้องปรับปรุงวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ในการเรียนการสอนนั้นตัวผู้เรียนเองก็
จ าเป็นต้องทราบล่วงหน้าว่า จะได้เรียนรู้อะไร และจะได้รับผลอย่างไร นอกจากนี้จะต้องเตรียมการ
อย่างไร จึงจะสามารถเรียนรู้และได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมาย การที่การเรียนการสอนจะ
บรรลุผลได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมีสิ่งที่ช่วยก าหนดแนวทาง เพ่ือให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ได้
สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันสิ่งที่กล่าวนั้นก็คือหลักสูตร ถ้าหากไม่มีหลักสูตรก็สอนไม่ได้  
เพราะไม่รู้ว่าจะสอนอะไร หรือถ้าจะสอนโดยคิดเอาเองก็จะเกิดความสับสน โดยที่อาจสอนซ้ าไปซ้ ามา 
ไม่ เรียงล าดับตามที่ควรจะเป็น ผลการเรียนรู้อาจไม่ เป็นไป ตามที่คาดไว้ผู้ เรียนเรียนก็จะมี 
ความล าบากใจ  เพราะไม่ทราบว่าสิ่งที่เรียนไปนั้น  สามารถน าไปเปรียบเทียบได้ในระดับ ใดชั้นใด  
การเรียนการสอนคือการน าหลักสูตรไปแปลงเป็นภาคปฏิบัติจริงฉันใด ผู้เรียนผู้สอนก็จ าเป็นต้องอาศัย
หลักสูตรเพ่ือช่วยในการเรียนการสอนฉันนั้น หลักสูตรจึงมีความส าคัญต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่ง
และเป็นความจ าเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจอย่างถ่องแท้พร้อมทั้งช่วยให้ผู้เรียน  

มีความเข้าใจด้วย 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554 : 7)  ได้กล่าวถึงว่า หลักสูตรมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับการจัด
การศึกษาของประเทศในระดับและประเภทต่างๆ ตั้งแต่การจัดการศึกษาผู้เรียนก่อนวัยเรียน  
การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบ การศึกษาประเภทอาชีวศึกษาและการ
อุดมศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งหลักสูตรเป็นเครื่องมือที่ท าให้ความมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาของประเทศมีประสิทธิภาพ ความส าคัญของหลักสูตรสรุปได้ดังนี้ 
 1. หลักสูตรเป็นแผนหรือแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติให้บรรลุตามความมุ่งหมาย
และนโยบาย 
 2. หลักสูตรเป็นหลักหรือแนวทางในการวางแผนวิชาการ การจัดและการบริหาร
การศึกษา การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร การจัดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
งบประมาณ อาคารสถานที่ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
คาดหวังของหลักสูตร 
 3. หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
ท้องถิ่น 
 4. หลักสูตรเป็นเครื่องมือบ่งชี้ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาสังคมของประเทศ 
 5. ระบบหลักสูตรจะก าหนดความมุ่งหมาย ขอบข่ายเนื้อหา แนวทางการจัดประสบการณ์ 
การเรียนการสอน แหล่งทรัพยากร  และการประเมินผล ส าหรับการจัดการศึกษาของผู้สอนและ
ผู้บริหาร 
 จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นของนักการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า หลักสูตรมีความส าคัญใน
การจัดการศึกษา 3 ระดับ คือ  
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 1. ระดับประเทศ เป็นการชี้ให้เห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาโดยภาพรวมและเป็นตัว
บ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มสังคมกับการจัดการศึกษาในอนาคต 
  1.1 หลักสูตรจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคน ประเทศใดจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงย่อมได้ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพสูง 
  1.2 หลักสูตรเป็นเอกสารของทางราชการ เป็นบัญญัติของรัฐบาล หรือเป็นธรรมนูญ
ในการจัดการศึกษา เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฏิบัติตาม 
  1.3 หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพ่ือควบคุมการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาระดับต่างๆ และยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ  
  1.4 หลักสูตรเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
  1.5 หลักสูตรเป็นเครื่องมือก าหนดและลักษณะรูปร่างของสังคมในอนาคตได้ว่า  
จะเป็นไปในรูปใด 
  1.6 หลักสูตรเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางให้ความรู้  ทักษะ ความสามารถ  
ความประพฤติที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม อันเป็นการพัฒนาก าลังคนซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้ผล 
 2. ระดับสถานศึกษา ซึ่งนับได้ว่าหลักสูตรเป็นหัวใจและจุดเด่นของการจัดการเรียน 

การสอนในสถานศึกษานั้นๆ  
  2.1 หลักสูตรเป็นแผนการด าเนินงานของผู้บริหารการศึกษา ที่ จะอ านวย 

ความสะดวกและควบคุม ดูแลติดตามให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
  2.2 หลักสูตรก าหนดกรอบคุณภาพมาตรฐานผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน เนื้อหาวิชา
กิจกรรม และแนวทางการวัดประเมินผลส าหรับสถานศึกษาน าไปปรับให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและความต้องการของท้องถิ่น 
 3. ระดับห้องเรียน  หลักสูตรจึงมีความส าคัญต่อการน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือจัดการเรียนรู้
ที่เกิดกับผู้เรียนโดยตรง  
  3.1 หลักสูตรเป็นเอกสารที่ให้รายละเอียดและเอกสารประกอบที่ก าหนดแนวทางว่า
จะสอนใครเรื่องใด เพ่ืออะไร  
  3.2 หลักสูตรเป็นแผนปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติงานของครู เพราะ
หลักสูตรจะก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลไว้เป็น
แนวทางการปฏิบัติ 
  3.3 หลักสูตรก าหนดวิธีการด าเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและผาสุข 
  3.4 หลักสูตรก าหนดแนวทางความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ทักษะและ 

เจตคติในอันที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศ 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาอธิบายถึงความส าคัญของหลักสูตรอาจะสรุปได้ดังนี้ 
ความส าคัญของหลักสูตรระดับชาติ  เป็นหลักสูตรแม่บทที่ใช้เป็นแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานทาง
การศึกษาส าหรับควบคุมการเรียนการสอนในแต่ละระดับการศึกษาและเป็นเครื่องชี้ถึงความเจริญของ
ชาติ ความส าคัญของหลักสูตรระดับสถานศึกษา เป็นเครื่องมือในการแปลงจุดมุ่งหมายและนโยบาย
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ทางการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
และท้องถิ่นนั้นๆ ในการก าหนดกรอบคุณภาพมาตรฐานผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน เนื้อหาวิชา
กิจกรรม และแนวทางการวัดประเมินผล  ส่วนความส าคัญของหลักสูตรระดับห้องเรียนหรือระดับ  

การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการจัดเนื้อหา
สาระและมวลประสบการณ์แก่ผู้เรียนว่าจะต้องจัดการเรียนการสอนอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรระดับสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์หรือสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของการศึกษาของ
ชาติ หลักสูตรจึงเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษา  
 

องค์ประกอบของหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์ ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญอะไรบ้างที่จะท า
ให้การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างครอบคลุมและชัดเจน เนื่องจากหลักสูตรเป็น
เครื่องมือที่ก าหนดทิศทาง วิธีการจัดการเรียนการสอนให้สนองตอบตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของหลักสูตรไว้สอดคล้องกัน โดยผู้เขียนได้ยึด ค าถามส าคัญ ของ ไทเลอร์ (Tyler,1950 : 41 อ้างใน 
สงัด อุทรานันท์, 2530 : 83-84) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักสูตรที่นักการศึกษาท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศเสนอไว้ ได้แก่ สุมิตร คุณานุกร (2523), สงัด อุทรานันท์ (2532), แก้วตา 
คณะวรรณ (2535), ธวัชชัย ชัยจิรยฉายากุล (2540), ธ ารง บัวศรี (2542), วิชัย วงษ์ใหญ่(2554),  
ทาบา (Taba,1962), โบแซมพ์ (Beauchamp, 1981), สตารค์ และ แลตทูคา (Stark and Lattuca, 
2009) โดยใช้ 4 ค าถามส าคัญในการพิจารณาองค์ประกอบหลักสูตรที่นักการศึกษาได้เสนอไว้  
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี  1  วิเคราะห์องค์ประกอบหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

นักการศึกษาไทย นักการศึกษาต่างประเทศ 
รว

ม  

สุม
ิตร

  ค
ุณา

นุก
ร 

สง
ัด  

อุท
รา

นัน
ท์ 

แก้
วต

า  
คณ

ะว
รร

ณ 

ธว
ัชช

ัย  
ชัย

จิร
ยฉ

าย
าก

ุล 

ธ า
รง 

 บ
ัวศ

รี 

วิช
ัย  

วง
ษ์ใ

หญ
่ 

ไท
เลอ

ร์  

ทา
บา

 

โบ
แซ

มพ์
 

สต
าร

ค์แ
ละ

แล
ตท

ูคา
 

1. มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาอะไรที่โรงเรียนควรจะบรรจุและก าหนด  
จุดหมาย   /         1 

จุดมุ่งหมาย    /      / 2 

วัตถุประสงค์    / /   /    3 
 

องค์ประกอบ
หลักสูตร 
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องค์ประกอบ
หลักสูตร 

 

ตารางท่ี  1  วิเคราะห์องค์ประกอบหลักสูตร (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

นักการศึกษาไทย 
นักการศึกษา
ต่างประเทศ 

รว
ม  

สุม
ิตร

  ค
ุณา

นุก
ร 

สง
ัด  

อุท
รา

นัน
ท์ 

แก้
วต

า  
คณ

ะว
รร

ณ 

ธว
ัชช

ัย  
ชัย

จิร
ยฉ

าย
าก

ุล 

ธ า
รง 

 บ
ัวศ

รี 

วิช
ัย  

วง
ษ์ใ

หญ
่ 

ไท
เลอ

ร์  
ทา

บา
 

โบ
แซ

มพ์
 

สต
าร

ค์แ
ละ

แล
ตท

ูคา
 

เป้าหมาย     /       1 

ความมุ่งหมาย  /          1 

เป้าประสงค์และ
นโยบายการศึกษา 

     /     1 

จุดประสงค์ของวิชา     /      1 

จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 

    /      1 

จุดประสงค์ของ          
การเรียนการสอน 

    /      1 

การก าหนด
จุดประสงค์ 

       /   1 

การก าหนดเป้าหมาย 
หรือวัตถุประสงค์
เฉพาะ 

     /   /  2 

2. จะมีวิธีเลือกประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เนื้อหา  /   / /     / 4 

เนื้อหาสาระและ          
การจัดการสอน 

 /         1 

สาระความรู้และ
ประสบการณ์ 

  /        1 

การเลือกเนื้อหาและ
ประสบการณ์ 

      / /   2 

การจัดเนื้อหาสาระ        /   1 
การจัดล าดับสาระ 
การเรียนรู้ 

         / 1 
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องค์ประกอบ
หลักสูตร 

 

ตารางท่ี  1 วิเคราะห์องค์ประกอบหลักสูตร (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

นักการศึกษาไทย 
นักการศึกษา
ต่างประเทศ 
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ษ์ใ
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การเลือก
ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ 

       /   1 

การก าหนดขอบข่าย
ของเนื้อหาสาระ 

        /  1 

3. จะด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร เพ่ือจะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
การจัดประสบการณ์ 
การเรียนการเรียนรู้ 

 /     / /   3 

กิจกรรมการเรียน        
การสอนและสื่อ 

  /        1 

กิจกรรมการเรียน         
การสอน 

   /       1 

กระบวนการเรียน          
การสอน 

         / 1 

4. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะถูกประเมินอย่างไร 
การประเมินผล   / /  / /  / /  / 7 

วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

  /        1 

การประเมินผล
หลักสูตร 

     /     1 

5 ประเด็นอ่ืนๆ 

รูปแบบและโครงสร้าง
หลักสูตร 

    /      1 
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องค์ประกอบ
หลักสูตร 

 

ตารางท่ี  1  วิเคราะห์องค์ประกอบหลักสูตร (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

นักการศึกษาไทย 
นักการศึกษา
ต่างประเทศ 
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การน าหลักสูตรไปใช้  /          1 

แนวทางหรือวิธีการ
ด าเนินการตาม
หลักสูตร 

     /     1 

ยุทธศาสตร์การเรียน 
การสอน 

    /      1 

วัสดุหลักสูตรและสื่อ 
การเรียนการสอน 

    /      1 

การวินิจฉัย 
ความต้องการ 

       /   1 

การวางแผนการใช้
หลักสูตร 

        /  1 

การพิจารณาตัดสิน         /  1 

ทรัพยากรทาง 
การเรียนการสอน 

         / 1 

ผู้เรียน          / 1 

การน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร 

         / 1 

 

 จากตารางที่ 1 องค์ประกอบหลักสูตรที่นักการศึกษา นักพัฒนาหลักสูตรได้กล่าวมาข้างต้น
มีการใช้ค าหรือข้อความที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาความหมายหรือค าอธิบายมีความหมายในทาง
เดียวกันหรือมีความสอดคล้อง ซึ่งแสดงให้เห็นองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ซึ่งจะช่วยให้
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใช้เป็นแนวทางส าหรับสร้างและพัฒนาหลักสูตร และวางแผนในการ
ออกแบบหลักสูตร ซ่ึงสามารถสรุปแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตร 4 องค์ประกอบส าคัญ 
ดังนี้  
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 1. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 2. เนื้อหา  (Subject Matter) 
 3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Experience of Learning)  
 4. การประเมินผล (Evaluation) 
 แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน  ในการพัฒนาลักสูตร Tyler ได้กล่าวไว้ว่าหาก
ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ชัดเจนจะท าให้การพัฒนาองค์ประกอบอ่ืนๆ ของหลักสูตร  
มีได้ชัดเจนและง่ายต่อการออกแบบ  และประการส าคัญแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรต้องมี 
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ (Objective) มีความส าคัญยิ่งเนื่องจากเป็นความมุ่งหวังที่จะให้เกิดผลแก่
ผู้เรียนภายหลังการใช้หลักสูตร หรือสิ่งที่ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน  
เป็นพฤติกรรมที่สามารถวัดและประเมินได้ วัตถุประสงค์ยังเป็นแนวทางของการเรียนการสอน ท าให้
ผู้สอนรู้ว่าต้องสอนเนื้อหาอะไร สอนใคร สอนท าไม และจะมีวิธีการสอนและประเมินผลอย่างไร  
การก าหนดวัตถุประสงค์ในหลักสูตรแต่ละระดับควรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สังคม 
และสภาพความเป็นจริง สามารถน าไปปฏิบัติได้ครอบคลุมและมีความสมดุลระหว่าง ความรู้ เจตคติ
และทักษะ  
 2. เนื้อหาสาระ (Subject Matter) เป็นสาระของความรู้ และประสบการณ์ส าคัญที่น ามา
เป็นเครื่องมือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ และเกิดคุณลักษณะตามที่ก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ รายละเอียดของเนื้อสาระความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่น ามาก าหนดในหลักสูตร
ควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 
  2.1 เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงและกระบวนการ 
  2.2 เนื้อหาที่เป็นความคิดพ้ืนฐาน 
  2.3 เนื้อหาที่เป็นมโนทัศน์  
  2.4 เนื้อหาที่เป็นระบบความคิด 
โดยมีเกณฑ์พิจารณาเนื้อหา คือ มีแก่นสาระที่เชื่อถือได้  มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ มีความสมดุล
ระหว่างความกว้างและความลึก  สนองวัตถุประสงค์ได้หลายอย่าง  สอดคล้องกับวุฒิภาวะและ
ประสบการณ์ของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  
  การจัดเนื้อหาควรพิจารณา 
  1. จัดล าดับจากง่ายไปยาก  
  2. จัดตามความจ าเป็นต้องเรียนก่อนเรียนหลัง 
  3. จัดตามล าดับของกาลเวลา  
  4. จัดตามหัวข้อเรื่อง   
  5. จัดจากส่วนรวมไปส่วนย่อยหรือจากส่วนย่อยไปส่วนรวม 
 3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Experience of Learning) เป็นการแปลงวัตถุประสงค์
และเนื้อหาสาระของหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียน  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะตามจุดประสงค์ของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้เป็น 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสถานการณ์ภายนอกที่ผู้เรียนมีปฏิกิริยาต่อการเรียนรู้  เกิดจากสิ่งที่



18 
 

ผู้ เรียนกระท ามิใช่ครูกระท าจะเห็นว่าวัตถุประสงค์และเนื้อหาเป็นจุดหมายปลายทาง (End)  
แต่กิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดขึ้นเป็นวิธีการ  (Mean) ที่จะบรรลุจุดหมาย
ปลายทาง การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้ควรพิจารณา  
  3.1 สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย   
  3.2 สนองความต้องการของผู้เรียน  
  3.3 มีความหมายต่อผู้เรียน  
  3.4 เหมาะสมกับวุฒิภาวะ 
  3.5 ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว  
  3.6 มีความหลากหลาย 
 4. การประเมินผล (Evaluation) เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบว่า
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดขึ้นได้ผลเป็นที่พึงพอใจหรือมากน้อยเพียงใด และเป็นการเสนอข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเลือกวิธีการใหม่ การประเมินจะต้องให้สอดคล้ องกับ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในการสร้างหลักสูตรทั้งระดับชาติจนถึงระดับห้องเรียน จึงต้องค านึง 
ถึงองค์ประกอบส าคัญ 4 ส่วน คือ 1) วัตถุประสงค์ 2) เนื้อหา 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ 

4) การประเมินผล  ซึ่งจะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ งไม่ได้  โดยเฉพาะวัตถุประสงค์เป็น
องค์ประกอบที่บ่งบอกถึงทิศทางหรือเป้าหมายในการพัฒนาหรือบอกว่าจะสอนเพ่ืออะไร  หากขาด
เนื้อหาก็จะก าหนดไม่ได้ว่าจะสอนอะไร  ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงว่าจะสอนอย่างไร (กิจกรรมการเรียนรู้) 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น ซึ่งหมายความ
ว่าองค์ประกอบการประเมินผลก็ย่อมขาดไม่ได้เช่นกัน 
 

ระดับของหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรมิได้จ ากัดขอบเขตเฉพาะในระดับกระทรวงศึกษาธิการหรือระดับชาติ
เท่านั้น ในสภาพปัจจุบันการพัฒนาหลักสูตรต้องค านึงถึงบริบทของการน าหลักสูตรไปใช้ ซึ่งใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้เสนอให้มีการกระจายอ านาจในการจัดการศึกษาซึ่งรวมการ
บริหารจัดการหลักสูตรไปสู่ผู้จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ทั้งนี้ เพ่ือความชัดเจนในการก าหนด
เป้าหมายของหลักสูตรในระดับต่างๆ และแนวปฏิบัติในการน าหลักสูตรไปใช้ให้สอดคล้องตรงกัน
ภายใต้มาตรฐานการจัดการศึกษา ซึ่งมีนักการศึกษาไทยและนักการศึกษาต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ สุมิตร 
คุณานุกร (2523), แก้วตา คณะวรรณ  (2535), วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537), ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539) 
, บุญชม ศรีสะอาด (2546), วารีรัตน์ แก้วอุไร, (2549), แม็คนีล (McNeil ,1981) และ แกลทฮอลน์ 
(Glatthorn, 2004 ) ได้เสนอระดับหลักสูตรไว้หลากหลายระดับ ซึ่งผู้เขียนได้วิเคราะห์แนวคิดของ 
นักการศึกษาเหล่านั้นดังตารางวิเคราะห์ระดับหลักสูตร ตารางที่ 2  
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ตารางท่ี  2  วิเคราะห์ระดับหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักการศึกษาไทย 
นักการศึกษา
ต่างประเทศ 
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หลักสูตรระดับอุดมการณ์       /  1 

หลักสูตรระดับชาติ / / / / / /  / 7 

หลักสูตรระดับท้องถิ่น /  / /  /   4 

หลักสูตรระดับโรงเรียน/
สถานศึกษา 

/ /   /   / 4 

หลักสูตรระดับชั้นเรียน/
ห้องเรียน 

/  /  / /  / 5 

หลักสูตรระดับการรับรู้       /  1 

หลักสูตรระดับปกติ       /  1 

หลักสูตรระดับปฏิบัติการ       /  1 

หลักสูตรระดับ
ประสบการณ์ 

      /  1 

 
 จากตารางที่ 2 การน าเสนอระดับหลักสูตรของนักการศึกษาของไทยและนักการศึกษา
ต่างประเทศ สามารถจ าแนกระดับหลักสูตรได้ 4  ระดับ คือ  หลักสูตรระดับชาติ หลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น หลักสูตรระดับสถานศึกษา และหลักสูตรระดับชั้นเรียน ดังรายละเอียด  
 1. หลักสูตรระดับชาติ  เป็นหลักสูตรที่ถูกก าหนดโดย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตร
กลางที่ใช้ทั่วประเทศ เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยระบุหลักการ 
แนวนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ ให้อิสระแก่ท้องถิ่น โรงเรียนสามารถสร้างหลักสูตรด้านอาชีพ
หรือวิชาเลือกอ่ืนๆ ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรทางการศึกษาระดับท้องถิ่น  
  

ระดับหลักสูตร 
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 2. หลักสูตรระดับท้องถิ่น  เป็นหลักสูตรที่ถูกก าหนดโดยเขตการศึกษา ซึ่งจะท าการขยาย
หรือปรับหลักสูตรระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม ภูมิศาสตร์และความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งอาจจะก าหนดใน กรอบคุณภาพผู้เรียน กรอบเนื้อหาสาระ
และแนวทางการประเมินส าหรับกรอบเนื้อหาสาระท่ีจัดให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษาน าไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นสามารถจัดท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ  
  2.1 หลักสูตรท้องถิ่นเป็นหลักสูตรส าหรับเสริมหลักสูตรกลางให้มีความสมบูรณ์ขึ้น 
หลักสูตรท้องถิ่นในลักษณะนี้จะใช้ร่วมกับหลักสูตรกลาง โดยอาจจัดเป็นวิชาอิสระที่ให้เลือกเรียนหรือ
จัดเป็นกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ผู้สอนประยุกต์สาระ ทรัพยากร เทคนิควิธีของท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ได้ หลักสูตรท้องถิ่นสร้างขึ้นมีจุดมุ่งหมายส าหรับใช้ในชุมชนแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ  
  2.2 หลักสูตรท้องถิ่นที่สร้างขึ้นเพ่ือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ
ผู้เรียนในท้องถิ่น ทุกวัย ทุกระดับอายุ เช่น หลักสูตรการจักสาน  หลักสูตรการท าของช าร่วยจาก
เปลือกหอย เป็นต้น  
 3. หลักสูตรระดับสถานศึกษา เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือน าไปใช้จริง  
โดยน าหลักสูตรระดับชาติ หลักสูตรระดับท้องถิ่นมาปรับให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้ง 
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาขึ้นเอง โดยทางโรงเรียนท าหน้าที่ขยายและปรับโครงสร้างเวลาเรียน 
โครงสร้างหลักสูตระดับชั้นปี ค าอธิบายรายวิชา รวมถึงการวัดประเมินผล ทั้งนี้ให้มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของหลักสูตรระดับชาติ และหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
 4. หลักสูตรในระดับชั้นเรียน เป็นหลักสูตรที่ครูผู้สอนจัดท าขึ้นส าหรับใช้จัดการเรียน 

การสอนในชั้นเรียน โดยครูผู้สอนออกแบบและจัดตามกรอบมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
ระดับชาติ และหลักสูตรระดับสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้ วัด ก าหนดเป็น
ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา น าไปสู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งการประเมินผลการเรียน เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาชาติ  
 เมื่ อ พิ จ ารณ าระดั บ หลั กสู ตรที่ ใช้ ในประเทศไทย ณ  ปั จจุ บั นมี หลั กสู ตรเพี ยง  
3 ระดับ ดังภาพที่ 1 (รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์, 2552 : 5) 
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ภาพที่  1  ระดับหลักสูตร 

 
 การก าหนดระดับหลักสูตรเป็น 3 ระดับใช้เกณฑ์หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและ
หน่วยงานที่ใช้หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรระดับชาติ (The National Curriculum) เป็นหลักสูตรแม่บทที่ก าหนดกรอบ
มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน การจัดการการศึกษา การวัดประเมินผลไว้เป็นมาตรฐานคุณภาพ
ระดับชาติ เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาส าหรับหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ 

ขั้นพื้นฐาน คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย น าไปปรับใช้
ให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้ ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นผู้จัดท าหลักสูตรระดับชาติ 
 2. หลักสูตรระดับสถานศึกษา  (The School Curriculum) เป็นการน าหลักสูตร
ระดับชาติมาพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น ตามลักษณะทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
ลักษณะพิเศษของท้องถิ่น เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หรือหลักสูตรระดับท้องถิ่น ได้แก ่เขตการศึกษาเป็นผู้ก าหนดกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยหน่วย
ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนเป็นผู้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
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 3. หลักสูตรระดับชั้น เรียน  (The Classroom Curriculum) เป็นการน าหลักสูตร
สถานศึกษามาพัฒนาสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
ผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรในระดับนี้ คือ ครูผู้สอน โดยการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 
 หลักสูตรที่ดีย่อมส่งผลดีต่อการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและในชั้นเรียน 
กล่าวคือ หลักสูตรที่ดีจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนน าไปปฏิบัติได้ดีมีประสิทธิภาพ  ครูสามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน โดยมีนักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตร
ได้แก่ อมรา เล็กเริงสินธุ์ (2540), ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556), เซย์เลอร์ และอเล็กซานเดอร์ (Saylor 
and Alexander. 1974) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรที่ดีไว้สอดคล้องกัน 3 ประการ  คือ 
 1. กระบวนการสร้างหลักสูตร 
  1.1 เป็นหลักสูตรที่ได้มาจากการวางแผนที่รัดกุม มีขั้นตอนในการด าเนินงานและ
ตั้งอยู่บนรากฐานที่เชื่อถือได้ 
  1.2 เป็นหลักสูตรต้องเกิดจากความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับข้อมูลใน
ชุมชน หลักสูตร ต้องเกิดจากผู้เกี่ยวข้องในการสร้างหลักสูตรจากหลายฝ่าย ทั้งในสถานศึกษาและใน
ชุมชน 
  1.3 เป็นหลักสูตรที่มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย การเลือกเนื้อหาและการจัดเนื้อหา 
การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ถูกต้องตามหลักการ ทฤษฎีการสร้าง
หลักสูตร 
  1.4 เป็นหลักสูตรที่มีทิศทางในการพัฒนาผู้ เรียนตรงตามความมุ่งหมายของ
การศึกษาของชาติเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เป้าหมายทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  1.5 เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับพ้ืนฐานที่ส าคัญ ได้แก่ ปรัชญา จิตวิทยา สังคม 
เศรษฐกิจ และการปกครอง ตลอดจนวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ 
  1.6 เป็นหลักสูตรที่มีก าหนดเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพการด ารงชีวิตของผู้เรียน
ประสบการณ์ต้องเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  1.7 เป็นหลักสูตรที่จัดเนื้อหาและประสบการณ์ไว้อย่างต่อเนื่อง 
  1.8 เป็นหลักสูตรควรส่งเสริมความเจริญงอกงามในตัวผู้เรียนทุกด้าน รวมทั้งส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และช่วยให้ผู้เรียนแก้ปัญหาได้เอง 
 2. กระบวนการน าหลักสูตรไปใช้  
  2.1 เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนการเรียนการสอน  ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียน 
  2.2 เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ต้องตอบสนอง
ความสนใจของผู้เรียน ให้อิสระในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  
  2.3 เป็นหลักสูตรที่บอกแนวทางการสอน สื่อการเรียนการสอน และแนวทางการวัด
ประเมินผลไว้อย่างเหมาะสม 
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 3. กระบวนการประเมินหลักสูตร 
  3.1 เป็นหลักสูตรที่มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ เพ่ือน าผลมาปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้น 
  3.2 มีคณะกรรมการหรือหน่วยวัดและประเมินผล  ที่รับผิดชอบในการพิจารณา
ปัญหาและรวบรวมปัญหาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่การพิจารณา รวบรวม รายงาน เพ่ือแก้ปัญหา
และพัฒนาหลักสูตรอย่างมีระบบ  
  3.3 เป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
บริบทต่างๆ ได้ 
  3.4 เป็นหลักสูตรที่ เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

ได้แสดงความคิดเห็นและให้ผลสะท้อนกลับเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 
 ดังนั้น ลักษณะของหลักสูตรที่ดีจะต้องเป็นหลักสูตรที่สนองเป้าหมายของการพัฒนา
คุณภาพคนของชาติ  ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาของชาติ เป็นหลักสูตรที่เกิดจากแนวคิด
ของบุคคลหลายฝ่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรยืดหยุ่น ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆได้ง่ายและน าไปปฏิบัติได้จริง ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เนื้อหาและกิจกรรมต้องเหมาะสมกับ พ้ืนฐานธรรมชาติ และความต้องการของผู้เรียนส่งเสริมความ
เจริญงอกงามในตัวผู้เรียนทุกด้าน รวมทั้งส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และช่วยให้ผู้เรียนแก้ปัญหา
ได้เอง  หลักสูตรต้องครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ คือ วัตถุประสงค์  เนื้อหาสาระ วิธีการจัด
ประสบการณ์ และการวัดประเมินผล หลักสูตรมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ เพ่ือน าผลมา
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรได้ดีข้ึน 
 

บทสรุป 
 หลักสูตรเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของคนในชาติ  
หลักสูตรจึงเป็นหัวใจของจัดการการศึกษา ซึ่งเป็นตัวก าหนดทิศทางที่จะน าไปสู่ ความส าเร็จใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลักษณะของหลักสูตรที่ดีจะต้องเป็นหลักสูตรที่สนองเป้าหมายของ 
การพัฒนาคุณภาพคนของชาติ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของสังคมประเทศชาติในทุกๆ ด้าน 
เป็นหลักสูตรที่ทั้งผู้สร้างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนา เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหา
สาระครอบคลุมข้อมูลที่ได้จากนักเรียน สังคม กระบวนการเรียนรู้ และสภาพท้องถิ่น เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล  สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ได้ตามจุดมุ่งหมาย สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง และตั้งอยู่บนรากฐานที่เชื่อถือได้ สื่อความหมาย
ได้อย่างชัดเจน สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินหลักสูตรที่เหมาะสมและ
ประเมินอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง น าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ มี
ประสิทธิภาพ  หลักสูตรจึงมีความหมายครอบคลุมทั้ง เนื้อหาสาระและแผนการจัดกิจกรรม
ประสบการณ์ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการที่จะด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ร่วมกิจกรรมทางสังคมภายใต้
การดูแลของโรงเรียน สรุปได้ว่าในการสร้างหลักสูตรทั้งระดับชาติ  ระดับสถานศึกษา จนถึงระดับ
ห้องเรียน จึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ 4 ส่วน คือ 1) วัตถุประสงค์/จุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์  
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2) เนื้อหา/ประสบการณ์  3) วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/การจัดประสบการณ์/วิธีสอน และ  
4) การประเมินผล  ซึ่งจะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้  โดยเฉพาะวัตถุประสงค์  
เป็นองค์ประกอบที่บ่งบอกถึงทิศทางหรือเป้าหมายในการพัฒนาหรือบอกว่าจะสอนเพ่ืออะไร หากขาด
เนื้อหาก็จะก าหนดไม่ได้ว่าจะสอนอะไร  ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงว่าจะสอนอย่างไร (กิจกรรมการเรียนรู้) 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และจะรู้ ได้อย่างไรว่าผู้ เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น  
ซึ่งหมายความว่าองค์ประกอบการประเมินผลก็ย่อมขาดไม่ได้เช่นกัน  จึงจะถือว่าเป็นลักษณะของ
หลักสูตรที่ดี  
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ค าถามทบทวน 
 
 
 ตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. จงบอกความหมายของหลักสูตรและยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อย 4  ความหมาย 
 2. จงสรุปความหมายหลักสูตรตามแนวคิดของตนเอง 
 3. จงอธิบายถึงความส าคัญความจ าเป็นของหลักสูตรต่อการพัฒนาการศึกษาของคน                 
ในชาติ 
 4. จงเขียนผังกราฟฟิกเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตรของ                     
นักการศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรที่ตนสนใจอย่างน้อย 4 ท่าน  
 5. จงอธิบายองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรตามแนวคิดของตนเอง 
 6. จงวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบใดของหลักสูตรที่มีความส าคัญความจ าเป็นมากที่สุดใน
พัฒนาหลักสูตรพร้อมบอกเหตุผล 
 7. จงสรุประดับหลักสูตรในประเทศไทยมีก่ีระดับ อะไรบ้าง 
 8. ท าไมหลักสูตรแต่ละระดับจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกัน จงอธิบาย
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 9. จงวิเคราะห์บทบาทของ ชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนมีความส าคัญใน                    
การพัฒนาหลักสูตรระดับใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 10. หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 
ปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. อธิบายปัจจัยพื้นฐานส าคัญที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 2. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทฺธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะเด่นของปัจจัยพ้ืนฐานมีความส าคัญอย่างไรต่อ                        
การพัฒนาหลักสูตรได้ 
 4. วิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยพ้ืนฐานด้านปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา 
สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กับ
องค์ประกอบหลักสูตรได้ 
 5. เสนอแนวคิดพร้อมกับยกตัวอย่างปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตร                    
ในปัจจุบันได้ 
 6. งานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

เนื้อหา 
 ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 1. พ้ืนฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา   
 2. พ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยา 
 3. พ้ืนฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 4. พ้ืนฐานทางด้านการเมืองและการปกครอง 
 5. พ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ  
 6. พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

วิธีการสอน 
 1. วิธีสอน 
  1.1. วิธีสอนแบบอภิปราย 
  1.2 วิธีสอนแบบบรรยาย 
  1.3 วิธีสอนแบบกลุ่มเรียนรู้ 
 2. เทคนิคการสอน 
  2.1 การใช้ค าถาม 
  2.2 การใช้ผังกราฟฟิก 
 



30 
 

 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ชั้นน า 
  3.1 นักศึกษาทบทวนความรู้ เดิมโดยการถามตอบเกี่ยวกับความส าคัญ และ
องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรพร้อมแสดงความคิดเห็นว่า “แต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรได้มา
อย่างไร” 
  3.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ พร้อมน าเสนอเนื้อสาระ กิจกรรมการเรียนรู้และชิ้นงาน 
ที่จะเกิดข้ึนในการเรียนรู้ครั้งนี้ด้วย Microsoft Power Point  
  ขั้นสอน 

  3.3 ผู้สอนชวนนักศึกษาสนทนาเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรที่ดีตามแนวคิดของ
นักศึกษาควรมีปัจจัยอะไรบ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง 
  3.4 ผู้สอนน าเสนอผังกราฟฟิกภาพรวมของปัจจัยพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
หลักสูตร ให้นักศึกษาเห็นมโนมติกว้างของปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
  3.5 นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
   พ้ืนฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา   
   พ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยา 
   พ้ืนฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
   พ้ืนฐานทางด้านการเมืองและการปกครอง 
   พ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ 
   พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในประเด็น หลักการส าคัญ  จุดมุ่งหมายของการศึกษา เนื้อหาวิชา และการจัดการเรียนการสอน  
โดยศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและสืบค้นจาก  Internet เขียนลงกระดาษ โปสเตอร์ 
ในรูปแบบผังกราฟฟิก หรือตาราง พร้อมยกตัวอย่างประกอบแล้วน าเสนอกลุ่ม  
  3.6 นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะเด่นของ
ปัจจัยพ้ืนฐานมีความส าคัญอย่างไรต่อการพัฒนาหลักสูตร  
  ขั้นสรุป 

  3.7 ผู้สอนน าเสนอสรุปเนื้อหาของบทเรียน ด้วย Microsoft Power Point พร้อม
ซักถาม 
  3.8 นักศึกษาวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัยพ้ืนฐานกับองค์ประกอบ
หลักสูตรของไทเลอร์ หรือนักการศึกษาท่านอื่น น าเสนอในรูปแบบตามท่ีตนถนัด (งานเดี่ยว)  
  3.9 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท และบันทึกการเรียนรู้ (Learning  Log) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. Microsoft Power Point  ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
  1.1 พ้ืนฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา 
  1.2 พ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยา 
  1.3 พ้ืนฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
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  1.4 พ้ืนฐานทางด้านการเมืองและการปกครอง 
  1.5 พ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ  
  1.6 พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาหลักสูตร 
 3. Internet และ Website ทางการศึกษา 
 

การวัดและประเมินผล 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ดังนี้  
 

พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
1. อธิบายปัจจัยพื้นฐานส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรได้ 
2. วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทฺธิพล
ต่อการพัฒนาหลักสูตรได้ 
3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะเด่น
ของปัจจัยพ้ืนฐานมีความส าคัญ
อย่างไรต่อการพัฒนาหลักสูตรได้ 
4. วิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของปัจจัยพ้ืนฐานด้านปรัชญา
การศึกษา  จิตวิทยา สังคมและ
วัฒนธรรม การเมืองและการปกครอง 
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กับองค์ประกอบหลักสูตรได้ 
 
5. เสนอแนวคิดพร้อมกับยกตัวอย่าง
ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนา
หลักสูตรในปัจจุบันได้ 
6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

     
 
      
 
 สังเกต 
 การตอบ 
 ค าถาม  
 และภิปราย/        
 ตรวจชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
ตรวจชิ้นงาน /    
บันทึกการเรียนรู้  
(Learning Log) 
สังเกตการท างาน
กลุ่ม /ตรวจ
ชิ้นงาน/บันทึกการ
เรียนรู้      
 (Learning Log) 

 
 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/ 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

 

 
 
 
พฤติกรรมการ
แสดงออกท้ังการ
ตอบค าถาม /
การร่วม
อภิปราย/การ
ท างานกลุ่ม ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 
ชิ้นงานที่ท า
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์  
ครอบคลุมเนื้อหา 
เสนอความ
คิดเห็น 
ชัดเจน 
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80  
 
  

 





 
 

บทท่ี 2 
ปัจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวางมาก เนื่องจากหลักสูตรมีหลายระดับ  
การท าหลักสูตรให้มีคุณภาพนั้น ผู้พัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาข้อมูลหลายด้าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลจริง
เกี่ยวกับผู้เรียน ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาหลักสูตร ฉะนั้นนักการศึกษา นักพัฒนาหลักสูตร นักวิชาการ ผู้บริหาร ครูที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพพ้ืนฐานด้านต่างๆ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะใช้สนับสนุน อ้างอิงในการตัดสินใจด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ได้
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพคนในประเทศต่อไป ในบทนี้น าเสนอความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  
 

ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทของสังคม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

จ าเป็นต้องศึกษา ส ารวจ วิจัย สภาพปัจจัยพ้ืนฐานด้านต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างเพียงพอในการ
พัฒนาให้ได้หลักสูตรที่ดีมีคุณภาพ ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรนั้น ผู้เขียนได้วิเคราะห์แนวคิด
นักศึกษาไทยและนักการศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สุมิตร คุณากร (2523), สงัด อุทรานันท์ (2532), 
ธ ารง บัวศรี (2542), บุญชม ศรีสะอาด (2546), วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554), ทาบา (Taba, 1962), ออสเตน
และฮันกินส์ (Ornstein and  Hunkins,1993) โดยเสนอไว้ในรูปแบบตารางวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี  3  วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดนักการศึกษา 
 

 
ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร 
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พ้ืนฐานทางปรัชญา / / / /   / 5 
พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม  / / /  / / 5 
พ้ืนฐานทางจิตวิทยา , จิตวิทยา              
การเรียนรู้  /  / /   / 4 

พ้ืนฐานความรู้และวิทยาการ   /     1 
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี /  /     2 
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ตารางท่ี  3  วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดนักการศึกษา  
    (ต่อ) 
 
 
 
ปัจจัยพื้นฐานทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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พ้ืนฐานทางการเมือง/การปกครอง   / /   / 3 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน  /      1 
พ้ืนฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้  /    /  2 
พ้ืนฐานธรรมชาติของความรู้   /    /  2 
ข้อมูลที่ได้จากนักวิชาการแต่ละสาขา /       1 
ข้อมูลได้จากสังคมของผู้เรียน /       1 
ข้อมูลได้จากการศึกษาความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน 

/       1 

สิ่งก าหนดหลักสูตรด้านเป้าหมายและ
อุดมการณ์ของชาติ     /   1 

สิ่งก าหนดหลักสูตรด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

    /   1 

สิ่งก าหนดหลักสูตรด้านวิชาการ     /   1 
สิ่งก าหนดหลักสูตรด้านเทคโนโลยี     /   1 
สิ่งก าหนดหลักสูตรด้านจิตวิทยา     /   1 
สิ่งก าหนดหลักสูตรด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

    /   1 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่าแนวคิดข้างต้นของนักการศึกษา นักพัฒนาหลักสูตรที่กล่าวถึง
ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรโดยความคิดหลักมีความสอดคล้องกัน ผู้เขียนจึงได้
สรุปปัจจัยหลักส าคัญไว้ 6 ประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. พ้ืนฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา   
 2. พ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยา 
 3. พ้ืนฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 4. พ้ืนฐานทางด้านการเมืองและการปกครอง 
 5. พ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ  
 6. พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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พื้นฐานทางด้านปรัชญาการศึกษา 
 ค าว่า “ปรัชญา” (Philosophy) มาจากค าศัพท์ในภาษากรีกว่า “Philosophia” แปลตาม
ค าศัพท์แปลว่า Love of Wisdom หรือ ความรักที่มีต่อภูมิปัญญา ความหมายในเชิง “ปรัชญา” 
หมายถึง การศึกษาหาความจริงหรือแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกและจักรวาลอย่างมีระบบ (ธ ารง 
บัวศรี, 2531) ในปัจจุบันพบว่ามีการน าเอาหลักความคิดของปรัชญา มาประยุกต์ใช้ในด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ซึ่งท าให้เกิดเป็นแนวคิดใหม่ เช่น ปรัชญาการเมือง ปรัชญาเศรษฐกิจ 
ปรัชญาสังคม และปรัชญาการศึกษา เป็นต้น  
 ปรัชญาการศึกษา  (Educational Philosophy) หมายถึง แหล่งรวบรวม  อุดมการณ์ 
อุดมคติ อันสูงสุด เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรการสอนทั้งในอดีต ปัจจุบันและ
อนาคต  การพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ  ต้องอาศัยปรัชญาการศึกษาหลายปรัชญามาบูรณาการ โดยใช้
ปรัชญาการศึกษาเป็นตัวก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษา เป็นพ้ืนฐานในการก าหนดองค์ประกอบ
ส าคัญตั้งแต่  นโยบายการบริหารการศึกษา เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย หลักการของหลักสูตร เนื้อหาสาระ
ความรู้ การจัดการเรียนรู้ และแนวทางในการประเมินผล (Ornstein and Hunkins, 1993 : 14 -15) 
ปรัชญาการศึกษาท่ีมีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร มี 5 สาขา ดังนี้  
 1. ปรัชญาการศึกษาสาขาสารัตถนิยม (Essentialism) 
 2. ปรัชญาการศึกษาสาขานิรันตรนิยม (Perenialism) 
 3. ปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)  
 4. ปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) 
 5. ปรัชญาการศึกษาสาขาอัตถิภาวนิยม (Existentialism)  
 

 1. ปรัชญาการศึกษาสาขาสารัตถนิยม (Essentialism)  
  ปรัชญาการศึกษาสาขาสารัตถนิยม มีแนวคิดมาจากปรัชญา 2 กลุ่มคือ 1) จิตนิยม 
(Idealism) ซึ่งมีความเชื่อว่า  จิตเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในชีวิตของคน การที่จะรูแ้ละเห็นความจริงได้ก็
ด้วยความคิด (Ideas) และ2) วัตถุนิยม (Realism) ซ่ึงมีความเชื่อในเรื่อง วัตถุนิยม วัตถุในธรรมชาติที่
เราเห็น  สัมผัส  หรือมีประสบการณ์ต่อสิ่งนั้น  นักปรัชญาทั้งสองกลุ่ม เชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม  ดังนั้นเยาวชนในสังคมจึงควรต้องได้รับการ
ถ่ายทอดเนื้อหาวิชา ค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อ ตลอดจนอุดมการณ์ของสังคมที่ได้รับการกลั่นกรอง
มาดีแล้วหรือเป็นวิทยาการที่ได้รับยกย่องในอดีตว่าเป็นวิทยาการชั้นสูง โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

มีหน้าที่อนุรักษ์วัฒนธรรม และมีความรับผิดชอบในการถ่ายทอดหลักการและมาตรฐานของ
วัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นหลังให้มีความรู้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียมชีวิต โดยมีนักการศึกษาไทยได้แก่ ธ ารง 
บัวศรี (2531), รุจิร์ ภู่สาระ (2545), สุวรรณา รัตนธรรมเมธี (2554), อภิภา ปรัชญาพฤทธิ์ (2555) 
และ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ,(2556) ได้เสนอแนวคิดไว้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้  
  1.1 หลักการจัดการศึกษา 
   ปรัชญาการศึกษาสาขาสารัตถนิยม  มีหลักการส าคัญ  4  ประการ  ดังนี้ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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   1.1.1 การศึกษาถือว่าการเรียนรู้  คือการท างานหนักและน าไปประยุกต์ใช้ได้  
(Hard  Work  and  Application)  
   1.1.2 การศึกษาอยู่ที่ครูมากกว่าอยู่ท่ีผู้เรียน 
   1.1.3 การศึกษาต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนชัดเจน เป็นระบบ 
   1.1.4 การจัดศึกษาโรงเรียนควรยึดหลักอบรมจิตใจให้มีระเบียบวินัยที่จะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้และสติปัญญา 
  1.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา เป็นการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยมให้
คงไว้ซึ่งสรุปจุดมุ่งหมายดังนี้ 
   1.2.1 เป็นการจัดการศึกษาเ พ่ือให้สิ่ งที่ เป็นเนื้อหาสาระ  (Essential  
Subject  Matter)  อันได้จากมรดกทางวัฒนธรรม 
   1.2.2 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในเรื่องของความเชื่อ  ทัศนคติ  
และค่านิยมของสังคมในอดีต 
   1.2.3 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือธ ารงรักษาสิ่งต่าง ๆ ในอดีตไว้ 
  1.3 เนื้อหาวิชา เนื้อหาเน้นเกี่ยวกับสาระ ความรู้พื้นฐาน เช่น ภาษา  ประวัติศาสตร์ 
ค านวณ  ศิลปะ  ค่านิยม  วัฒนธรรมของสังคมที่ควรรักษาไว้  และความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ  เป็นต้น 
  1.4 การจัดการเรียนการสอน  เน้นการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานสู่ผู้เรียนอย่างเป็น 
ระบบ การเรียนรู้ของผู้เรียนขึ้นอยู่กับครูเป็นส าคัญ ครูเป็นผู้ที่รู้เนื้อหาที่ถูกต้องที่สุด  วิธีการเรียน            
การสอนจึงเน้นการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก   
   ผู้เรียนจะต้องเชื่อฟังค าสั่งสอนของครูหรือผู้ใหญ่  ผู้เรียนเป็นผู้รับฟังและท า
ความเขา้ใจในเนื้อหาวิชา ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องมีความคิดริเริ่ม คอยรับฟังและจดจ าไว้เท่านั้น 
  1.5 หลักสูตรตามปรัชญาการศึกษาสาขาสารัตถนิยม เป็นหลักสูตรแบบรายวิชา  
(Subject Curriculum) ยึดเนื้อหาวิชาที่ เห็นว่า  “เป็นสิ่งที่จ าเป็นและสารัตถะ” ได้แก่ ภาษา  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ศาสนา เป็นต้น  
 2. ปรัชญาการศึกษาสาขานิรันตรนิยม (Perenialism)  
  ปรัชญาการศึกษาลัทธินิรันตรนิยม  เป็นปรัชญาการศึกษาที่สะท้อนแนวคิดทาง
การศึกษาในยุคเริ่มแรก มีแนวคิดมาจากปรัชญากลุ่มสัจจนิยม (Realism) เน้นความรู้เกี่ยวกับ
หลักการ ความจริง ความดี และความงามที่ได้รับยกย่องในอดีตว่าเป็นวิทยาการชั้นสูง นักปรัชญา
การศึกษามีความเชื่อว่า มนุษย์มีความสามารถใช้เหตุผลตัดสิน แยกแยะสิ่งต่างๆได้ และเชื่อว่า
ธรรมชาติของมนุษย์มีพลังธรรมชาติอยู่ในตัว พลังในที่นี้คือสติปัญญา การจัดการศึกษาควรพัฒนา
คุณสมบัติเชิงสติปัญญาและเหตุผลในตัวมนุษย์ การศึกษาจ าเป็นต้องฝึกฝนอบรมให้ผู้เรียนเป็นผู้น า
ทางปัญญา ความสามารถในการใช้เหตุผลมากกว่าจะเน้นเรื่องการถ่ายทอดวัฒนธรรมในสังคม  ทั้งนี้
เพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นการเตรียมตัวเพ่ือชีวิตข้างหน้า  โดยมีนักการศึกษาไทยได้แก่  
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2523), ธ ารง  บัวศรี (2531), รุจิร์ ภู่สาระ (2545), สุวรรณา รัตนธรรมเมธี 
(2554), อภิภา ปรัชญาพฤทธิ์ (2555) และ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556 ) ได้เสนอแนวคิดไว้สอดคล้อง
กันดังนี้ 
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  2.1 หลักการจัดการศึกษา 
   ปรัชญาการศึกษาสาขาสานิรันตรนิยม มีหลักการส าคัญ  4  ประการ 
   2.1.1 การศึกษาควรเป็นแบบอย่างเดียวกันส าหรับทุกคน แม้ว่าในสภาพ 
แวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป  แต่ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมจะเหมือนกันในทุกแห่งหน 
   2.1.2 การศึกษาท าหน้าที่เป็นการแสวงหาและการน ามาซึ่งความจริงอันเป็น
นิรันดร 
   2.1.3 การศึกษาเป็นการเตรียมตัวเพ่ือชีวิต 
   2.1.4 การศึกษาต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาพ้ืนฐานบางวิชา เพ่ือให้เข้าใจและ
คุ้นเคยกับสิ่งที่คงทนถาวรของโลก 
  2.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา ปรัชญาสาขานี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างคนที่สมบูรณ์ 
ดังนี้ 
   2.2.1 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและท าความเข้าใจกับตนเอง
มากที่สุด  โดยเฉพาะในเรื่องของเหตุผลและสติปัญญา 
   2.2.2 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสติปัญญาและเหตุผลในตัวมนุษย์ให้ดี
ขึ้นสูงขึ้น  สมบูรณ์ข้ึนเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
  2.3 เนื้อหาวิชา แบ่งเป็น  2 กลุ่ม คือ 1) ศิลปะภาษา ประกอบด้วย ไวยากรณ์ 
วาทศิลป์ ตรรกศาสตร์ และ 2) ศิลปะทางค านวณ ซึ่งประกอบด้วย เลขคณิต เรขาคณิต ดาราศาสตร์ 
และดนตรี  เนื้อหาวิชาตามปรัชญานี้เป็นเนื้อหาเช่นเดียวกับพวกสารัตถนิยมแต่แตกต่างกันตรงที่ 
สารัตนิยมนั้นเน้นเพ่ือการเรียนรู้  เข้าใจในฐานะเป็นมรดกของสังคมแต่ละพวกนิรันตรนิยมถื อว่า
เนื้อหาเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่ความสามารถทางปัญญา 
  2.4 การจัดการเรียนการสอน วิธีการสอนที่ส าคัญเน้นการส่งเสริมการใช้เหตุผลและ
สติปัญญา เป็นหลักส าคัญ วิธีการสอนเน้นการบรรยาย การอภิปราย ถกเถียง ใช้เหตุผลและสติปัญญา
โต้แย้งกันครูเป็นผู้น าในการอภิปราย ตั้งประเด็นและยั่วยุให้มีการอภิปราย  ดังนั้นครูต้องเป็นผู้ใฝ่รู้            
ใฝ่เรียนอยู่เสมอ เข้าใจเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างถูกต้องชัดเจน  เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดี    
   ผู้เรียนโดยธรรมชาติเป็นผู้มีเหตุผล มีสติ  มีศักยภาพในตัวเอง สามารถพัฒนา
ไปสู่ความมีเหตุผล ถือว่าผู้เรียนมีความสนใจใคร่เรียนรู้  การเรียนการสอนจึงต้องพัฒนาสิ่งที่ผู้เรียนมี
อยู่อย่างเต็มที่ โดยมุ่งพัฒนาเป็นรายบุคคลฝึกฝนคุณสมบัติที่มีอยู่ โดยการสอนและการแนะน า 

ของครู ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเรียนเท่าเทียมกันหมด  
  2.5 หลักสูตรตามปรัชญาการศึกษาลัทธินิรันตรนิยม เป็นหลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชา
(Correlated Curriculum) เน้นวิชาที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการหาเหตุผล  
 3. ปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism)  
  ปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนาการนิยม มีแนวคิดมาจากปรัชญากลุ่มปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) เชื่อว่าโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีความจริงที่เป็นสากล บุคคลสามารถแสวงหา 

ความรู้ได้จากประสบการณ์  ประสบการณ์จะน าไปสู่ความรู้ และความรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง
ถือว่าโรงเรียนเป็นเครื่องมือของสังคม ท าหน้าที่เป็นแบบจ าลองสังคมที่ดีงามของชีวิต เป้าหมายส าคัญ
ของการศึกษาคือ การสร้างความก้าวหน้าให้แก่ผู้เรียน เป็นกระบวนการพัฒนาบุคคลไปตลอดชีวิต 
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ไม่ใช่การเตรียมเพ่ือชีวิต แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ที่สมบูรณ์มีพัฒนาการทุกด้าน นักการศึกษา 

ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาตามปรัชญาการศึกษานี้คือ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey), วิลเลี่ยม  
คิลแพรทริค (William Kilpatrick) และ จอห์น ชายด์ (John Child) เป็นบุคคลส าคัญในกลุ่มนี้ โดยมี
นักการศึกษาไทย ได้แก่ เมธี ปลันธนานนท (2523), ไพฑูรย์ สินลารัตน, (2523), ธ ารง บัวศรี (2531), 
รุจิร์ ภู่สาระ (2545),  สุวรรณา รัตนธรรมเมธี (2554), อภิภา ปรัชญาพฤทธิ์ (2555) และ ชัยวัฒน์ 
สุทธิรัตน์ (2556 ) ได้เสนอแนวคิดไว้สอดคล้องในแนวทางเดียวกันดังนี้ 
  3.1 หลักการจัดการศึกษา 
   ปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนาการนิยม มีหลักการส าคัญ  6  ประการ   
   3.1.1 การศึกษาคือชีวิต ไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพ่ือชีวิต 
   3.1.2 การศึกษาเน้นการเรียนในสิ่งที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสนใจ
ของผู้เรียน 
   3.1.3 การศึกษาเน้นการเรียนรู้จากวิธีแก้ปัญหามากกว่าการเรียนรู้จากการวิธี
ท่องจ าเนื้อหาวิชา 
   3.1.4 การศึกษาเน้นบทบาทหน้าที่ของครูเป็นเพียงผู้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า
และค าปรึกษา  
   3.1.5 การศึกษาถือว่าโรงเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือ ไม่ใช่
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน 
   3.1.6 การศึกษาจึงเป็นวิถีทางแบบประชาธิปไตย ส าหรับการพัฒนา ส่งเสริม
ให้เกิดความสัมพันธ์กับแนวทางความคิดและบุคลิกภาพอย่างเสรีของผู้เรียน  
  3.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา ปรัชญาสาขานี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างคนให้เป็น
มนุษยท์ีส่มบูรณ์ ดังนี้ 
   3.2.1 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม อาชีพ และสติปัญญา 
   3.2.2 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตและปรับตัวได้ใน
สภาพหรือบริบทของสังคม ชุมชนนั้นๆ อยู่ได้อย่างมีความสุข   
   3.2.3 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาตามศักยภาพ ความสนใจ  ความถนัด  
และลักษณะพิเศษของผู้เรียน   
  3.3 เนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชาที่จัดในหลักสูตรจะต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน
และสภาพสังคมของผู้เรียน  ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและ
สังคม ส าหรับสามารถใช้ในการปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข เนื้อหาวิชาที่ควรจัดก็คือ สังคม
ศึกษา  การใช้ภาษา  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  และเนื้อหาที่เกี่ยวกับสภาพและปัญหาต่างๆ ของสังคม  
  3.4 การจัดการเรียนการสอน เป็นจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Child Center Approach) เป็นการเรียนที่เน้นการปฏิบัติ (Learning by Doing) จัดกิจกรรมต้อง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ ความสามารถของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นและส่งเสริม
ผู้เรียนให้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ตามที่ต้องการ   รวมถึงการจัดสภาพห้องเรียนและ
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บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสารถในการแก้ปัญหาในบทเรียน และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันผู้เรียน 
   ปรัชญานี้ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนมาก ถือว่าผู้เรียน โดยธรรมชาติมีความ
กระตือรือร้นในการที่จะสืบเสาะแสวงหาประสบการณ์และพร้อมที่จะรับประสบการณ์โดยการลงมือ
กระท าด้วยตนเอง (Learning by Doing)  ผู้เรียนควรมีอิสระในการเลือกตัดสินใจตามความถนัดความ
สนใจและความสามารถของผู้เรียน  
  3.5 หลักสูตรตามปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนาการนิยม เป็นหลักสูตรกิจกรรม
หรือหลักสูตรประสบการณ์ (Experience or Activity Curriculum)  เนื้อหาวิชาที่บรรจุในหลักสูตร 

มีลักษณะที่ เน้นการคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความเฉลียวฉลาด และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางสังคม วิชาที่จัดให้เรียน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษา เป็นต้น 
ทั้งนี้ต้องพิจารณาจากความต้องการของผู้เรียนและสังคมควบคู่ไปด้วย  
 4. ปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)  
  ปรัชญาการศึกษาลัทธิปฏิรูปนิยม  มีแนวคิดมาจากปรัชญากลุ่ มปฏิบั ตินิยม  
คล้ายปรัชญาพิพัฒนาการนิยม หากมีความแตกต่างที่เป้าหมายการจัดการศึกษามุ่งเน้นให้เกิดความ
ตระหนักในสังคม มีความรู้ความสามารถในการออกไปปฏิรูปสังคมได้ การศึกษาจึงมีหน้าที่ส่งเสริม
การปฏิรูปสังคม หรือเป็นเครื่องมือส าหรับเปลี่ยนแปลงสังคม  ก าหนดวิถีทางของสังคม การศึกษา
จะต้องน าสังคม  ฉะนั้นการศึกษาต้องท าให้ผู้เรียนเข้าใจและมุ่งมั่นที่เป็นสมาชิกของสังคม สร้างสังคม
อุดมคติ และสามารถปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้น โดยนักการศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศได้แก่  
ไพฑูรย์ สินลารัตน (2523), ธ ารง บัวศรี (2531), รุจิร์ ภู่สาระ (2545), สุวรรณา รัตนธรรมเมธี (2554), 
อภิภา ปรัชญาพฤทธิ์ (2555), ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556) และ Kneller (1971) ได้เสนอแนวคิดไว้ดังนี้ 
  4.1 หลักการจัดการศึกษา 
   ปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยม มีหลักการส าคัญ  3  ประการ   
   4.1.1 การศึกษาท าหน้าที่สร้างสรรค์ระบบสังคมใหม่ ให้สอดคล้องกับภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกในยุคใหม่ สอดคล้องกับคุณค่าขั้นพ้ืนฐานของวัฒนธรรมเดิม 
   4.1.2 การศึกษาท าหน้าที่สร้างสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง   
   4.1.3 การศึกษาเน้นให้ผู้เรียนมองเห็นความถูกต้องและความจ าเป็นที่จะ
สร้างสรรค์สังคมใหม่ 
  4.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
   4.2.1 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่ 
   4.2.2 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาสังคมโดยตรง 
   4.2.3 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างระเบียบใหม่ของสังคมจากพ้ืนฐานเดิม 

ที่มีอยู่และจะต้องอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย 
   4.2.5 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของสังคมควบคู่ไป
กับตนเอง 
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  4.3 เนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชาจะเก่ียวกับสภาพและปัญหาของสังคมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะ
เน้นในวิชาสังคมศึกษา  นอกจากนั้นก็จะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ศิลปศึกษา มนุษยสัมพันธ์ 
และวิชาทีเ่กี่ยวกับเทคนิคและวิธีการต่างๆ  
  4.4 การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เทคนิควิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการวางแผน การคาดคะเน การก าหนดแนวทางที่จะรับมือกับเหตุการณ์
ข้างหน้าได ้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมวางแผนในการแก้ปัญหา และเห็นความจ าเป็นที่จะต้อง
สร้างสรรค์สังคมขึ้นมาใหม่ ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
   ปรัชญานี้เชื่อว่า ผู้เรียนคือ ผู้ที่มีส่วนในการปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้น ผู้เรียนจึงควรถูก
ปลูกฝังให้ตระหนักในปัญหาสังคม เรียนรู้วิธีการท างานร่วมกัน ร่วมหาข้อสรุปและตัดสินใจเลือก
แนวทาง วิธีการในการแก้ปัญหาสังคม 
  4.5 หลักสูตรตามปรัชญาการศึกษาสาขาปฏิรูปนิยม เป็นหลักสูตรที่เน้นชีวิตและ
สังคม (Social Process and Life Function Curriculum) เนื้อหาของหลักสูตรเน้นความรู้ที่มี
ความสัมพันธ์กับปัญหาสังคมที่มีแนวโน้มที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งกระบวนการทาง
สังคมและการเปลี่ยนแปลงสังคม ครอบคลุมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเสมอภาคและ
อนาคตของสังคม รวมถึงทักษะที่จ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติ  ได้แก่ รายวิชา 

การเรียนรู้ระบบของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การติดต่อสื่อสาร ศิลปะในชีวิตประจ าวัน  ระบบนิเวศ
และปัญหาของโลก  (Ornstein and Hunkins,1993 )  ฉะนั้นสรุปได้ว่าทุกวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร
จะต้องให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมเสมอ   
 5. ปรัชญาการศึกษาสาขาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism)  
  ปรัชญาอัตถิภาวะนิยมเป็นกลุ่มแนวคิดปรัชญาใหม่ มีความเชื่อว่าธรรมชาติของคน
และสภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว ทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ปรัชญานี้จึงเน้นถึง
การด าเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการที่มนุษย์จะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ต้องปรับตัวได้ตาม
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นยังเน้นถึงความมีอิสระของบุคคลที่จะเลือกก าหนดชีวิตของ
ตนเองได้ การจัดการศึกษาจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตนเอง แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมี
อิสรภาพในการเลือกสิ่งที่เรียนด้วยตนเอง และต้องรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง  (ไพฑูรย์  
สินลารัตน 2523,  ธ ารง  บัวศรี 2531, รุจิร์ ภู่สาระ 2545,  สุวรรณา รัตนธรรมเมธี 2554, อภิภา 
ปรัชญาพฤทธิ์ 2555, ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 2556, เนลเลอร์,(Kneller, 1971)) 
  5.1 หลักการจัดการศึกษา 
   5.1.1 การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมความเป็นอิสระและเสรีภาพในตัวผู้เรียนใน
การเรียนรู้ รวมถึงการด าเนินชีวิต 
   5.1.2 การศึกษาจะต้องเกิดจากความต้องการและความสนใจของผู้เรียนโดย
ปราศจากการบังคับ 

  5.2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา ปรัชญาสาขานี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความเป็น
เอกัตบุคคลของแต่ละคน  ดังนี้ 
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   5.2.1 เป็นการจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือด ารงชีวิตในปัจจุบันเท่านั้น เพ่ือผู้เรียน
ได้การพัฒนาตนเอง และความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
   5.2.2 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีอิสรภาพ  เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเลือกเองอย่างอิสระเสรี และมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชีวิตตนเองและรับผิดชอบ
ในการกระท าของตน 
   5.2.3 เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีความเจริญงอกงามในแง่
ของการมีอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์  
  5.3 เนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชาเป็นไปตามความสนใจของผู้เรียน  เนื้อหาประกอบด้วย
ทุกสาขาวิชาที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และโดยเฉพาะเข้าใจตนเอง  เช่น  
วิชาประวัติศาสตร์  วรรณคดี  ปรัชญาและศิลปะ 
  5.4 การจัดการเรียนการสอน เน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเอง มุ่งส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง รู้จักปัญหาและได้ฝึกฝนกระท าในสิ่งที่จะต้องออกไปเผชิญในชีวิตจริง ครูจะให้
อิสรภาพผู้เรียนมากท่ีสุด การสอนมีความยืดหยุ่น ชั้นเรียนจะมีหรือไม่มีก็ได ้ 
   ตามปรัชญานี้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการศึกษาเชื่อว่าผู้เรียนเป็น 
ผู้ที่มีความคิด เป็นผู้ที่เลือกแนวทางที่จะพัฒนาตนเองด้วยตนเอง เพ่ือผู้เรียนจะรู้จักตนเองเข้าใจ
ตนเอง แต่ทั้งนี้จะต้องมีวินัยในตนเอง รับผิดชอบต่อการกระท าและผลที่เกิดขึ้น 
  5.5 หลักสูตรตามปรัชญาการศึกษาสาขาอัตถิภาวะนิยม เน้นสาขามนุษยศาสตร์ 
ได้แก่ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และปรัชญา เนื่องจากวิชาดังกล่าวสามารถท าให้มีความเข้าใจมนุษย์
ลึกซึ้ง หลักสูตรไม่ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาที่ตายตัว และถือว่าไม่มีวิชาใดมีความส าคัญมากกว่าวิชาใด 
ทุกวิชามีความเหมาะสมเท่าเทียมกัน  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน  
 จากปรัชญาการศึกษาทั้ง 5 สาขา สุวรรณา รัตนธรรมเมธี (2554 : 84 ) ได้ให้ข้อสังเกตแต่
ละปรัชญาว่ามีความเหมือน ความต่าง ความสอดคล้อง ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบลักษณะส าคัญของแต่ละปรัชญาการศึกษาต่อการพัฒนาหลักสูตร 
 

ปรัชญาการศึกษาสาขา 
สารัตถนิยม        

(Essentialism) 
นิรันตรนิยม          

(Perenialism) 
พิพัฒนาการนิยม          
(Progressivism) 

ปฏิรูปนิยม 
(Reconstructionism) 

อัตถิภาวนิยม 
(Existentialism) 

1. กระบวนการ
เรียนรู้ผ่านจิต
โดยใช้ ญาณและ
แรงบันดาลใจ 
2. จิตผู้เรียน
พัฒนามากข้ึน
เท่าไรจะท าให้ 

1. ความศรัทธา
เป็นหลัก
เบื้องต้นของ
ความมีเหตุผล
ของมนุษย์ และ 
เป็นที่มาของ
ความรู้ 

1. ประสบการณ์
ของมนุษย์เป็น
พ้ืนฐานของ
ความรู้ 
2. เชื่อว่า
สภาพการณ์ของ 
สิ่งต่างๆในโลกนี้ 
ก าลัง 

1. การจัดการเรียนการ
สอนให้มุ่งไปที่การ
สร้างการบูรณาการ
ส่วนร่วมแก่ผู้เรียน 
2. การเรียนการสอน
เน้นการท างานกลุ่ม  
3. การจัดการเรียนการ
สอนต้องสอดคล้องกับ 

1. เน้นความมี
อิสรเสรีภาพ
อย่างสมบูรณ์
ของผู้เรียน 
2. การจัดการ
เรียนการสอน  
เน้นความ
แตกต่างระหว่าง  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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ตารางท่ี  4  การเปรียบเทียบลักษณะส าคัญของแต่ละปรัชญาการศึกษาต่อการพัฒนาหลักสูตร 
 (ต่อ) 
 

ปรัชญาการศึกษาสาขา 
สารัตถนิยม        

(Essentialism) 
นิรันตรนิยม          

(Perenialism) 
พิพัฒนาการนิยม          
(Progressivism) 

ปฏิรูปนิยม
(Reconstructionism) 

อัตถิภาวนิยม 
(Existentialism) 

จิตสมบูรณ์ 
มากขึ้น 
3. เน้นปริมาณ
ความรู้เป็น
ส าคัญ 
4. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือ
เตรียมการ
ด ารงชีวิต 

2. กระบวนการ
เรียนรู้อาศัยการ
ขู่บังคับ ไม 
เสริมความเป็น
ประชาธิปไตย 
3. การอ่าน 
เขียน คิดเลข จึง
มีความส าคัญ
ระดับ
ประถมศึกษา 
4. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือเตรียม
เด็กให้เป็นผู้ใหญ่
ทีดีในอนาคต 
(เน้นการคิด การ
ใช้เหตุผล) 

เปลี่ยนแปลง 
3. การเรียนรู้
เน้นการมีส่วน
ร่วมในการคิด  
4. โรงเรียนเป็น
สถาบันทาง
สังคมและเป็น
สถาบันต้นแบบ
ของ
ประชาธิปไตย 
(เน้นการปรับตัว
สามารถอยู่รอด
ในสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลง) 

หลักพฤติกรรมศาสตร์ 
4. การจัดการศึกษามุ่ง
สร้างสังคมใหม่ 
(เน้นมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและการสร้าง
สังคม) 

บุคคล 

 
 กล่าวโดยสรุป ปรัชญาการศึกษาทั้ง 5 สาขา เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญที่นักการศึกษา นักพัฒนา
หลักสูตรน ามาพิจารณาก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นการศึกษาพ้ืนฐานทางปรัชญา
และท าความเข้าใจที่มา หลักการ แนวคิดการจัดการศึกษาของแต่ละปรัชญาอย่างถ่องแท้มากขึ้น  จะท าให้
ทราบว่าปรัชญาการศึกษาแต่ละกลุ่มมีแนวคิดและจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกัน เช่น ปรัชญาสารัตถนิยม
เน้นว่าการจัดการศึกษาเป็นการเตรียมเพ่ือการด าเนินชีวิต  ปรัชญานิรันตรนิยม การจัดการศึกษาเพ่ือ
เตรียมเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตจึงเน้นการคิด การใช้เหตุผลเป็นส าคัญ ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม มี
แนวคิดในการจัดการศึกษาเน้นที่การปรับตัวสามารถอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลง  ปรัชญาปฏิรูปนิยม 
เสนอแนวคิดการจัดการศึกษามุ่งสร้างสังคมใหม่ เน้นมีส่วนร่วมในแก้ปัญหาและการสร้างสังคม และ
ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม การจัดการศึกษาเน้นที่การพัฒนาความเป็นเอกกัตบุคคลของแต่ละคนใน                     
การพัฒนาตนเอง และความรับผิดชอบของผู้เรียน การเรียนรู้เป็นไปเพ่ือด ารงชีวิตในปัจจุบันเท่านั้น ฉะนั้น
ปรัชญาการศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่น ามาก าหนดองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร คือ การก าหนด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อมีความชัดเจน เรื่องวัตถุประสงค์แล้วการก าหนดองค์ประกอบอ่ืนๆ ก็จะ
ง่ายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการพัฒนาหลักสูตรแต่ละครั้งไม่ได้ยึดปรัชญาการศึกษาใดโดยเฉพาะ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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แต่จะเน้นการผสมผสานแนวคิดของแต่ละปรัชญาการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง  
 

พื้นฐานทางด้านจิตวิทยา 
 การพัฒนาหลักสูตรจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าปัจจัยด้านจิตวิทยาเข้ามาเป็น  

ตัวก ากับในการก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตร  ทั้งนี้โดยความเชื่อว่าหลักสูตรเป็นตัวก าหนด
ทิศทาง แนวทางส าหรับใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่คนในสังคมเพ่ือพัฒนาให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
การรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญาจะช่วย
ให้การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องเหมาะสมกับที่จะน าไปพัฒนาความเป็นมนุษย์  

ให้สมบูรณ์ได้   
 จิตวิทยาเป็นพ้ืนฐานส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร  ทั้งนี้เพราะจิตวิทยา 

ช่วยให้นักพัฒนาหลักสูตรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน จิตวิทยาที่เก่ียวข้อง
กับการศึกษามีหลายสาขา ผู้เขียนได้วิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตร จากแนวคิดนักการศึกษา นักจิตวิทยา ได้แก่  ธ ารง บัวศรี (2531), วิชัย ดิสสระ (2535), 
พรรณี ชูทัย เจนจิต (2538), รุจิร์ ภู่สาระ (2545), บุญชม ศรีสะอาด (2546), วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) 
และ สุวรรณา รัตนธรรมเมธี (2554) น าเสนอการวิเคราะห์ดังตารางที่ 5  
 

ตารางท่ี  5  วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 

 
 
ปัจจัยพื้นฐานทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตร 
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จิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม  /  /  /  3 
จิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม  /    / / 3 
จิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม  /    /  2 
จิตวิทยากลุ่มโครงสร้างจิต    /    1 
จิตวิทยากลุ่มหน้าที่ของจิต     /    1 
จิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์     /    1 
จิตวิทยาพัฒนาการ /  /  /  / 4 
จิตวิทยาการเรียนรู้ /  /  /   3 
จิตวิทยาบุคลิกภาพ   /    / 2 
จิตวิทยาสังคม   /    / 2 
จิตวิทยาพฒันาการด้านศีลธรรมและ
จริยธรรม 

      / 1 
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 จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่านักการศึกษาหลายท่านที่กล่าวถึงปัจจัยทางจิตวิทยามีบทบาทต่อ
การพัฒนาหลักสูตรมีมุมมองที่คล้ายกัน ทั้งนี้เนื่องจากจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามีหลายสาขา
แต่ในบทนี้ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึง จิตวิทยาสาขาที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
มากที่สุด คือ  
 1. จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology) 
  1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) 
  1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg 
 2. จิตวิทยาการเรียนรู้  (Psychology of Learning) 
  2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  
  2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism)  
  2.3 ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism)  
 
 1. จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology) 
  เป็นการศึกษาถึงพัฒนาการในวัยต่างๆมีความส าคัญต่องานด้านหลักสูตรและการสอน  
ทฤษฎีที่ส าคัญในกลุ่มนี้ถูกน ามาใช้ในการจัดการศึกษามากท่ีสุด ได้แก่  
  1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์ (Piaget) 
  1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ (Kohlberg) 
 

  1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของ เพียเจต์  (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development)   
   การพัฒนาทางปัญญาของเพียเจต์  (Piaget) เป็นผลมาจากการวิเคราะห์
พัฒนาการทางชีววิทยาที่กล่าวว่า การเจริญทางปัญญาคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรู้ความคิด 
(Cognitive Structure) กระบวนการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างความรู้ความคิด คือ  
กระบวนการทางปัญญา มีลักษณะดังนี้  
   1.1.1 การซึมซับหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมอง
ในการรับประสบการณ ์และข้อมูลต่างๆเข้ามาสะสมไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป  
   1.1.2 การปรับเปลี่ยน (Accommodation) เป็นกระบวนการทางสมองใน
การปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ ให้เข้ากันเป็นระบบเครือข่ายทางปัญญา จนเกิด
โครงสร้างทางปัญญาใหม ่(Schema/structure)  
   1.1.3 คว ามสมดุ ล  (Equilibration) เ ป็ น สภ าพกา ร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก 

การผสมผสานความคิดใหม่ให้กลมกลืนเข้าได้กับความคิดเก่าหรือประสบการณ์เดิม การที่มนุษย์มี 
การปรับเปลี่ยนและท าให้อยู่ในสภาพที่สมดุลเช่นนี้  จะน าไปสู่พัฒนาการทางสติปัญญาและ 

การเปลี่ยนแปลงนี้จะน าไปสู่วุฒิภาวะ  
   1.1.4 ความสามารถทางสมองในการแก้ปัญหา (Operation) เป็นหัวใจส าคัญ
ของพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ เป็นสภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางสมองที่คิด
แก้ปัญหาต่างๆได้ เช่น สามารถคิดกลับระหว่างจุดสุดท้ายกับจุดเริ่มต้นได้  (วิชัย ดิสสระ, 2535 : 78 
-79) 
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   เพียเจต์ (Piaget, 1952 : 405 อ้างใน สุวรรณา รัตนธรรมเมธี , 2554 : 91 – 
92) ได้ก าหนดขั้นการพัฒนาการทางปัญญาของมนุษย์ แบ่งเป็น 4 ขั้นตามวัยต่างๆ เป็นล าดับขั้นดังนี้  
   1. ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไว  (Sensorimotor Stage)  
เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็น
ส่วนใหญ่ เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีสติปัญญาด้วยการกระท า ลักษณะเด่นของพัฒนาการในวัยนี้คือ 
ระยะของการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentricity) ยังไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
   2. ขั้นก่อนปฏิบัติการคิดแบบเหตุผล  (Preoperational Stage) เป็นขั้น
พัฒนาการในช่วงอายุ 2-7 ปี ความคิดของเด็กวัยนี้ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถที่
จะใช้เหตุผลการคิดแก้ปัญหาอย่างลึกซึ้งหรือคิดแบบย้อนกลับได้ แต่สามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์
ได้ ลักษณะเด่นของเด็กวัยนี้คือ พัฒนาการทางภาษา ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการคิด เลียนแบบ
พฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้าง  
   3. ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิ งรูปธรรม  (Concrete Operational Stage)  
เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 7 – 11 ปี เป็นขั้นที่การคิดของเด็กไม่ขึ้นอยู่กับการรับรู้จากรูปร่าง
เท่านั้น เด็กสามารถสร้างภาพในใจ ให้สมองคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหากับสิ่งต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรม สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของส่วนย่อยกับส่วนรวม  ลักษณะเด่นของเด็กวัยนี้คือ 
ความสามารถในการคิดย้อนกลับ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งหมู่และจัดหมู่ โดยมีเกณฑ์อย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นหลัก 
   4. ขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิ งนามธรรม  (Formal Operational Stage)  
เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 11 ปีขึ้นไป วัยนี้เด็กจะมีพัฒนาการทางด้านความรู้ความเข้าใจถึงระดับ
สูงสุด มีความสามารถท่ีจะคิดอย่างมีเหตุผลกับปัญหาทุกชนิด สามารถแก้ปัญหาอย่างมีระบบระเบียบ 
เริ่มมีความคิดแบบผู้ใหญ่ คิดหาเหตุผลนอกเหนือข้อมูลที่มีอยู่ มีความสามารถคิดแบบตั้งสมมุติฐาน
ขึ้นมาแล้วหาข้อสรุป มีความพอใจที่จะคิดถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมได้  
   พัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์กับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
   การเรียนรู้ของเด็กจึงเป็นไปตามพัฒนาการทางปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตาม
วัยเป็นล าดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งรัดเด็กให้ข้ามจากพัฒนาการ
ขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง จะท าให้เกิดผลเสียต่อการเรียนรู้ของเด็ก แต่การจัดประสบการณ์เพ่ือ 

การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กก าลังพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถท าให้เด็กพัฒนาการ
ไปได้อย่างรวดเร็ว เพียเจต์ กล่าวว่า จากวัยทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่ เด็กพยายามปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว โดยจะเก็บรวบรวมเอาความคิดต่างๆที่ได้จากสิ่งแวดล้อมมาประมวลเป็น
ระบบ กระบวนการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่มีส่วนส าคัญ  ท าให้เกิดการพัฒนาการทาง
สติปัญญาในตัวเด็ก สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางปัญญา คือ วุฒิภาวะ (Maturation)  จากแนวคิด
ดังกล่าวน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
   1. การจัดการเรียนการสอน เพียเจต์ เน้นว่า เด็กเป็นผู้มีความอยากรู้อยากเห็น
และแรงจูงใจภายในที่จะเรียนรู้หรือสร้างความเข้าใจในสิ่งรอบตัวด้วยตนเอง การเรียนการสอนใน
โรงเรียนควรเป็นไปในลักษณะที่เด็กเป็นผู้ปฏิบัติการ ค้นคว้า มีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ 
มากกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้บอกหรือบรรยายแต่เพียงผู้เดียว 
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   2. การพัฒนาหลักสูตร  นักพัฒนาหลักสูตรควรค านึงถึงความสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหา ประสบการณ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร กับระดับความสามารถทางปัญญาของเด็ก  

แต่ละวัย เช่น 
    2.1 ระดับอนุบาล ซึ่งมีพัฒนาการทางปัญญาอยู่ในขั้นก่อนการคิดแบบ
เหตุผล จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการเล่นและส ารวจ (Explore)  สิ่งรอบตัวด้วยความอยากรู้อยากเห็น 
สนใจเฉพาะสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สามารจับต้องหรือสัมผัสได้ ฉะนั้น หลักสูตรของเด็กวัยนี้จึงต้องมี
เนื้อหาที่เป็นรูปธรรม และมีกิจกรรมที่เด็กจะเรียนรู้ด้วยการได้ลงมือกระท า ด้วยการได้สัมผัสให้ 
มากที่สุด 
    2.2 ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีพัฒนาการทางปัญญาอยู่ระหว่างตอนปลาย
ของขั้นก่อนการคิดแบบเหตุผล กับข้ันต้นของการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม เด็กสามารถคิดอย่างเป็น
ระบบเพ่ิมขึ้น สามารถเข้าใจกฎเกณฑ์ การใช้สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ และวาดภาพในใจได้ เด็กใน
ระดับนี้สามารถเข้าใจหลักการพ้ืนฐานหลายประการทางคณิตศาสตร์ได้ ร่วมถึงการมีพัฒนาการทาง
ภาษาและการจ า จดจ าค า ข้อความหรือสิ่งต่างได้อย่างง่าย  สามารถเข้าใจการสอนอย่างเป็นทางการ
ได้ การก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมการสอนต้องสอดคล้องกับโครงสร้างความรู้ที่มีอยู่ในสมองของเด็ก 
หลีกเลี่ยงก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมที่สูงเกินว่าระดับพัฒนาการทางปัญญาของเด็ก  
    2.3 ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีพัฒนาการทางปัญญาถึงขั้นการคิดแบบ
เหตุผลเชิงนามธรรม เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยการวิเคราะห์เหตุและผลได้ สามารถคิดหาเหตุผล
ตามหลักตรรก และค้นหาค าตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตร
จึงมีระดับความซับซ้อนที่ท้าทายความสามารถของเด็ก 
  1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg) 
   พัฒนาการทางจริยธรรมของของโคลเบอร์ก (Kohlberg,1976: 34 – 35)  
ได้กล่าวถึงความหมาย จริยธรรม หมายถึง  กฎเกณฑ์ในการตัดสินการถูกผิดของการกระท า  
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์นี้ขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางปัญญา ซึ่งผูกพันกับอายุของบุคคล โคลเบอร์ก
ได้ยึดถือทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาของเพียเจต์ เป็นหลักในการสร้างทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม 
โดยแบ่งพัฒนาการออกเป็น 3 ระดับ ภายในแต่ละระดับแบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมเป็น 2 ขั้น
รวมกันเป็น 6 ขั้นดังนี ้
   1.2.1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ทางสังคม (Preconventional Level) ระดับนี้
เป็นระดับที่บุคคลตัดสินใจเลือกกระท าในสิ่งที่ เป็นประโยชน์แก่ตนเอง  โดยที่ไม่ค านึงถึงผลที่จะ
เกิดข้ึนแก่ผู้อ่ืน  ขั้นการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับนี้มี 2 ขั้นคือ  
    ขั้นที่ 1 ขั้นการหลบหลีกการถูกลงโทษ  (2 - 7 ปี)  คือ การตัดสินใจ
โดยมุ่งที่จะหลบหลีกไม่ให้ตนเองถูกลงโทษ และจากการใช้อ านาจของผู้มีอ านาจ   
    ขั้นที ่2 ขั้นการแสวงหารางวัล  (7 - 10 ปี) คือ การตัดสินใจโดยมีความ
มุ่งหมายที่จะได้ผลตอบแทนที่ตนพอใจหรือต้องการที่อยากจะได้ เพ่ือสนองความต้องการและความ
สนใจของตนเอง โดยตระหนักว่าคนอื่น ก็มีความต้องการและความสนใจของเขาด้วยเช่นกัน 
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   1.2.2 ระดับกฎเกณฑ์สังคม (Conventional  Level) ระดับนี้เป็นระดับที่
บุคคลตัดสินใจเลือกกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยค านึงถึงกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อย แต่ก็ยังต้องการ  

การควบคุมจากภายนอก ขั้นการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับนี้มี  2  ขั้นคือ 
    ขั้นที ่3 ขั้นการท าตามท่ีผู้อื่นเห็นชอบ (10 - 13 ปี) คือการตัดสินใจโดย
การคล้อยตามความเห็นชอบหรือการชักจูงของผู้อ่ืนโดยเฉพาะเพ่ือน คนใกล้ชิด เพราะต้องการเป็น
คนดีในทรรศนะของตนเองและผู้อ่ืน ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนกับที่ต้องการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อตนเอง 
    ขั้นที่ 4 ขั้นการท าตามหน้าที่ทางสังคม (13 - 16 ปี) คือการตัดสินใจ 
โดยถือว่าตนมีหน้าที่ที่จะท าสิ่งนั้น ในฐานะที่ตนเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมนั้นและสังคมนั้นคาดหมาย 

ที่จะให้ตนท าหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือพยุงรักษาสถาบันโดยส่วนรวมให้ด าเนินไปได้ หลีกเลี่ยง
การแตกแยกของระบบ 
   1.2.3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์  (Postconventional Level) ระดับนี้เป็นระดับ
ที่บุคคลตัดสินใจเลือกกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการคิดไตร่ตรองด้วยตนเองว่าสิ่งใดส าคัญกว่ากัน ขั้นการ
ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับนี้มี 2 ขั้นตอนคือ 
    ขั้นที่ 5 ขั้นการท าตามค ามั่นสัญญา (16 ปีขึ้นไป) คือการตัดสินใจโดย
เห็นแก่ประโยชน์ของคนหมู่มาก ไม่ท าตนให้ขัดต่อสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้อ่ืน บุคคลที่มีจริยธรรมใน
ขั้นนี้จะสามารถควบคุมใจตนเองได้ เพราะเกิดความส านึกในพันธะผูกพันกับกฎระเบียบสังคม
เนื่องจากตนมีสัญญาทางสังคมในการสร้างกฎระเบียบดังกล่าว เพ่ือความผาสุขของสังคมและเพ่ือ
ปกป้องสิทธิของปวงชน  
    ขั้นที่ 6 ขั้นการยึดอุดมคติสากล (ผู้ใหญ่)  คือการตัดสินใจเพ่ือ อุดมคติ
อันยิ่งใหญ่ที่เป็นหลักประจ าใจของตน ผู้ที่มีจริยธรรมในขั้นนี้  ถือเป็นผู้มีจริยธรรมในขั้นสูงสุด  เพราะ
มีความเชื่ออย่างมีเหตุผลว่า หลักจริยธรรมสากลเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และเกิดความส านึกในส่วนตนว่ามี
พันธะที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว   
   โคลเบอร์ก (1976) เชื่อว่า พัฒนาการของการใช้เหตุผลทางจริยธรรม    
จะด าเนินไปตามขั้นตอน จากขั้นที่หนึ่งเรื่อยไปจนถึงขั้นที่หก จะย้อนกลับและข้ามขั้นไม่ได้ และ
พัฒนาการอาจหยุดชะงักอยู่ในขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางสติปัญญาและ
เหตุการณ์ทางสังคม ซึ่งพัฒนาการทางจริยธรรมนั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้ทางสังคม การมีบทบาททาง
สังคมและมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางสติปัญญาอีกด้วย 
   พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์กกับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
   พัฒนาการทางปัญญาของบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางจริยธรรม
อย่างมาก เป็นส่วนส าคัญจ าเป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางจริยธรรม ตามแนวคิดทฤษฎีนี้เห็นว่า 

การพัฒนาปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงที่จะท าให้จริยธรรมของบุคคลพัฒนาไปได้ด้วยดี จะต้องมี  
สิ่งกระตุ้นหรือสภาวะจากภายนอกร่วมด้วย ซึ่งเพียเจต์และโคลเบอร์ก ต่างก็มองพัฒนาการทาง
จริยธรรมว่าเป็นผลิตผลของอิทธิพลร่วมระหว่างพัฒนาการของสติปัญญา (Cognitive Development)  
กับประสบการณ์ทางสังคม (Social Experience)  ส่วนด้านประสบการณ์ทางสังคมนั้น โคลเบอร์ก 
กล่าวว่าการได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอ่ืนในสังคมท าให้บุคคลมีความสามารถในการสวมบทบาท 

ทางสังคม (Social Role Taking)  จากแนวคิดดังกล่าวน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 



48 
 

   1. การจัดการเรียนการสอน ควรมีการบูรณาการสอดแทรกการพัฒนาจริยธรรม
ควบคู่กับการพัฒนาการทางสติปัญญา กิจกรรมควรสอดคล้องกับขั้นการพัฒนาสติปัญญาและเหตุผล
เชิงจริยธรรมของผู้เรียน อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามล าดับ  ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์
ทางสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้มีความส าคัญต่อการพัฒนาทาง
จริยธรรม  
   2. การพัฒนาหลักสูตร  เป้าหมายส าคัญของหลักสูตรควรเน้นการพัฒนาการ
ทางปัญญาควบคู่กับการพัฒนาการทางจริยธรรม โดยเน้นที่เหตุผลเชิงจริยธรรม ส าหรับการสร้างคนดี 
มีปัญญา (ความรู้คู่คุณธรรม) นอกจากเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ือ
แสวงหาเอกลักษณ์และอัตมโนทัศน์แล้ว เด็กยังต้องเรียนรู้ผู้อ่ืน ระเบียบกฎเกณฑ์ และจริยธรรมที่จะ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  
 2. จิตวิทยาการเรียนรู้ (Psychology of Learning)  
  จิตวิทยาการเรียนรู้เป็นจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้  ทฤษฏี 
การเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้  
  2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  
  2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism)  
  2.3 ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism)  
 

  2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviourism) 
   นักจิตวิทยากลุ่มนี้เน้นที่การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ที่สามารถสังเกตเห็นได้
เป็นหลัก โดยมีความเชื่อว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์นั้นมาจากสิ่งเร้าในสภาพแวดล้อม 
ในเอกสารฉบับนี้น าเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส าคัญ 3 ทฤษฏี โดยรวบรวมจากแนวคิดของ ประสาท  
อิศรปรีดา (2546) สุรางค์ โค้วตระกูล, (2552), วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554), อภิภา ปรัชญาพฤทธิ์ (2555) 
และ แอนนิต้า อี วูลฟอล์ค (Anita E.Woolfolk ,1998 )  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   2.1.1 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning) ของ
พาฟลอฟ (Pavlov) ได้ท าการทดลองโดยสั่นกระดิ่งก่อนที่จะเอาอาหาร  (ผงเนื้อ) ให้แก่สุนัข  
เวลาระหว่างการสั่นกระดิ่งและการให้ผงเนื้อแก่สุนัขต้องเป็นเวลาที่กระชั้นชิดมากประมาณ  0.25 ถึง 
0.50 วินาที ท าซ้ าควบคู่กันหลายครั้ง และในที่สุดหยุดให้อาหารเพียงแต่สั่นกระดิ่งก็ปรากฏว่าสุนัข 

ก็ยังคงมีน้ าลายไหลได้ โดยที่ข้างแก้มของสุนัขติดเครื่องมือวัดระดับการไหลของน้ าลายไว้  
ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่า พฤติกรรมของสุนัขถูกวางเงื่อนไข (Pavlov, 1972) หรือที่เรียกว่าสุนัขเกิด
การเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค เป็นหลักส าคัญของ S - R Theory (Stimulus – Response 
Theory)  มีกฎเกณฑ์ 4 ประการณ์ส าคัญ ดังนี้ 
    1) กฎการสรุปกฎเกณฑ์ทั่วไป (Law of Generalization) หรือการ
แผ่ขยาย (Generalization) คือ ความสามารถของอินทรีย์ที่จะตอบสนองในลักษณะเดิมต่อสิ่งเร้าที่มี
ความคล้ายคลึงกันได้ เมื่อสุนัขเกิดการเรียนรู้ว่าเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งจะได้อาหารสุนัขมีแนวโน้มที่จะ
สนองตอบต่อเสียงใดๆก็ได้ที่คล้ายกับเสียงกระดิ่ง 
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    2) กฎการจ าแนกความแตกต่าง  (Law of Discrimination) คือ 
ความสามารถของอินทรีย์ในการที่จะจ าแนกความแตกต่างของสิ่งเร้าได้ การสอนให้สุนัขรู้จักแยกเสียง
ที่ต้องการให้เรียนรู้จากเสียงอ่ืนๆ ให้ใช้การเสริมแรงภายหลังสิ่งที่ต้องการ  
    3) กฎการลดภาระ (Law of Extinction) หรือ การลบพฤติกรรม
ชั่วคราว (Extinction) คือ การที่พฤติกรรมตอบสนองลดน้อยลงอันเป็นผลเนื่องจากการที่ไม่ได้รับสิ่ง
เร้าที่ไม่ได้ถูกวางเงื่อนไข ซึ่งในท่ีนี้ก็คือรางวัลหรือสิ่งที่ต้องการนั่นเอง  
    4) กฎการฟ้ืนคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติ (Law of Spontaneous 
Recovery) หรือ การตอบสนองที่วางเงื่อนไข (Spontaneous Recovery) หลังจากการลบพฤติกรรม
ชั่วคราว แล้ว สักระยะหนึ่งพฤติกรรมที่ถูกลบเงื่อนไขแล้วอาจฟ้ืนตัวขึ้นมาอีกเมื่อได้การกระตุ้นโดย  

สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข 
    แนวคิดการ เรี ยนรู้ ที่ เ รี ยกว่ า  Classical Conditioning หมายถึง  
การเรียนรู้ใดๆ ก็ตามซึ่งมีลักษณะการเกิดตามล าดับขั้นดังนี้ 
    1) ผู้เรียนมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง โดยไม่สามารถบังคับ
ได้ มีลักษณะ Reflex เกิดขึ้นเองโดยไม่มีการเรียนรู้ (Unconditioned ) เป็นไปโดยอัตโนมัติ ผู้เรียน
ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ พฤติกรรมชนิดนี้มีทั้งในสัตว์และในคน เช่น สุนัขเห็นอาหารแล้ว
น้ าลายไหล หรือการที่คนกะพริบตาเพราะมีลมผ่านหรือการที่ขากระตุกเม่ือโดนเคาะบริเวณหัวเข่า 
    2) การเรียนรู้เกิดขึ้นเพราะความใกล้ชิดและการฝึกหัด โดยการน าสิ่ง
เร้าที่มีลักษณะเป็นกลาง คือไม่สามารถท าให้เกิดการตอบสนองได้มาเป็นเงื่อนไข โดยน ามาควบคู่กับ
สิ่งเร้าที่ท าให้เกิดการตอบสนองโดยอัตโนมัติในเวลาใกล้เคียงกัน และท าซ้ าๆ ในที่สุดสิ่งเร้าที่เป็นกลาง
จะมีผลท าให้ผู้เรียนเกิดการตอบสนอง ในช่วงที่ผู้เรียนเกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เคยเป็นกลางนั้น
เรียกว่าเกิดการเรียนรู้ชนิดมีเงื่อนไข  
    สรุปว่า การเรียนรู้ของสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ 
วางเงื่อนไข (Conditional Stimulus) การเรียนรู้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
   2.1.2 ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Classical 
Connectionism) ธอร์นไดค์ (Thorndike ,1961) ท าการทดลองโดยน าแมวไปขังไว้ในกรงที่สร้าง 
ขึ้นแล้วน าปลาไปวางล่อไว้นอกกรงให้ห่างออกพอประมาณ โดยให้แมวไม่สามารถยื่นเท้าไปเขี่ยได้ จาก
การสังเกต พบว่าแมวพยายามใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือจะออกไปจากกรง จนกระทั่งเท้าของมันไปเหยียบ
ถูกคานไม้โดยบังเอิญ ท าให้ประตูเปิดออก หลังจากนั้นแมวก็ใช้เวลาในการเปิดกรงได้เร็วขึ้น จากการ
ทดลอง ธอร์นไดค์ อธิบายว่า การตอบสนองซึ่งแมวแสดงออกมาเพ่ือแก้ปัญหา เป็นการตอบสนองแบบ
ลองผิดลองถูก การที่แมวสามารถเปิดกรงได้เร็วขึ้น ในช่วงหลังแสดงว่า แมวเกิดการสร้างพันธะหรือ
ตัวเชื่อมข้ึนระหว่างคานไม้กับการกดคานไม้ 
    กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์  บุคคลจะต้องมีการลองผิดลองถูก 
ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองที่สามารถให้ผลที่พึงพอใจมากที่สุด  เมื่อเกิด
การเรียนรู้แล้ว บุคคลก็จะใช้รูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว และจะใช้รูปแบบ
นั้นเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ ธอร์นไดด์สรุปกฎการเรียนรู้ ดังนี้ 
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    1) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี 
ถ้าผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
    2) กฎแห่งการฝึกหัด (Low of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท า
บ่อยๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้การเรียนรู้นั้นคงถาวร ถ้าไม่ได้กระท าซ้ าบ่อยๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คง
ถาวร และในที่สุดอาจจะลืมได้ 
    3) กฎแห่งผลที่ พึงพอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่ 
พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้น การได้รับผลที่
พึงพอใจ จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ 
    สรุปการเรียนรู้ตามแนวคิดของธอร์นไดค์ การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) กับการตอบสนอง  (Response)  ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่ 
กฎแห่งผล (Law of Effect) นั้นคือ ถ้าการสนองตอบได้รับผลที่พึงพอใจ ความพึงพอใจจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง (S-R) แน่นขึ้น แต่ถ้าการตอบสนองนั้น
ได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะท าให้การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง (S-R) ก็จะอ่อนแอลง 
   2.1.3 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ (Operant Conditioning)   
    สกินเนอร์ท าการทดลองโดยจับหนูที่ก าลังหิวใส่ในกรงทดลองซึ่งภายใน
มีคานไม้ซึ่งถ้าหนูกดลงไปแล้วจะท าให้มีอาหารหล่นมาในกรงหนึ่งเม็ดและเมื่อใดก็ตามที่หนูบังเอิญไป
กดคาน อาหารก็จะหล่นมาหนึ่งเม็ดทุกครั้ง จากการทดลองของสกินเนอร์ พบว่า หลังจากผ่านไป
ระยะหนึ่งแล้วเมื่อหนูหิว หนูสามารถเดินไปกดคานได้เลยโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกอีก นั้นหมายถึงว่า
หนูเกิดการเรียนรู้แล้วและในการทดลองนี้สิ่งที่สกินเนอร์ให้ความส าคัญมากว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ 
การเรียนรู้ คือ อาหารซึ่งเขาเรียกว่า ตัวเสริมแรง (Reinforcer) ซึ่งมีบทบาทในการกระตุ้นให้หนูแสดง
พฤติกรรมตอบสนองที่ต้องการ  ซึ่งสกินเนอร์ได้ให้ความส าคัญของการเสริมแรงและการลงโทษใน 

การกระตุ้นให้หนูแสดงพฤติกรรม  
    การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นสภาวการณ์ท่ีมีการให้ตัวเสริมแรงใน
การกระท าพฤติกรรมของอินทรีย์ โดยการเสริมแรงจะแบ่งออกตามลักษณะของการวางเงื่อนไขได้เป็น 
2 ประเภท 
    1) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เป็นการให้สิ่ง
ที่จะช่วยเพ่ิมแนวโน้มของการตอบสนอง และมักจะเป็นการให้สิ่งดีๆ เช่น ของขวัญ เงิน อาหาร เป็นต้น  
    2) การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) เป็นการน าสิ่ง
ที่ไม่พอใจ ไม่ชอบออกไปหรือเป็นการปรับสภาวะจากลบ (Negative) ไปเป็นกลาง (Neutral)  
แล้วเพ่ิมแนวโน้มของการตอบสนองที่ต้องการ เช่น น าความร้อนออกไปโดยการติดเครื่องปรับอากาศ
ในฤดูร้อน ท าให้พนักงานพอใจกับสภาพแวดล้อมการท างานมากขึ้น เป็นต้น  
    การลงโทษ (Punishment) เป็นการให้สิ่งที่ไม่พอใจ หรือเป็นการเปลี่ยน
สภาพปกติ (Neutral ) ให้เป็นสภาวะที่เป็นลบ (Negative) เช่น การดุด่า การตี เป็นต้น การลงโทษ
อาจช่วยระงับยับยั้งพฤติกรรมที่เป็นไปทางลบได้ในระยะสั้นๆ เช่น การดุด่าเด็กเมื่อเด็กเล่นรุนแรง  

ท าให้เด็ก เลิกเล่นความรุนแรงไปได้ชั่วครู่ แล้วไม่นานนักเด็กก็จะกลับมาเล่นรุนแรงอีก นอกจากนี้  



51 
 

การลงโทษยังก่อให้เกิดความรู้สึกทางลบให้แก่เด็ก ดังนั้นในการปรับพฤติกรรมของเด็กจึงไม่ควรใช้
การลงโทษแต่ควรน าการเสริมแรงมาใช้ซึ่งจะให้ผลดีกว่า  
    สรุป การเรียนรู้ตามแนวคิดของ สกินเนอร์ (Skinner) การเรียนรู้ที่เกิด
จากการที่ผู้ เรียนต้องเป็นผู้กระท าเอง ไม่ต้องรอให้สิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น เรียกว่า Operant 
Conditioning เน้นว่าสิ่งส าคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ คือ การเสริมแรง (Reinforcement) โดยสรุป
เป็นกฎแห่งการเรียนรู้ได้ว่าการกระท าใดๆ ถ้าได้รับการเสริมแรง (Reinforcement) ย่อมมีแนวโน้มที่
จะเกิดการกระท านั้นอีก ส่วนการกระท าที่ไม่มีการเสริมแรง การกระท านั้นมีแนวโน้มจะลดลงและ
หายไปในที่สุด 
    ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมกับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร 
    แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้แนวพฤติกรรมนิยมมีอิทธิพลต่อวงการศึกษาเป็น
อย่างมาก มีความเชื่อว่าการเรียนรู้และพฤติกรรมของมนุษย์ เกิดขึ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้  

ถ้าได้รับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรควรมีลักษณะ ดังนี้ 
    1) หลักสูตรจะเน้นเนื้อหาวิชาเป็นหลัก แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆให้
เหมาะสม เมื่อผู้เรียนเรียนเนื้อหาหลายส่วนแล้วจะเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นภาพรวมข้ึนมาเอง   
    2) หลักสูตรควรเรียนรู้เป็นรายบุคคล เมื่อเรียนรู้ส าเร็จในแต่ละขั้น
ควรจะได้รับการเสริมแรงทันที โดยมีการให้รางวัลเพ่ือเสริมแรงเมื่อผู้ เรียนแสดงพฤติกรรมที่ 
พึงประสงค์ และ ลงโทษเมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์  จึงเป็นการพัฒนาหลักสูตร 

เชิงสมรรถนะ 
    3) การจัดหลักสูตรและประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัดให้สอดคล้อง
กับวุฒิภาวะของผู้เรียน การจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทบทวนในสิ่งที่เรียนไปแล้วในเวลาอัน
เหมาะสม  
    4) ครูเป็นศูนย์กลาง ควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจะพัฒนา
ผู้เรียนไปตามท่ีก าหนดไว้ 
    5) ครูมีบทบาทส าคัญในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางการเรียน
และการวางเงื่อนไขให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
    6) ครูควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์                 
การประเมินผลการเรียนตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปตามเป้าหมาย
หลักสูตร 
  2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism)  
   กลุ่มพุทธินิยม หรือกลุ่มความรู้ความเข้าใจ เป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการทาง
ปัญญาหรือความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการท างานภายในของสมอง นักจิตวิทยากลุ่มนี้มีความเชื่อว่า 

การเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ใช่เป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพียง
เท่านั้น การเรียนรู้ของมนุษย์มีความสลับซับซ้อนเพราะการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิด
จากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมายและการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระท าและการแก้ปัญหา
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ต่างๆ ทฤษฎีที่ส าคัญในกลุ่มนี้ ประสาท อิศรปรีดา (2546), สุรางค์ โค้วตระกูล (2552), วิชัย วงษ์ใหญ่ 
(2554) และอภิภา ปรัชญาพฤทธิ์ (2555)  ได้เสนอไว้ดังนี้  
   2.2.1 ทฤษฎีเกสตัลท์ (Gestalt Theory) นักจิตวิทยาที่ส าคัญเช่น โคห์เลอร์ 
(Kohler) คอฟฟ์กา (Koffka) และเลวิน (Lewin) แนวคิดที่ส าคัญของทฤษฎีเกสตัลท์ คือ การเรียนรู้
เป็นกระบวนการทางความคิดซึ่งเป็นกระบวนการภายในสมอง  การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือ 
การรับรู้ (Perception) และการหยั่งเห็น (Insight)  
    การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ประสาทสัมผัสรับ
สิ่งเร้าแล้วถ่ายโยงเข้าสู่สมองเพ่ือผ่านเข้าสู่กระบวนการคิด ตีความหมาย และตอบสนองออกไป  
การตีความนี้ มักอาศัยประสบการณ์เดิม ดังนั้น แต่ละคนอาจรับรู้ในสิ่งเร้าเดียวกันแตกต่างกันได้  
แล้วแต่ประสบการณเ์ดิม 
    การหยั่งเห็น ( Insight) เป็นการค้นพบหรือเกิดความเข้าใจในช่อง
ทางการแก้ปัญหาอย่างฉับพลันทันที อันเนื่องจากผลการพิจารณาปัญหาโดยส่วนรวม และการใช้
กระบวนการทางความคิดและสติปัญญาของบุคคลนั้น  
    การเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์  เน้น"การรับรู้ เป็นส่วนรวมมากกว่า
ส่วนย่อย" สรุปเป็นกฎการเรียนรู้ ออกเป็น 5 กฎ เรียกว่ากฎการจัดระเบียบเข้าด้วยกัน (The Laws 
of Organization) ดังนี้  
    1) กฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจน (Law of  Pragnanz) การเรียนรู้
ที่ดีต้องมีความชัดเจนและแน่นอน เพราะผู้เรียนมีประสบการณ์เดิมแตกต่างกัน 
    2) กฎแห่งความคล้ายคลึง (Law of Similarity) เป็นการวางหลักการ
รับรู้ในสิ่งที่คล้ายคลึงกันเพ่ือจะได้รู้ว่าสามารถจัดเข้ากลุ่มเดียวกัน 
    3) กฎแห่งความใกล้ชิด (Law of Proximity) เป็นการกล่างถึงว่าถ้า
สิ่งใดหรือสถานการณ์ใดที่มีความใกล้ชิดกัน ผู้เรียนมีแนวโน้มที่จะรับรู้สิ่งนั้นไว้แบบเดียวกัน 
    4) กฎแห่งความต่อเนื่อง (Law of Continuity) สิ่งเร้าที่มีทิศทางใน
แนวเดียวกันซึ่งผู้เรียนจะรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน 
    5) กฎแห่งความสมบูรณ์ (Law of Closur) สิ่งเร้าที่ขาดหายไปผู้เรียน
สามารถรับรู้ให้เป็นภาพสมบูรณ์ได้โดยอาศัยประสบการณ์เดิม 
   2.2.2 ทฤษฎีกระบวนการประมวลสาร (Information Processing Theory) 
    ทฤษฏีนี้มีแนวคิดว่า การท างานของสมองมนุษย์มีความคล้ายคลึงกับ
การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ คลอสเมียร์ (Klausmeier,1985:108 อ้างใน ทิศนา แขมมณี, 
2553 : 80 - 81) ได้อธิบายการเรียนรู้ของมนุษย์โดยเปรียบเทียบการท างานของคอมพิวเตอร์กับการ
ท างานของสมอง ซึ่งมีการท างานเป็นขั้นตอนดังนี้ คือ  
     1) การรับข้อมูล (Input)  
     2) การเข้ารหัส (Encoding)  
     3) การส่งขอ้มูลออก (Output)  
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    1) การรับข้อมูล (Input) โดยผ่านทางอุปกรณ์หรือเครื่องรับข้อมูล 
กระบวนการประมวลข้อมูลเริ่มต้นจากการที่มนุษย์รับสิ่งเร้าเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง  5 สิ่งเร้าที่
เข้ามาจะได้รับการบันทึกไว้ในความจ าระยะสั้น ซึ่งการบันทึกนี้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ประการ 
คือ การรู้จัก (Recognition) และ ความใส่ใจ (Attention) ของบุคคลที่รับสิ่งเร้า สิ่งเร้านั้นจะได้รับ
การบันทึกลงในความจ าระยะสั้น (Short – Term Memory) ซึ่งจะอยู่ในระยะเวลาที่จ ากัด ในการ
ท างานที่จ าเป็น ต้องเก็บข้อมูลไว้ใช้ชั่วคราว อาจจ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆในการช่วยจ า เช่น การจัด
กลุ่มค าหรือการท่องซ้ าๆซึ่งจะช่วยให้จ าได้  
    2) การเข้ารหัส (Encoding) ท าได้โดยอาศัยชุดค าสั่ง หรือซอฟแวร์ 
(Software) การเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลัง ท าได้โดยข้อมูลนั้นต้องได้รับการประมวล และเปลี่ยนรูป
โดยการเข้ารหัส เพ่ือน าไปเก็บไว้ในความจ าระยะยาว (Long – Term Memory) ซึ่งอาจต้องใช้
เทคนิคต่างๆเข้าช่วย เช่น การท าข้อมูลให้มีความหมายกับตนเอง โดยการสัมพันธ์สิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับ
สิ่งเก่าที่เคยเรียนรู้มาก่อน ซึ่งเรียกว่าเป็นกระบวนการขยายความคิด  (Elaborative Operations 
Process) ความจ าระยะยาวมี 2 ชนิด คือ ความจ าที่เกี่ยวกับภาษา (Semantic) และความจ าที่
เกี่ยวกับเหตุการณ ์(Episodic) ความจ าระยะยาวม ี2 ประเภท คือ ความจ าประเภทกลไกที่เคลื่อนไหว 
(Motoric Memory) หรือ ความจ าประเภทอารมณ์ ความรู้สึก (Affective Memory)  
    3) การส่งข้อมูลออก (Output) ท าได้โดยผ่านทางอุปกรณ์  เมื่อข้อมูล
ได้รับการบันทึกไว้ ในความจ าระยะยาวแล้วบุคคลจะสามารถเรียกข้อมูลต่างๆออกมาใช้ได้ การเรียก
ข้อมูลออกมาใช้ บุคคลต้องถอดรหัสข้อมูล (Decoding) จากความจ าระยะยาวนั้น และส่งผลต่อไปสู่
ตัวก่อก าเนิดพฤติกรรมตอบสนอง ซึ่งจะเป็นแรงขับหรือกระตุ้นให้บุคคลมีการเคลื่อนไหวหรือการพูด 
สนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
    รูปแบบความจ า มี 3 รูปแบบ คือ  
    1) ความจ าจากการสัมผัส (Sensory Memory) เป็นความจ าที่เกิด
จากประสาทรับสัมผัส คือ หู ตา จมูก ลิ้นและกาย โดยการจ าแบบนี้เป็นระบบการจ าขั้นแรกที่จะเก็บ
ข้อมูลในลักษณะถอดแบบสิ่งที่ได้เห็นหรือ ได้ยินทุกอย่างเอาไว้ในช่วงสั้นๆ เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลต่อไป 
ยังระบบการจ าอื่นๆ  
    2) ความจ าระยะสั้น (Short-term Memory) ท าหน้าที่คล้ายคลังข้อมูล 
ชั่วคราวที่เก็บข้อมูลได้ในจ านวนจ ากัด (สามารถจ าได้ประมาณ 7 ตัว เรียกว่า มีความจ าระยะสั้นใน
ระดับเฉลี่ย) โดยในระยะแรกจะเก็บข้อมูลในลักษณะจินตภาพ ซึ่งความจ าระยะสั้นนี้จะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เราสับสนเกี่ยวกับ ชื่อ วันที่ หมายเลขโทรศัพท์และเรื่องเล็กๆ น้อย นอกจากนั้นยังเป็นความจ า
ในส่วนปฏิบัติงานเรียกว่า Working Memory  
    3) ความจ าระยะยาว  (Long-term Memory) ท าหน้าที่ เหมือน
คลังข้อมูลถาวรซึ่งบรรจุทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับโลกเอาไว้เป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูลความจ าได้
นานและไม่จ ากัด โดยจะเก็บข้อมูลไว้บนพ้ืนฐานของความหมายและความส าคัญของข้อมูล (ทิศนา 
แขมมณ,ี 2553)  
    สรุปทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ มีแนวคิดว่าการท างานของสมองของมนุษย์มีความคล้ายคลึง
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กับการท างานของคอมพิวเตอร์ หลักการจัดการเรียนการสอนควรจัดสิ่งเร้าในการเรียนรู้ให้ตรงกับ
ความสนใจของผู้เรียน สอนให้ฝึกการจ าโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย หากต้องการให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหา
สาระใดๆ  ได้ เป็นเวลานาน  สาระนั้นจะต้องได้รับการเข้ารหัส ( Encoding) เ พ่ือน าไปเข้า
หน่วยความจ าระยะยาว  วิธีการเข้ารหัสสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การท่องจ าซ้ าๆ การทบทวน หรือ
การใช้กระบวนการขยายความคิด 
   2.2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal 
Learning) ของเดวิด ออซูเบล (David Ausubel) ออซูเบล เน้นความส าคัญของการเรียนรู้อย่างมี
ความเข้าใจและมีความหมาย การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้เชื่อมโยง  (Subsume) สิ่งที่เรียนรู้ใหม่
หรือข้อมูลใหม่กับความรู้เดิมที่อยู่ในสมองของผู้เรียนอยู่แล้ว ทฤษฎีของออซูเบลบางครั้งเรียกว่า 
"Subsumption Theory" การเรียนรู้อย่างมีความหมาย นั่นคือ ผู้เรียนได้เชื่อมโยง (Subsumme)  
สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ใหม่ หรือข้อมูลใหม่ กับความรู้เดิมที่มีมาก่อนที่มีในโครงสร้างในสติปัญญาของ
ผู้เรียนมาแล้ว   โดย พรรณี ชูทัย เจนจิต (2538), ประสาท อิศรปรีดา (2546) และ ทิศนา แขมมณี 
(2553) เสนอแนวคิดการเรียนรู้ของ ออชูเบล ไว้ดังนี้   
    ออชูเบล กล่าวว่า การเรียนรู้อย่างมีความหมาย( Meaningful Learning) 
เป็นการเรียนที่ผู้เรียนได้รับมาจากการที่ผู้สอน อธิบายสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ให้ทราบและผู้เรียนรับฟังด้วย
ความเข้าใจ โดยผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้กับโครงสร้างพุทธิปัญญาที่ได้เก็บไว้ใน 

ความทรงจ า และจะสามารถน ามาใช้ในอนาคต ออซูเบลได้ชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะ
อธิบายเกี่ยวกับพุทธิปัญญา ตัวแปรที่มีความส าคัญในการเรียนรู้  คือ การรับอย่างมีความหมาย 

การเรียนรู้อย่างมีความหมายขึ้นอยู่กับตัวแปร 3 อย่าง ดังต่อไปนี้ 
    1) สิ่งที่เรียนรู้ ที่จะต้องเรียนรู้จะต้องมีความหมาย ซึ่งหมายความว่า
จะต้องเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียนรู้และเก็บไว้ในโครงสร้างพุทธิปัญญา (Cognitive 
Structure) 
    2) ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์และมีความคิดที่จะเชื่อมโยงหรือจัด
กลุ่มสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ให้สัมพันธ์กับความรู้หรือสิ่งที่เรียนรู้เก่า 
    3) ความตั้งใจของผู้เรียนและการที่ผู้เรียนมีความรู้ คิดที่จะเชื่อมโยง
สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ให้มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างพุทธิปัญญา ที่อยู่ในความทรงจ าเดิม 
    นอกจากตัวแปรทั้ง 3 อย่างดังกล่าว ออซูเบลกล่าวว่า การสอนจะต้อง
ค านึงถึงวัยของนักเรียนด้วย เพราะถ้าหากนักเรียนไม่พร้อมที่จะรับหรือรับโดยไม่เข้าใจ ก็อาจจะเป็น
การท่องจ าแบบนกแก้วนกขุนทอง 
    ประเภทของการเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย 
    ออซูเบลได้แบ่งการเรียนรู้อย่างมีความหมายออกเป็น 3 ประเภท คือ 

    1) Subordinate Learning เป็ นการ เ รี ยนรู้ โ ดยการรั บอย่ า งมี
ความหมาย โดยมีวิธีการ 2 ประเภท คือ 
     (1) Derivative Subsumption เป็นการเชื่อมโยงสิ่ งที่จะต้อง
เรียนรู้ใหม่กับหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เคยเรียนมาแล้ว โดยการได้รับข้อมูลมาเพ่ิม เช่น มีคนบอก  
แล้วสามารถดูดซึมเข้าไปในโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีอยู่แล้วอย่างมีความหมาย โดยไม่ต้องท่องจ า 



55 
 

     (2) Correlative Subsumption  เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย
เกิดจากการขยายความ หรือปรับโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีมาก่อนให้สัมพันธ์กับสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่ 
    2) Superordinate Learning  เป็นการเรียนรู้โดยการอนุมาน โดย
การจัดกลุ่มสิ่งที่เรียนใหม่เข้ากับความคิดรวบยอดที่กว้างและครอบคลุมความคิดรวบยอดของสิ่งที่
เรียนใหม่ เช่น สุนัข แมว หมู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
    3) Combinatorial Learning เป็นการเรียนรู้หลักการ กฎเกณฑ์ต่างๆ 
เชิงผสม ในวิชาคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ โดยการใช้เหตุผล หรือการสังเกต เช่น  การเรียนรู้
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักกับระยะทางในการที่ท าให้เกิดความสมดุล 
    สรุปทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล  การจัดการ
เรียนรู้ควรเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย โดยการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีการเชื่อมโยงพ้ืนฐานความรู้เดิมที่มี
มาก่อนกับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ใหม่  
    ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยมกับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร 
    การเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยมหรือปัญญานิยมมีความเชื่อในเรื่องการใช้
เหตุผล การเรียนรู้จะเกิดจากการรับรู้ การท าความเข้าใจ การแก้ปัญหา ซึ่งเป็นกระบวนการทางด้าน
ความคิดและสติปัญญา  การพัฒนาหลักสูตรควรมีลักษณะ ดังนี้ 
    1) หลักสูตรจะมีลักษณะเน้นพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ครูเป็น
ผู้อ านวยการการเรียนรู้และจัดเตรียมเนื้อหา การวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้
เหมาะสม  
    2) การจัดหลักสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) ช่วยให้สามารถ
สอนเนื้อหาหรือความคิดรวบยอดเดียวกันแก่ผู้เรียนทุกวัยได้ โดยต้องจัดเนื้อหาความคิดรวบยอดและ
วิธีสอน ให้เหมาะสมกับข้ันพัฒนาการของผู้เรียน 
    3) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับ 

ความพร้อมของผู้เรียน และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิด
ประสิทธิภาพ 
    4) กิจกรรมของหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสค้นพบข้อความรู้
ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระให้มาก เพ่ือช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
    5) การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
    6) ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมี
ความหมายส าหรับผู้เรียน 
  2.3 ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
   นักจิตวิทยากลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับความเป็นมนุษย์ ความเป็นปัจเจกบุคคล 
มองมนุษย์ว่ามีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการและมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตน นักจิตวิทยาคนส าคัญเช่น มาสโลว์ (Maslow) โรเจอร์ส (Rogers) และนีล (Neil) 
เป็นต้น ในบทนี้น าเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์ ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ใช้ในวงการศึกษา  
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มากที่สุด โดยเฉพาะระดับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งพรรณี ชูทัย เจนจิต (2538), 
ประสาท อิศรปรีดา (2546) และ ทิศนา แขมมณ ี(2553), ได้เสนอไว้ดังนี้ 
   ทฤษฎีการเรียนรู้ของมาสโลว์ (Maslow)  มองว่าธรรมชาติแล้วมนุษย์เกิดมาดี 
และพร้อมที่จะท าสิ่งดี ถ้าความต้องการพ้ืนฐานได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ ความดีที่อยู่ใน  

ตัวมนุษย์เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด การเรียนรู้หรือการแสดง พฤติกรรมเกิดจากแรงผลักดันภายใน
ตัวบุคคล แรงผลักภายในที่จะไปถึงสภาพการณ์ที่เรียกว่า "การรู้จักตนเองตรงตามสภาพที่เป็นจริง 
(Self Actualization)" หรือความต้องการที่จะตระหนักในความสามารถของตนเอง ซึ่ งหมายถึง
ความสามารถที่จะเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง ทั้งใน ส่วนบกพร่องและส่วนดี รู้ทั้งจุดอ่อนและ
ตระหนักในความสามารถของตนเอง พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ที่มีต่อตนเอง มาสโลว์ได้
กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนล้วนมีความต้องการและจะสนองความต้องการให้กับตนเองทั้งสิ้น ซึ่งความ
ต้องการเรียงจากความต้องการขั้นต่ าสุดขึ้นไปหาความต้องการขั้นสูงสุดดังนี้  มาสโลว์ได้เสนอแนวคิด
ของการจัดล าดับขัน้ของความต้องการ (Hierarchy of Needs) 5 ขั้น ดังนี้  
   ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) คือความต้องการ
ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เพ่ือการอยู่รอดของมนุษย์ ความต้องการพ้ืนฐานนี้ไม่ได้รับการตอบสนอง 
ร่างกายของมนุษย์ก็ไม่สามารถท างานได้ หรือท างานได้ไม่ดี  ได้แก่ อากาศ น้ า อาหาร เป็นสิ่งที่
ร่างกายต้องการใช้ในกระบวนการสร้างร่างกาย เพ่ือให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เสื้อผ้าเครื่องนุ่นห่ม
และที่พัก จะให้การปกป้องที่จ าเป็นกับมนุษย์ จากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม  
   ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and Security Needs) คือ
ความต้องการที่จะมีชีวิต ที่มั่นคงปลอดภัย จะมีอิทธิพลกับพฤติกรรม ถ้าไม่มีความปลอดภัยทาง
กายภาพ เช่น อาชญากรรม สงคราม การก่อการร้าย ภัยพิบัติธรรมชาติ หรือ ความรุนแรงใน
ครอบครัว ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย รวมถึง ความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคล ความมั่นคง
ปลอดภัยทางการเงิน สุขภาพและความเป็นอยู่  ระบบรับประกัน-ช่วยเหลือ ในกรณีของอุบัติเหตุ/
ความเจ็บป่วย เป็นต้น  
   ขั้นที่ 3 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Love and Belonging 
Needs) มนุษย์เมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มใดก็ต้องการให้ตนเป็นที่รักและยอมรับในกลุ่มที่ตนอยู่ มนุษย์
ต้องการที่จะรู้สึกเป็นเจ้าของและถูกยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นในระดับ ความสัมพันธ์ทางสังคมเล็กๆ เช่น 
สมาชิกในครอบครัว คู่ชีวิต พ่ีเลี้ยง เพ่ือนสนิท หรือ กลุ่มสังคมใหญ่ เช่น สโมสร กลุ่มศาสนา องค์กร
สายอาชีพ ทีมกีฬา แก็งส์ มนุษย์ต้องการที่จะรักและถูกรักจากคนอ่ืน ถ้าขาดความต้องการเรื่องนี้ไป 
หลายคนกลายเป็นคนขี้เหงามีปัญหาการเข้าสังคม และ เป็นโรคซึมเศร้า  
   ขั้นที่ 4 ความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน (Self -
Esteem Needs) มนุษย์ทุกคนต้องการที่จะได้รับการยอมนับถือ  เคารพให้เกียรติ และเห็นคุณค่าโดย
คนอ่ืน   มนุษย์จึงท ากิจกรรมที่ท าให้รู้สึกว่าเขาได้มีส่วนท าประโยชน์ เพ่ือจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ไม่
ว่าจะเป็นอาชีพ หรือ งานอดิเรก  มาสโลว์ได้กล่าวถึงความต้องการความเคารพนับถือใน 2 ระดับ คือ  
   1) ระดับล่าง เป็นความต้องการความนับถือจากคนอ่ืน ความต้องการสถานะ 
การยอมรับ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี และ ความสนใจ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2
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   2) ระดับสูง เป็นความต้องการความเคารพตัวเอง ความต้องการความแข็งแกร่ง 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความมั่นใจในตัวเอง ความเป็นตัวของตัวเอง และอิสระ ซึ่งเป็น
ความสามารถภายในมากกว่า ซึ่งได้มาโดยผ่านประสบการณ์ ซึ่งความต้องการในขั้นนี้ถ้าได้รับจะ
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
   ขั้นที่ 5 ความต้องการในการเข้าใจและรู้จักตนเอง (Self-Actualization Needs) 
ความต้องการนี้เกี่ยวกับศักยภาพสูงสุดของบุคคล และ การตระหนักถึงศักยภาพนั้น คือความต้องการ
ที่ปรารถนาจะเป็นมากกว่าที่เขาเป็นอยู่ เป็นความปรารถนาที่จะเป็นทุกๆอย่างที่เขาจะสามารถเป็น  
โดยเพ่งเล็งประโยชน์ของคนอ่ืนและของสังคมส่วนรวมเป็นส าคัญ 
   มาสโลว์ได้กล่าวเน้นว่า ความต้องการต่างๆ เหล่านี้ต้องเกิดเป็นล าดับขั้น และ
จะไม่มีการข้ามขั้น ถ้าข้ันที่ 1 ไม่ได้รับการตอบสนอง ความต้องการในล าดับขั้นที่ 2-5 ก็ไม่อาจเกิดขึ้น
ได้ การตอบสนองที่ได้รับในแต่ละขั้นไม่จ าเป็นต้องได้รับทั้ง 100% แต่ต้องได้รับบ้างเพ่ือจะได้เป็น
บันไดน าไปสู่การพัฒนาความต้องการในระดับที่สูงขึ้นในล าดับขั้นต่อไป 
   สรุปตามแนวคิดของมาสโลว์ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการพ้ืนฐานตามธรรมชาติ
เป็นล าดับขั้นตอน คือ ขั้นความต้องการทางร่างกาย ขั้นความต้องการความมั่นคง ปลอดภัย ขั้นความ
ต้องการความรัก ขั้นความต้องการยอมรับและการยกย่องจากสังคม และขั้นความต้องการในการ
เข้าใจและรู้จักตนเอง  หากความต้องการขั้นพ้ืนฐานได้รับการตอบสนองอย่างพอเพียงส าหรับตนใน
แต่ละขั้น มนุษย์จะสามารถพัฒนาตนไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น พร้อมที่จะใช้ความสามารถที่มีอยู่ในตนเองท า
ประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างเต็มท่ี  
   ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยมกับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
   กลุ่มมนุษยนิยมเน้นความเป็นคนของคน  เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมความดี และ
มีอิสระที่สามารถน าตนเอง พ่ึงตนเอง และท าประโยชน์ในสังคม การพัฒนาหลักสูตรควรมีลักษณะ 
ดังนี้  
   1) หลักสูตรควรเป็นลักษณะหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Centered 
Designs) หลักสูตรเน้นประสบการณ์ (Experience – Centered Designs) หลักสูตรแบบมนุษยนิยม 
(Humanism Designs)  
   2) การศึกษาควรเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแบบเป็นไปตามธรรมชาติ โดยให้
โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนแก่บุคคลอย่างเต็มที่ 
   3) กิจกรรมหรือประสบการณ์เน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการเลือกเรียนในสิ่งที่
ตนสนใจ และผู้สอนจ าเป็นต้องกระตุ้นและจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ดังนั้น การจัดการเรียนคือ การสอนที่เด็กเป็นศูนย์กลาง   
   4) การจัดบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้และเน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยครูเป็นผู้ชี้แนะและท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและ 

การเรียนรู้จะเน้นกระบวนการเป็นส าคัญ 
   5) การจัดสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย บริบูรณ์ด้วยความรัก มีอิสรภาพ
และเสรีภาพ ผู้เรียนจะพัฒนาไปในทางท่ีดีทั้งต่อตนเองและสังคม 
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   จิตวิทยากับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
   ปัจจัยทางจิตวิทยามีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายการศึกษาให้ใกล้
ความเป็นจริงและปฏิบัติได้มากขึ้นและมีวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผู้เรียน และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
อาศัยหลักจิตวิทยาเข้ามาช่วย เพราะจิตวิทยาเป็นรากฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการวางหลักสูตร 
รากฐานทางจิตวิทยาดังกล่าว คือ พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร
นักพัฒนาหลักสูตรจึงควรน าแนวปฏิบัติตามหลักจิตวิทยาไปใช้ดังนี้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556 : 41) 
   1) ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences) ของ
ผู้เรียนรวมทั้งความแตกต่างของระดับพัฒนาการในด้านต่างๆ ภายในตัวของผู้เรียนแต่ละคนต้อง
ก าหนดหลักสูตรให้ยึดหยุ่น เพ่ือให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมี
โอกาสเลือกเรียนวิชาต่างๆ ตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของตน 
   2) ต้องก าหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาให้กว้างขวางในระยะต้น เพ่ือให้ผู้เรียน
มองเห็นส่วนรวมและได้มีประสบการณ์ขั้นพ้ืนฐานเพียงพอ  เมื่อเรียนชั้นสูงจึงมีการจัดวิชาเฉพาะ 
ส าหรับเลือกหรือหาความช านาญ  ซึ่งสอดคล้องกับกฎที่ว่าพัฒนาการเริ่มต้นจากการตอบสนองทั่วๆ ไป 
ก่อนการตอบสนองเฉพาะ 
   3) ต้องก าหนดวิชาต่างๆ ไว้อย่างมีระเบียบ โดยการจัดตามล าดับความยากง่าย
และสอดคล้องกับล าดับขั้นของพัฒนาการผู้เรียนโดยค านึงถึงวุฒิภาวะของผู้เรียนแต่ละวัยตลอดจน
ความพร้อมของผู้เรียน 
   4) ต้องค านึงถึงผลที่ผู้เรียนได้รับ โดยตั้งความมุ่งหมายไว้ให้ผู้เรียนเจริญเติบโต
ได้ส่วนสัมพันธ์กันทุกด้าน ไม่เน้นในด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไปจนลืมด้านอื่นทั้งนี้เพราะการเจริญเติบโต
และพัฒนาการเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กัน 
   5) ต้องค านึงถึงความต่อเนื่องของประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนทุกระยะ เพราะ
พัฒนาการของผู้เรียนในระยะใดก็ตามย่อมอาศัยพัฒนาการเดิมเป็นรากฐาน การจัดประสบการณ์ให้
ต่อเนื่องกันจึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมความต่อเนื่องของพัฒนาการไปในตัว เช่น จัดล าดับกิจกรรมและ
เนื้อหาวิชาให้ต่อเนื่องกับสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนมาก่อนแล้ว 
   6) ต้องค านึงถึงอัตราความเร็วของความเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยต่างๆ 
โดยถือว่าในวัยผู้เรียนเป็นวัยที่การเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ประสบการณ์ที่จัด
ให้ผู้เรียนจึงควรมีหลากหลายและแปรเปลี่ยนอยู่เสมอ 
   7) ต้องค านึงถึงความแตกต่างทางเพศของผู้ เรียน โดยก าหนดวิชาและ
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเพศ เช่น วิชาคหกรรมศาสตร์ส าหรับผู้เรียนผู้หญิง วิชาช่างส าหรับ
ผู้เรียนผู้ชาย วิชาบางอย่างเหมาะส าหรับทั้งสองเพศ เช่น ศิลปะ ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็น
ต้น ซึ่งควรก าหนดให้เหมือนกัน 
   8) ต้องค านึงถึงการปรุงแต่งบุคลิกภาพของผู้เรียน โดยพิจารณาจากพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนและวัฒนธรรมของสังคมท่ีเป็นอยู่ในขณะนั้น 
   9) ต้องมุ่งส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ของผู้เรียน โดยการจัดวิชาให้เหมาะสม
กับผู้เรียนไม่ยากหรือง่ายเกินไป  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความพึงพอใจจากผลส าเร็จในงานที่ตนกระท า 
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ประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนควรเป็นประเภทที่ท้าทายหรือเชิญชวนให้ผู้เรียนอยากทดลองกระท าโดย
ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ปราศจากความหมายแก่ตน 
   10) ควรเน้นในแง่ของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้กระท าสิ่งต่างๆ มากกว่าการท่องจ า
เนื้อหาวิชา 
   11) ควรมีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน มีความหมายมากกว่า
เรื่องราวอย่างอ่ืนที่ไกลตัวผู้เรียน 
   กล่าวโดยสรุป ความรู้ด้านจิตวิทยาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน นักพัฒนาหลักสูตรควรน าเอาแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ 
และจิตวิทยาการเรียนรู้ มาผสมผสานกันเพ่ือให้การออกแบบหลักสูตรมีความเหมาะสมกับผู้เรียนใน
แต่ละระดับ สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาตรงตามความต้องการของผู้เรียน  เพ่ือให้การจัด
การศึกษาเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด 
 

พื้นฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม  
 การศึกษามบีทบาทในการอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมไปสู่สมาชิกรุ่นหลังของ
สังคม  และการศึกษายังมีบทบาทต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคม วัฒนธรรมให้สอดคล้อง ก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังนั้นการศึกษาจึงมีบาทบาทส าคัญใน  

การขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่พึงปรารถนา  หลักสูตรที่ใช้สอนในโรงเรียนจึงไม่สามารถแยกส่วน
ออกจากสังคม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ผู้เรียนเป็นอยู่ การเตรียมส าหรับสังคมในอนาคต  วิชัย ตันศิริ 
(2549 : 11- 12) ได้สะท้อนภาพอุดมคติของสังคมไทยในอนาคตว่า ควรประกอบด้วย 4 ประการ คือ 
 1. สังคมแห่งปัญญาชน (Intellectual Society) เป็นสังคมที่ยกย่องนักคิด นักปราชญ์  
มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความรู้และการเรียนรู้ ผู้น าทางความคิดสามารถจัดตั้งตักศิลา (Academic) 
หรือวิทยาลัย (lyceum) ของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยซึ่งกันและกัน  
 2. สังคมวิทยาศาสตร์ (Scientific Society) เป็นสังคมที่พ้ืนฐานการศึกษายึดกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งท าให้คนในสังคมเป็นคนมีเหตุผล หลักฐานข้อมูลเป็นข้อพิสูจน์สิ่งถูกผิด และมีอิทธิพล
ต่อแนวทางการด าเนินชีวิตของเขา  
 3. สังคมแห่งความเป็นพลเมืองดี (Civil Society) เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมของความเป็น
พลเมืองดีที่มีคุณธรรม เป็นสังคมที่ยึดกฎหมาย พลเมืองมีจิตสาธารณะ (Public Spirit) เอ้ืออาทร
เพ่ือนมนุษย์ ปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ 
 4. สังคมแห่งนักบุกเบิกทางเศรษฐกิจ (Entrepreneurial Society) เป็นสังคมที่สมาชิกใน
สังคมมีบุคลิกภาพของการแสวงหา กล้าคิด กล้าท า กล้าเสี่ยงต่อการบุกเบิกแนวคิดใหม่ๆ 
 หลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน สาระความรู้ สื่อ เทคนิควิธีการต่างๆที่ใช้จึงมีความ
แตกต่างไปตามพลวัตรของสังคม ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกที่
เรียกว่าโลกไร้พรมแดน (Borderless World) หรือ โลกาภิวัตน์ (Globalization) มีความเป็นสากล 
(Internationalization) การศึกษาจึงมีบทบาทหน้าที่ต้องเตรียมความพร้อมเยาวชนในสังคมให้มี
ความพร้อมในการใช้ชีวิตและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น อ าไพ อินทรประเสริฐ 
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(2545 : 25) ได้วิเคราะห์ถึงบทบาทของการศึกษาในการสร้างคุณลักษณะของสังคมที่มีคุณภาพ  
7 ประการ คือ  
 1. สังคมที่ใช้ฐานความรู้ (Knowledge – Based Society) สังคมคุณภาพประกอบด้วย
คนที่ใช้ความรู้เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความรู้ช่วยสร้างรายได้ 
รากฐานความรู้ที่จ าเป็นในสังคมสมัยใหม่ ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 2. สังคมแห่งภูมิปัญญา (Intellectual Society) สังคมคุณภาพต้องประกอบด้วยสังคม 

ที่มีความรู้หลากหลาย รู้จักใช้สหวิทยาการให้เป็นประโยชน์พร้อมรับ-แก้-ปรับเปลี่ยน อย่างมีเหตุผล 
คนในสังคมคุณภาพต้องใช้หลัก “ตรรกะ” มากกว่า “อัตตะ” รู้จักแสวงหาความรู้และน ามาใช้อย่าง
ชาญฉลาดให้เหมาะสมกับตนและชุมชนท้องถิ่น  
 3. สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) สังคมคุณภาพต้องประกอบไปด้วยคนที่ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน และปิติในความรู้ที่ได้รับ ใช้วัฒนธรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบผ่านสื่อ ที่หลากหลาย 
คนในสังคมมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้อันน ามาซึ่งการรับรู้และมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน  
 4. สังคมแห่งความร่วมมือ (Co-Operative Society) สังคมคุณภาพต้องประกอบด้วยคน
ทีรู่้บทบาทและหน้าที่ของตน กระท าสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ให้ความร่วมมือแก่สังคม ร่วมแรง
ร่วมใจสร้างสรรค์และพัฒนางานให้ก้าวหน้า ยึดหลักคุณธรรมในการท างาน  
 5. สังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทร (Frabic and Mercy Society) สังคมที่มีคุณภาพต้อง
ประกอบด้วยคนทีม่ีความรักความห่วงใย มีไมตรีเกื้อกูลกัน ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและประสบปัญหา
มองโลกในแง่ดี  
 6. สังคมแห่งการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment and Maintenance Society) สังคม
ที่มีคุณภาพต้องประกอบด้วยคนที่มีความตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เน้นคุณค่าและรู้รักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีพที่ผาสุก  
 7. สังคมแห่งสันติสุข (Peaceful Society) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีความเจริญ
รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน สังคม
คุณภาพ ต้องประกอบด้วยคนที่รักความสงบสันติ แก้ไขปัญหาต่างๆโดยใช้หลักเหตุผลและ หลักขันติธรรม  
 สังคม วัฒนธรรมกับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 นักการศึกษาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพ้ืนฐานทางด้านสังคม วัฒนธรรมต่อการพัฒนา
หลักสูตรไว้สอดคล้อง สงัด อุทรานันท์ (2532), บุญม ีเณรยอด (2536) และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556) 
กล่าวไว้สอดคล้องกันดังนี้ 
 1. หลักสูตรต้องสนองความต้องการและความเป็นจริงของสังคม ซึ่งสังคมไทยเป็นสังคม
เกษตรกรรม  ที่ก าลังปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมอุตสาหกรรม  ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรเกษตรกรรม  ที่
ก าลังปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมอุตสาหกรรม การพัฒนาหลักสูตราจึงต้องมองสังคมในลักษณะที่กว้างและ
ครอบคลุม  เพื่อจะได้สนองความต้องการของสังคมได้อย่างทั่วถึง 
 2. หลักสูตรจะต้องเน้นในเรื่องความรักชาติ รักประชาชน การให้ความส าคัญกับความรักชาติ
เท่ากับจะต้องรักประชาชนในชาติ ประชาชนในชาติประสบปัญหาอย่างไรและควรที่จะให้ความรักโดย
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การแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง เป็นสิ่งที่หลักสูตรจะต้องให้ความส าคัญชาติในความหมายที่เป็นส่วนรวม
เป็นประเทศ 
 3. หลักสูตรจะต้องแก้ปัญหาให้กับสังคมไม่ใช่สร้างปัญหาให้กับสังคม ทุกวันนี้สังคมไทย
ประสบกับภาวะว่างงาน  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจบไปแล้วหางานท าไม่ได้หลักสูตรย่อมเป็นส่วนประกอบ
หนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้  หลักสูตรจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยก าหนดให้ผู้ ส าเร็จการศึกษามี
ความสามารถที่จะสร้างงานให้กับตนเองได้ไม่เลือกงาน 
 4. หลักสูตรจะต้องปรุงแต่งสังคม ลักษณะด้อยของสังคมไทยในส่วนที่เกี่ยวกับความเชื่อถือ 

ก็คือ คนไทยยังตกอยู่ในอิทธิพลของความเชื่อทางไสยศาสตร์ โชคลาง ของขลัง ขาดเหตุผล หลักสูตร
จะต้องมีบทบาทในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้  และเน้นในเรื่องความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ 
 5. หลักสูตรจะต้องสร้างความส านึกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีใครที่จะสามารถรักษาสภาพของสังคมไว้ได้โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรจะต้องสร้างความส านึกให้ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นเป็นปรากฎการณ์ธรรมดาไม่ใช่
เป็นเรื่องร้ายแรง 
 6. หลักสูตรจะต้องชี้น าในการเปลี่ยนแปลงประเพณีและค่านิยม  มีประเพณีและค่านิยม
บางอย่างในสังคมไทยที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน เช่น ประเพณีบวชนาคการแต่งงาน 
มักจะปฏิบัติกันที่เรียกว่า “ต าน้ าพริกละลายแม่น้ า” สิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์หลักสูตรจะต้อง
ชี้น าให้เลิกปฏิบัติสิ่งที่เป็นค่านิยมท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสมเหล่านี้หรือปฏิบัติด้วยความประหยัด 
 7. หลักสูตรจะต้องถ่ายทอดวัฒนธรรม  เป็นสิ่งที่สังคมได้สั่งสมกันมาหลายชั่วอายุคนสิ่ ง 
ที่ดีที่เหมาะสมก็ยังคงอยู่ถึงสภาพปัจจุบัน  จึงเป็นหน้าที่ของหลักสูตรที่จะต้องเลือกเอาสิ่งที่เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบันมาถ่ายทอดให้กับเยาวชน 
 8. หลักสูตรจะต้องปลูกฝังในเรื่องความซื่อสัตย์และยุติธรรมในสังคม สังคมที่ล้าหลัง
ประเทศที่ด้อยพัฒนา  มักเป็นสังคมที่ขาดความซื่อสัตย์และขาดความยุติธรรมซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ
หลักสูตร ที่จะต้องปลูกฝังความซื่อสัตย์และยุติธรรมในสังคม 
 9. หลักสูตรจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องผลประโยชน์ในสังคม ทุกวันนี้สังคมไทยยังไม่ได้
กระจายผลประโยชน์ในสังคมได้อย่างทั่วถึง ผลประโยชน์มักจะตกอยู่กับชนกลุ่มน้อย ผู้มีอ านาจ 
ผู้ผลิตไม่ได้รับการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ผลประโยชน์ตกอยู่กับคนกลาง  หลักสูตรจะต้องมี
ส่วนในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้เพื่อความมั่นคงและความสุขของสังคม 
 กล่าวโดยสรุป พ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรมเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร
เนื่องจากการศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมที่มีส่วนร่วมสร้างร่วมผลิตสมาชิกในสังคมให้มีคุณลักษณะ   
มีศักยภาพไปตามเป้าหมายที่สังคมวางไว้ รวมทั้งการสร้างภูมิต้านทานต่อวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้
เกิดขึ้นในตัวผู้ เรียนด้วย เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและพัฒนาสังคมไปพร้อมกัน  
ด้วยเหตุดังกล่าวนักพัฒนาหลักสูตรในหลักสูตรทุกระดับ จึงควรต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
ได้แก่ การจัดระบบสังคม ค่านิยม สภาพการณ์ต่างๆ รวมทั้งความคาดหวังของสังคมที่มีต่อเยาวชนซึ่ง
เป็นผลผลิตของหลักสูตรนั้นด้วย  
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พื้นฐานทางด้านการเมืองและการปกครอง 
 การเมืองและการปกครอง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนหมู่มาก 

จึงจ าเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนหรือกติกาต่างๆ ส าหรับสมาชิกในสังคมยึดเป็นแนวปฏิบัติต่อกัน  
เพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคมและอยู่อย่างสันติสุข ระบบการเมืองและการปกครองจึงเป็นระบบที่
ช่วยสนับสนุนเกื้อกูลให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ซึ่งแต่ละสังคมจะมีระบบการเมือง และการปกครองเป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง และแตกต่างจาก
สังคมอ่ืนอย่างชัดเจน เนื่องจากระบบการเมือง และการปกครองต่างกันเนื่องด้วยพัฒนามาจาก
พ้ืนฐานของความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีสภาพสังคมและวัฒนาธรรมต่างกัน ดังนั้นข้อมูลด้านการเมือง 
และ การปกครองที่ควรน ามาเป็นพ้ืนฐานประกอบการพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ระบบ
การเมือง ระบบการปกครอง รากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย นโยบายของรัฐ เป็นต้น  
ซ่ึงสงัด อุทรานันท์ (2532 : 77-93) กล่าวไว้ดังนี้  
 การเมืองและการปกครองกับการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
 การเมืองและการปกครองมีความสัมพันธ์กับการศึกษาในฐานะที่การศึกษามีหน้าที่ ผลิต
สมาชิกที่ดีให้แก่สังคม การศึกษาจึงช่วยให้ผู้เรียนทราบว่าตนมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
สังคมอย่างไรและควรแสดงแนวคิดหรือปฏิบัติตนอย่างไรในระบบการปกครองรากฐานของ
ประชาธิปไตย (ชัยฤทธิ์ พรมมา, 2548 ; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556 )  กล่าวได้ว่าแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรต้องเป็นไปเพ่ือการส่งเสริมระบบการเมืองและการปกครองของชาติ   
 1. หลักสูตรมาตรฐานชาติจึงควรบรรจุเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียน
อยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสันติสุข 
 2. หลักสูตรมีหลักการ เน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย  ควรยึดหลักการดังนี้ 
  2.1 จัดการศึกษาให้เท่าเทียม ทั่วถึง 
  2.2 ให้อ านาจในการจัดการศึกษากระจายไปถึงท้องถิ่น 
  2.3 ให้เสรีภาพ เสถียรภาพแก่บุคคล ให้โอกาสแสดงความคิดเห็น 
  2.4 การเรียนการสอนควรให้โอกาสผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ 
  2.5 ส่งเสริมให้แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
  2.6. จัดหลักสูตรให้ยืดหยุ่นได้ง่าย 
  2.7 เน้นวิชามนุษยสัมพันธ์และจริยธรรมเป็นพิเศษ 
 3. การเรียนการสอน ควรเน้นอบรมสั่งสอนผู้เรียนให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของความเป็นประชาธิปไตย ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
  3.1. ชี้ให้เห็นประโยชน์ของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยการให้ค าแนะน า
และฝึกปฏิบัติ 
  3.2 สร้างนิสัยให้มีความกระตือรือร้น สนใจในเรื่องราวของบ้านเมือง ติดตามข่าวสาร 
  3.3 ปลูกฝังการมีวินัยและการเคารพสิทธิ  เสรีภาพของผู้อื่น 
  3.4 ฝึกให้เข้มงวดในเรื่องการเคารพต่อกฎของโรงเรียน กฎหมายและการเสียภาษี 
  3.5 กระตุ้นและปลูกฝังความตั้งใจเรียน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง  
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ครอบครัวและประเทศชาติ  ฝึกให้สนใจและร่วมกันพิจารณาปัญหาต่างๆ ของสังคมและหาทางแก้ไข 
  3.6 เปิดโอกาส ให้ร่วมมือประกอบกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  3.7 ให้ความรู้และกระตุ้นให้สนใจการเมือง โดยค านึงถึงหลักการ วิธีการ สิทธิ  
หน้าที่ ในฐานะพลเมืองของประเทศ 
  3.8 ปลูกฝังให้มีความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในขบวนการทางเมือง  ทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศชาติ เช่น การเลือกตั้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  3.9 เน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  โดยถือว่าเสียงแต่ละเสียง
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
 สรุปว่าการเมืองและการปกครองเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญและจ าเป็นต่อการออกแบบ
พัฒนาหลักสูตรมากในฐานเป็นตัวขับเคลื่อนส่งเสริมระบบการปกครองของประเทศเพ่ือให้คนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีสันติสุข ข้อมูลพ้ืนฐานทางการเมืองการปกครองจึงจัดเป็นทั้งเนื้อหา กิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  เพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งจัดเป็นผลผลิตได้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับ
ระบอบการปกครองของประเทศ 
 

พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ  
 การศึกษาและเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กัน การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน คุณภาพของคนเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมที่มีสภาพเศรษฐกิจดี จะท าให้สามารถจัดการศึกษาให้กับคนในสังคมได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  เพราะการศึกษาเป็นจักรกลส าคัญในการพัฒนาคน  ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุดในทุกระบบเศรษฐกิจ  ระบบเศรษฐกิจจะเจริญก้าวหน้าได้เพียงใดข้ึนอยู่กับ
คุณภาพของคนในสังคมนั้น  การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ   
 สงัด อุทรานนท์ (2532 : 77- 93) และ อมรา เล็กเริงสิทธุ์  (2540 : 26-27) ได้สรุปความ
เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตร  ไว้ดังนี้ 
 1. การเตรียมก าลังคน การให้การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการผลิตก าลังคนในด้านต่างๆ  
ใหเ้พียงพอ พอเหมาะ และสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละสาขาวิชาชีพ  เพื่อป้องกันการสูญเปล่า
ทางการศึกษา  และเพ่ือลดปัญหาการว่างงานอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  
  หลักสูตรต้องเป็นการเตรียมก าลังคนที่จะสนองกับความต้องการของประเทศ 
เหมาะสมกับระดับความสามารถที่ต้องการ  ซึ่งมีทั้งระดับผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการสาขาต่างๆ ระดับ
ช่างฝีมือและระดับกรรมกร  รวมทั้งต้องพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการทางเศรษฐกิจของสังคมใน
อนาคตด้วย 
 2. การพัฒนาอาชีพ  ประเทศไทยพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร  และประชาชน
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรอาศัยในชนบท ส่วนอาชีพอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการบริการที่อยู่
ชุมชนเมืองมีน้อย  
  หลักสูตรควรเน้นการส่งเสริมอาชีพส่วนใหญ่ของคนในประเทศเพ่ือยกระดับรายได้ให้
สูงขึ้น เพ่ือลดปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยคนจน  ปัญหาการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ เข้ามาสู่การท างาน
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ด้านอุตสาหกรรมมากจนเกินความจ าเป็น ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น การถูกเอารัดเอา
เปรียบ ชุมชนแออัด สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เด็กเร่ร่อน ปัญหาทางครอบครัว เป็นต้น 
 3. การใช้ทรัพยากร เศรษฐกิจเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  เพื่อสนองความต้องการที่ไม่จ ากัดของมนุษย์   
  หลักสูตรควรจัดเนื้อหาวิชา กิจกรรมประสบการณ์ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด และเน้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ครบวงจร อันได้แก่ การผลิต การจ าหน่าย การบริโภค 
การแลกเปลี่ยน และการบริหารโดยเน้นการปฏิบัติจริง 
 4. การพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลในระบบเศรษฐกิจของคนไทย  ยังต้องพัฒนาคนให้มี
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับอาชีพ ทั้งทางเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและการบริการ 
  หลักสูตรควรค านึงถึงการปลุกจิตส านึกในความรับผิดชอบร่วมกัน  สร้างค่านิยมในการ
ท างานร่วมกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน  มีความขยันหมั่นเพียร รู้จักอดออม มีสติปัญญาในการริเริ่ม
สร้างสรรค์  มีความสามารถในการผลิต การสร้างงานและการประกอบอาชีพ 
 5. การลงทุนทางการศึกษา การจัดการศึกษาในทุกระดับต้องใช้งบประมาณของรัฐ
โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งเป็นการศึกษาแบบให้เปล่า  การจัดการศึกษาควรค านึงถึง
งบประมาณเพ่ือการศึกษา แหล่งเงินที่จะช่วยเหลือของรัฐในรูปงบประมาณ   
  หลักสูตร ควรจัดด้านอุปกรณ์และวิธีการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ของรัฐ เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต้องค านึงผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ด้านก าลังคน ปริมาณ  และคุณภาพ 
 สรุปว่าการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจมาใช้ในการ
ก าหนดจุดหมายของหลักสูตร ว่าจะเป็นข้อก าหนดให้เกิดโครงสร้าง หลักสูตร และแนวการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของบุคคลในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับ
สภาพที่เป็นจริงของสังคม  
 

พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท า
ให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การศึกษาจึงต้องท าหน้าที่พัฒนาคนในสังคมให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยการจัดการศึกษาที่เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเกิดทัศนคติ
ใหม่ๆ อันสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนฐานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตรใน 2 ลักษณะคือ เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคนให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงในสังคม และการน าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น  การศึกษา
ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มความเจริญในอนาคต จึงเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับพัฒนาคนในสังคมให้สามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช และ
คณะ (2536), สุจิตรา จงอยู่สุข (2542), ธ ารง บัวศรี (2542) และชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556) ได้เสนอ
ว่าหลักสูตรที่จะพัฒนาควรมีลักษณะดังนี้    
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 1. หลักสูตรควรใช้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประกอบการก าหนด  
เนื้อหาของหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือก าหนดเนื้อหาที่พอเพียง ทันสมัย ให้ผู้เรียน  

ได้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  
 2. หลักสูตรควรมีความหลากหลาย เปิดโอกาสผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้ตามศักยภาพ  
ความสนใจ ความต้องการและตามโอกาส โดยใช้ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ใน
การออกแบบ เช่น การสอนแบบทางไกล การสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) การสอนแบบ
โปรแกรม (Programmed  Instruction) และการสอนระบบออนไลน์ แบบ E-Learning  เป็นต้น 
 3. หลักสูตรปัจจุบันต้องมีการน าสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียน 

การสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อและอุปกรณ์การเรียนใหม่ เครื่องมอืเครื่องใช้ทางอิเลคทรอนิคส์ต่างๆ 
เช่น โทรทัศน์ วิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม การเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  การสอนโดยใช้หนังสืออิเลคทรอนิคส์  
(E-book)  และการสอนโดยใช้แท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น  
 4. หลักสูตรจึงต้องบรรจุวิชาวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นเข้าไปด้วย โดยก าหนดล าดับขั้นให้
สอดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้เทคโนโลยีในอนาคต 
 5. การน าหลักสูตรไปใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  จึงควรมีการเตรียมครูและนักเรียนใน
การใช้สื่อการเรียนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเหล่านี้ให้เข้าใจการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน 
 6. การเลือกใช้เทคโนโลยีที่จะน ามาจัดการเรียนการสอน ธ ารง บัวศรี (2542 : 141)  
ได้เสนอแนะว่า  นักพัฒนาหลักสูตรต้องมีความรอบรู้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีของประเทศเจริญอยู่ใน
ระดับใด  เทคโนโลยีพ้ืนฐานที่จ าเป็นควรน ามาสอนมีอะไรบ้างและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามีอะไรบ้าง  
ซึ่งต้องเลือกน ามาใช้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 
 ดังนั้นกล่าวโดยสรุปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีความสัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์อีกมาก 
ทั้งด้านการสื่อสาร การแพทย์ การศึกษา การเกษตร และด้านอ่ืน ๆ ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาต้อง
ค านึงถึงการพัฒนาหลักสูตรให้คนของประเทศมีความรู้และความสามารถที่เท่าทันและรองรับ
พัฒนาการของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  โดยมีการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่
ใช้เป็นฐานในการเรียนรู้เทคโนโลยี  เพ่ือให้คนในประเทศมีความสามารถในการผลิตและใช้เทคโนโลยี
ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย 
 

บทสรุป 
 บทนี้ได้กล่าวถึงปัจจัยพ้ืนฐาน 6 ด้านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร 

ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคมและวัฒนธรรม การเมือง และ  

การปกครอง เศรษฐกิจ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักพัฒนาหลักสูตร
ต้องศึกษาและท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรในแต่
ละข้ันตอน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  เนื้อหา
สาระในหลักสูตรการจัดกิจกรรม  และการวัดประเมินผล หากนักพัฒนาหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องมี
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การศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานและวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วจะสามารถท าให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรที่มี
คุณภาพมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  วัฒนธรรม  
ความต้องการและพัฒนาการของผู้เรียน  และทันสมัยต่อความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
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ค าถามทบทวน 
 
 
 ตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. จงอธิบายปัจจัยพ้ืนฐานอะไรบ้างที่ต้องน ามาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร เพราะเหตุใด 
 2. จงวิเคราะห์ความส าคัญจ าเป็นของปัจจัยพ้ืนฐานแต่ละปัจจัยมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาหลักสูตรอย่างไร 
 3. จงอธิบายพ้ืนฐานด้านปรัชญาการศึกษา เป็นปัจจัยที่มีบทบาทต่อการจัดการศึกษา 
อย่างไร และน าไปสู่การพัฒนาองค์ประกอบใดของหลักสูตร 
 4. จงวิเคราะห์หลักการ แนวคิดการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดปรัชญาการศึกษาใด  
 5. จงอธิบายพื้นฐานด้านจิตวิทยา เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาองค์ประกอบใดของ
หลักสูตร 
 6. จงวิเคราะห์หลักการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ยึดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มใด พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 7. จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบันและเตรียมมนุษย์ส าหรับสังคมอนาคตอย่างไร  
 8. จงอธิบายพ้ืนฐานด้านการเมืองและการปกครอง และด้านเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาหลักสูตรเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 9. จงยกตัวอย่างความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่
นักพัฒนาหลักสูตรต้องน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 10. จงอธิบายเชื่อมโยงข้อความนี้กับการปัจจัยพ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตร “เสริมวัคซีน
เด็กไทย พ้นหลุมพรางยุคเสื่อมสื่อดิจิตอล” 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 
การออกแบบหลักสตูร 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. อธิบายและสรุปความหมายของการอออกแบบหลักสูตรได้ 
 2. ระบปุระโยชน์ของการออกแบบหลักสูตรได้ 
 3. อธิบายหลักการของการออกแบบหลักสูตรที่ดีได้ 
 4. วิเคราะห์ลักษณะเด่น ข้อจ ากัดของหลักสูตรแต่ละประเภทได้ 
 5. วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะหลักสูตรแต่ประเภทได้ 
 6. อธิบายเชื่อมโยงปัจจัยพ้ืนฐานกับประเภทของหลักสูตรได้ 
 7. เมื่อเสนอ “หลักสูตรตัวอย่าง” นักศึกษาวิเคราะห์ได้ว่าหลักสูตรดังกล่าวมาจัดอยู่ใน
หลักสูตรประเภทใด พร้อมเหตุผลและลักษณะส าคัญได้ 
 8. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

เนื้อหา 
 ความหมายการออกแบบหลักสูตร 
 ประโยชน์ของการออกแบบหลักสูตร 
 หลักการของการออกแบบหลักสูตรที่ดี 
 แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 
 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum)  
  หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlated Curriculum)  
  หลักสูตรกว้าง (Broad-Field Curriculum)  
  หลักสูตรแกน (Core Curriculum) 
  หลักสูตรประสบการณ์ (Experience Curriculum)  
  หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ (Competencies-Based Curriculum) 
  หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum)  
  หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม ( Social Process and Life Function Curriculum) 
 

วิธีการสอน 
 1. วิธีสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบอภิปราย 
  1.2 วิธีสอนแบบบรรยาย 
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  1.3 วิธีสอนแบบกลุ่มเรียนรู้ 
 2. เทคนิคการสอน 
  2.1 การใช้ค าถาม 
  2.2 การใช้ผังกราฟฟิก 
  2.3 กระบวนการกลุ่ม 

 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ขั้นน า 

  3.1 นักศึกษาทบทวนเกี่ยวกับความส าคัญของปัจจัยพ้ืนฐานและจุดเด่นของแต่ละ
ปัจจัยพื้นฐานกับการพัฒนาหลักสูตร  โดยการถามตอบ 
  3.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ น าเสนอเนื้อสาระ กิจกรรมการเรียนรู้และชิ้นงานที่จะ
เกิดข้ึนในการเรียนรู้ครั้งนี้ด้วย Microsoft Power Point  
  3.3 ผู้สอนน าแนวคิด/ค าตอบของนักศึกษาเชื่อมโยงกับเนื้อหาของบทเรียน 
  ขั้นสอน 

  3.4 นักศึกษาเข้ากลุ่มระดมสมองเกี่ยวกับประเด็นที่ก าหนดให้พร้อมเสนอต่อกลุ่ม 
   3.4.1 ความหมายการออกแบบหลักสูตร 
   3.4.2 ประโยชน์ของการออกแบบหลักสูตร 
   3.4.3 หลักการของการออกแบบหลักสูตรที่ดี 
  3.5 กลุ่มน าเสนอผลการระดมสมอง สมาชิกในห้องร่วมกับอภิปรายซักถาม 

  3.6 ผู้สอนบรรยายเพิ่มเติมความรู้ ใน 3 ประเด็นด้วย Microsoft Power Point  
  3.7 นักศึกษาแบ่งกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม ศึกษาประเภทของหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย 
วิเคราะห์ใน 3 ประเด็น คือ 1) แนวคิดในการพัฒนา 2) ลักษณะเด่น 3) ข้อดีและข้อจ ากัด 
   โดยศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและศึกษาจาก  Internet เขียนลง
กระดาษ โปรสเตอร์ ในรูปแบบผังกราฟฟิก หรือตารางพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
   หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum)  
   หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlated Curriculum)  
   หลักสูตรกว้าง (Broad-Field Curriculum)  
   หลักสูตรแกน (Core Curriculum) 
   หลักสูตรประสบการณ์ (Experience Curriculum)  
   หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ (Competencies-Based Curriculum) 
   หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum)  
   หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม (Social Process and Life Function Curriculum) 
  3.8 กลุ่มน าเสนองาน  สมาชิกในห้องร่วมกับอภิปรายซักถาม 
  3.9 นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบความลักษณะเด่น
ของหลักสูตรแต่ละประเภท 

  3.10 นักศึกษาน า “หลักสูตรตัวอย่าง” ที่กลุ่มน ามา ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรที่น ามา
จัดอยู่ในหลักสูตรประเภทใด พร้อมเหตุผลและลักษณะส าคัญ 
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  ขั้นสรุป 

  3.11 ผู้สอนน าเสนอสรุปเนื้อหาของบทเรียน ด้วย Microsoft Power Point พร้อม
ซักถาม 
  3.12 นักศึกษาและผู้สอนรวมกันสรุป “หลักการของการออกแบบหลักสูตรที่ดี”  
  3.13 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท และบันทึกการเรียนรู้ (Learning  Log) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. Microsoft Power Point 
  ความหมาย ประโยชน์ แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร และประเภทของหลักสูตร 

 2. เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาหลักสูตร 
 3. Internet และ Website ทางการศึกษา  
 4. หลักสูตรของจริงประเภทต่างๆ 
 

การวัดและประเมินผล 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้  
 

พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
1.  อธิบายและสรุปความหมายของการ
อออกแบบหลักสูตรได้ 
2.  ระบปุระโยชน์ของการออกแบบ
หลักสูตรได้ 
3.  อธิบายหลักการของการออกแบบ
หลักสูตรที่ดีได้ 
4.  วิเคราะห์ลักษณะเด่น ข้อจ ากัดของ
หลักสูตรแต่ละประเภทได้  
5. วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะ
หลักสูตรแต่ประเภทได้ 
6.  อธิบายเชื่อมโยงปัจจัยพ้ืนฐานกับ
ประเภทของหลักสูตรได้ 
7.  เมื่อเสนอ “หลักสูตรตัวอย่าง”  
นักศึกษาวิเคราะห์ได้ว่าหลักสูตร
ดังกล่าวมาจัดอยู่ในหลักสูตรประเภทใด 
พร้อมเหตุผลและลักษณะส าคัญได้ 
 

     
 
      
 
       
    สังเกต 
    การตอบค าถาม     
    และอภิปราย/        
    ตรวจชิ้นงาน/     
   บันทึกการเรียนรู้     
    (Learning Log) 
 

    
    
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/ 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  พฤติกรรมการ
แสดงออกท้ังการ
ตอบค าถาม /การ
ร่วมอภิปราย/
การท างานกลุ่ม 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 
 
  ชิ้นงานที่ท า
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์  
ครอบคลุมเนื้อหา 
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พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
8.  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

สังเกตการท างาน
กลุ่ม /ตรวจ
ชิ้นงาน/ 
บันทึกการเรียนรู้      
    (Learning Log) 

แบบสังเกต
พฤติกรรม/
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

เสนอความ
คิดเห็น 
ชัดเจน 
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 

 



 

 

บทท่ี  3 
การออกแบบหลักสตูร 

 
 
 จากการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรท าให้นักพัฒนาหลักสูตรได้ 
แนวคิดและทิศทางการก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตรเพราะปัจจัยเหล่านี้จะน ามา
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตรจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร โดยในบทนี้จะน าเสนอแนวคิด ความหมาย ประโยชน์  หลักการของการ
ออกแบบหลักสูตร พร้อมน าเสนอประเภทของหลักสูตร  
 

ความหมายการออกแบบหลักสูตร 
 การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design)  มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้ดังนี้  
 ปราณี สังขะตะวรรธน์ และสิริวรรณ ศรีพหล (2545 : 93) อธิบายความหมายของการ
ออกแบบหลักสูตรว่า เป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ (2556 : 39) กล่าวถึงความหมาย การออกแบบหลักสูตรว่า  
เป็นการจัดวางต าแหน่งขององค์ประกอบแต่ละรายการในขอบข่ายเนื้อหาสาระทั้งหมดของหลักสูตร 
หรือแผนการจัดการเรียน  
 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556 : 50) ให้ความหมายการออกแบบหลักสูตรว่า เป็นการจัด
องค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน 
และการประเมินผล ให้มีความเหมาะสม มีความสอดคล้องสัมพันธ์ต่อเนื่องและกลมกลืนกัน 
 ทาบา (Taba, 1962 : 382) ให้ความหมายการออกแบบหลักสูตรว่า  เป็นการจัด
องค์ประกอบพ้ืนฐาน  4  องค์ประกอบ  ได้แก่  จุดหมาย เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์  เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล  โดยหลักใหญ่ของการออกแบบ  คือ  การก าหนด
กรอบหรือขอบเขต  การเรียงล าดับ  การพิจารณาความต่อเนื่องและการบูรณาการ 
 ชายส์   (Zais, 1976 : 16)  ให้ความหมายการออกแบบหลักสูตรว่า  เป็นการจัด
ส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของหลักสูตร  ซึ่งประกอบด้วยจุดหมาย  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียน
และการประเมินผล 
 แพรทท์ (Pratt, 1994 : 5) ให้ความหมายของการออกแบบหลักสูตรว่า เป็นการจัดเนื้อหา
สาระและมวลประสบการณ์ในหลักสูตรเข้าเป็นหมวดหมู่ ซึ่งค านึงถึงการเรียงล าดับที่เหมาะสม
สัมพันธ์ต่อเนื่องและความกลมกลืนกัน 
 จากความหมายของการออกแบบหลักสูตรข้างต้นสรุปได้ว่า  การออกแบบหลักสูตรเป็น
การจัดองค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ จุดหมาย/เป้าหมาย/วัตถุประสงค์  เนื้อหาสาระ  กิจกรรม
การเรียนการสอน/ประสบการณ์  และการวัดและการประเมินผลให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์
ต่อเนื่องกันอย่างเหมาะสม 
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ประโยชน์ของการออกแบบหลักสูตร 
 จากความสัมพันธ์การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นว่า 

การออกแบบมีประโยชน์มากต่อการได้มาซึ่งหลักสูตรที่มีคุณภาพ ดังนั้นการออกแบบหลักสูตร จึงมี
ประโยชน์ดังนี้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ ; 2556 : 52- 53) 
 1. การออกแบบหลักสูตรที่ดีช่วยสร้างความมั่นใจว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นสามารถเป็น
แนวทางในการปฏิบัติได้  การออกแบบหลักสูตรที่เน้นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นส าคัญ  เป็นการ
สร้างความมั่นใจว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นสามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้  เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ 

ที่บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาได้ 
 2. การออกแบบหลักสูตรที่ดีช่วยเพ่ิมโอกาสความส าเร็จในการจัดการศึกษาการออกแบบ
เป็นการจัดองค์ประกอบทั้ง 4 ของหลักสูตรให้สอดคล้องกัน  การออกแบบหลักสูตรที่ดีจึงเป็น
แนวทางให้กับผู้ใช้หลักสูตรเกิดความเข้าใจง่ายและน าไปใช้ได้ส าเร็จบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 
 3. การออกแบบหลักสูตรที่ดีช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน  การออกแบบหลักสูตรเป็น
การสร้างพิมพ์เขียว  เพื่อให้ผู้ใช้หลักสูตรได้เห็นประสบการณ์ที่จ าเป็นที่ผู้เรียนต้องได้รับ  ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ใช้หลักสูตรมีความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ได้เป็นอย่างดีสามารถน าไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้  
โดยไม่ต้องเสียเวลามาศึกษารายละเอียด  และตีความเอาเอง ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนไปจากจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรได ้
 4. การออกแบบหลักสูตรที่ดีช่วยในการสื่อสารและการประสานงาน  นักพัฒนาหลักสูตร
ที่สามารถออกแบบหลักสูตร  เอกสารการสอน  และคู่มือต่างๆ ที่ช่วยในการสื่อสารเพ่ิมความเข้าใจ 

ที่ง่ายในการน าหลักสูตรไปใช้โดยที่ครูหรือผู้น าหลักสูตรไปใช้ไม่ต้องใช้เวลามาจัดอบรมเพ่ือชี้แจง
เกี่ยวกับตัวหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ส่งผลให้การน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. การออกแบบหลักสูตรที่ดีช่วยลดความตึงเครียด การออกแบบเป็นการวางแผนส าหรับ
การจัดการศึกษาโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน การวางแผนเป็นการท านายความต้องการ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีข้อมูลประกอบหลายๆ ด้าน การออกแบบหลักสูตรจึงเป็นการสร้าง 

พิมพ์เขียวจากสิ่งที่เป็นนามธรรมไปสู่การสร้างพิมพ์เขียวที่เป็นรูปธรรม โดยก าหนดหรือออกแบบ
โครงสร้างต่างๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถน าไปปฏิบัติได้โดยไม่ยุ่งยาก  และเมื่อผู้ปฎิบัติมีแนวทางและ
มองเห็นภาพความเป็นไปได้ในการปฏิบัติสูงและช่วยลดความตึงเครียดในการน าหลักสูตรไปใช้ 
 บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553 : 175 - 176)  ได้กล่าวถึงผลที่ได้จากการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรเป็นงานที่มีกระบวนการและขั้นตอนที่ซับซ้อน และเป็นงานที่อาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัด
หลักสูตร นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตร ให้มาท างานร่วมกับบุคคลหลายฝ่าย การพัฒนาหลักสูตร  

จึงจะประสบความส าเร็จตามจุดหมายแล้ว ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้ 
 1. เป็นการพัฒนาการศึกษาของชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ เพ่ือให้การศึกษา
ของชาติเป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความเจริญของสังคมและของโลก 
 2. เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
โลก โดยเฉพาะในโลกยุคที่เรียกว่า “โลกยุคโลกาภิวัฒน์” 
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 3. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน
แก่ผู้เรียน 
  3.1 มีความสามารถเปลี่ยนแปลงทักษะในด้านต่างๆ 
  3.2 มีความรู้เพียงพอที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นไปได้ 
  3.3 ประพฤติเป็นพลเมืองดีของสังคม 
  3.4 มีจิตใจและร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
  3.5 มีความเข้าใจและรักษาความงามตามธรรมชาติ 
  3.6 มีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม 
  3.7 มีความสนใจและเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ 

3.8   มีความสนใจในการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  3.9 มีความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตและในสังคมได้ 
 ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรจึงมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยสร้างความมั่นใจว่า
หลักสูตรที่สร้างขึ้นสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง  ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสในความส าเร็จของ
การน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  อีกทั้งเป็นการช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน  เนื่องจาก
ผู้ใช้หลักสูตรมีความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
การศึกษาของชาติ โดยเฉพาะคุณภาพของคนในขาติให้สามารถด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเจริญ
ของสังคมและของโลก 
 

หลักการของการออกแบบหลักสูตรที่ดี 
 การออกแบบหลักสูตรที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีหลักการส าคัญดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2536 : 95-98) 
 1. วัตถุประสงค์การออกแบบ  การออกแบบหลักสูตรควรออกแบบวัตถุประสงค์ให้
เหมาะสมกับประเภทของหลักสูตร  ลักษณะของหลักสูตรและระดับของหลักสูตร  เช่น  การออกแบบ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ในระดับประถมศึกษา ก็ควรมี                      
ความเหมาะสมและสัมพันธ์กับความต้องการหรือจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาด้วย 
 2. การประสานกลมกลืนขององค์ประกอบหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตรที่ดีควรมี
ลักษณะประสานกลมกลืนกับส่วนประกอบทั้ง  4  ส่วนอย่างพอเหมาะ  เป็นไปตามสมัยนิยมและ
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้  กล่าวคือ  จ าเป็นต้องจัดวัตถุประสงค์  เนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมินให้สอดคล้องความสัมพันธ์กัน  โดยวัตถุประสงค์เป็นตัวก าหนดเนื้อหา และ
วิธีการจัดกิจกรรม และการประเมินผล  ที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความสนใจและเวลาที่
เปลี่ยนแปลง 
 3. ความยากง่ายในการน าไปสร้างหลักสูตร  การอออกแบบที่ดีควรมีลักษณะง่ายต่อการ
น าไปใช้ในการสร้างหลักสูตร  และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
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 4. ความคุ้มค่าในการออกแบบ  การออกแบบที่ดีควรมีความเหมาะสมระหว่างทรัพยากร
ที่มีอยู่  และวิธีการ โดยการวางแผนหลักสูตรต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ และวิธีการใช้อย่างคุ้มค่า อันได้แก่
วัสดุ  อุปกรณ์  งบประมาณ  อาคาร  สถานที่  ทรัพยากรบุคคลและสิ่งที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
 5. การจัดรายละเอียดของการออกแบบ  การออกแบบที่ดีควรมีการออกแบบคู่มือการใช้
อย่างดี เพ่ือให้ผู้ใช้หลักสูตรมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน โดยการสร้างคู่มือต่างๆ ประกอบการใช้
หลักสูตรเช่น คู่มือการใช้หลักสูตร  คู่มือการจัดกิจกรรม  และคู่มือการประเมินผล  เป็นต้น 
 6. การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร การออกแบบที่ดีควรเน้นโครงสร้างที่กลมกลืนกับ
วัฒนธรรมและความต้องการสังคม เช่น การให้แต่ละท้องถิ่นได้เลือกเรียนวิชาเกี่ยวกับศาสนาที่ชุมชน
นับถือ การเปิดโปรแกรมให้ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาชีพของตนเองในแต่ละท้องถิ่นได้  เป็นต้น 
 7. การทันต่อเหตุการณ์  การออกแบบที่ดีไม่ควรสิ้นเปลืองเวลา เพราะหลักสูตรมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  เศรษฐกิจ  และเทคโนโลยี การใช้เวลา
ออกแบบนานเกินไป  อาจท าให้หลักสูตรนั้นล้าสมัยได้ 
 สรุปได้ว่าหลักการในการออกแบบหลักสูตรที่ดีนั้นต้องออกแบบวัตถุประสงค์ให้เหมาะสม
กับประเภทและระดับของหลักสูตร  มีความสอดคล้องกลมกลืนของทุกองค์ประกอบหลักสูตร
ออกแบบให้ง่ายต่อการน าไปใช้  ให้ผู้ใช้หลักสูตรมีความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน  มีโครงสร้างที่กลมกลืน
กับวัฒนธรรมและความต้องการสังคมทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  และการ
ออกแบบที่ดีต้องใช้เวลาที่เหมาะสมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 

แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 
 การออกแบบหลักสูตรเป็นขั้นตอนส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร นักพัฒนา
หลักสูตรต้องพิจารณากรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อสภาพของสังคม
ปัจจุบันและสามารถตอบโจทย์การพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมด าเนินชีวิตในอนาคตได้ อย่างสอดคล้องและ
กลมกลืน 
 ธ ารง บัวศรี  (2542 : 173 – 175) ได้รวบรวมแนวคิดของนักศึกษาในการออกแบบ
หลักสูตรไว้ต่างกันดังนี้ 
 1. แนวคิดที่ ยึ ด วิช าหรือสาขาเป็ นหลั ก  (Designs Focused on Discipline and 
Subject)  แนวความคิดนี้มีความเห็นว่า สิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียน คือ ความรู้ที่มีอยู่ในวิชาต่างๆ 
ดังนั้นรูปแบบของหลักสูตรจะต้องสะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่ถูกจัดไว้เป็นระเบียบในกรอบของแต่ละ
วิชา โดยเรียงล าดับตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  เช่นเรียงล าดับตามความยากง่ายหรือตามขั้นของการ
พัฒนาการและความเจริญเติบโต ตามแนวความคิดนี้ท าให้เกิด หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum) 
ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไข ท าให้เกิดหลักสูตรอีกหลายรูปแบบ คือ  หลักสูตรสัมพันธ์วิชา 
(Correlated Curriculum) และหลักสูตรกว้าง (Broad-Field Curriculum)  
 2. แนวความคิดที่ยึดกิจกรรมและปัญหาของสังคมเป็นหลัก (Designs Focused on 
Social Activities and Problem) แนวความคิดนี้แตกต่างกับแนวคิดแรกตรงที่ไม่ได้มุ่งที่ความรู้แต่
มุ่งที่สังคม เป็นความพยายามที่จะปลีกตัวออกจากการเป็นหลักสูตรรายวิชา  เพ่ือให้หลุดพ้นจาก
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ปัญหาที่หลักสูตรรายวิชาประสบอยู่ จุดเน้นส าคัญ คือ หน้าที่ของบุคคลในสังคมปัญหาของสังคม และ
การเสริมสร้างสังคม แนวความคิดดังกล่าวมีผลท าให้เกิดหลักสูตรที่ เรียกว่า หลักสูตรแกน (Core 
Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่บังคับให้ทุกคนต้องเรียน เพราะถือว่าปัญหาสังคมเป็นปัญหาร่วมของ
ทุกคน  
 3. แนวความคิดที่ยืดความต้องการและความสนใจของผู้ เรียนเป็นหลัก (Designs 
Focused on Individual Needs and Interests)  แนวความคิดนี้ ความสนใจของผู้เรียนในปัจจุบัน
มีความส าคัญกว่าสิ่งใด  เป็นการยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่จะบรรจุในหลักสูตรจะ
เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนและปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ  หลักสูตรจะไม่ก าหนดอะไรไว้แน่นอน  
เป็นเรื่องที่ผู้สอนและผู้เรียนจะตกลงกัน หลักสูตรนี้มีชื่อว่า หลักสูตรประสบการณ์  (Experience 
Curriculum) หรือหลักสูตรที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered Curriculum) 
 4. แนวความคิดที่ยึดความสามารถเฉพาะของผู้เรียนเป็นหลัก (Designs Focused on 
Specific Competencies) แนวความคิดนี้การออกแบบหลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์ความสามารถที่
ผู้เรียนพึงกระท าขึ้น  ส่วนใหญ่จะเป็นทักษะในด้านต่างๆ จัดเรียงตามล าดับหรือตามความสอดคล้อง
กลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาตามแต่จะสะดวก  ตามแนวความคิดนี้จะได้หลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตรเกณฑ์
ความสามารถ (Competencies-Based Curriculum) 
 5. แนวความคิดที่ยึดทักษะในกระบวนการเรียนรู้เป็นหลัก (Designs Focused on 
Process  Skill) การออกแบบหลักสูตรตามแนวความคิดนี้มุ่งในเรื่องของวิธีการมากกว่าเนื้อหาวิชา
โดยถือว่าความรู้เป็นเพียงพาหะที่น าไปสู่จุดประสงค์ของการเรียนการสอน ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
หลักสูตรที่เกิดจากแนวความคิดแบบนี้เรียกกว่า  หลักสูตรที่มุ่งกระบวนการ (Process Approach 
Curriculum) 
 6. แนวความคิดที่ยึดหลักการผสมผสานทั้งในด้านกระบวนการและความรู้ (Designs 
Focused on Integration of Knowledge and Process) ตามแนวความคิดนี้การออกแบบตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของจิตวิทยาศาสตร์  ซึ่งต้องการเห็นภาพรวมของเนื้อหาและกระบวนการในการเรียน 

การสอน ท าให้มองไม่เห็นว่ามีการแยกวิชาออกจากกัน  หลักสูตรตามแนวความคิดนี้เรียกว่า หลักสูตร
บูรณาการ (Integrated Curriculum) ตัวอย่างของหลักสูตรแบบนี้ได้แก่ หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม 
(Social Process and Life Function Curriculum) 
 

ประเภทของหลักสูตร 
 ในการจัดท าหลักสูตรของแต่ละยุคสมัย  นักพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องพิจารณาให้
หลักสูตรนั้นมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองการปกครอง  จาก
การศึกษาวิวัฒนาการของหลักสูตร พบวา  หลักสูตรมีรูปแบบที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงไปตาม 
แนวคิดของนักการศึกษาที่มีความเชื่อมต่อปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีทางการศึกษาที่แตกต่างกัน 
ผู้เขียนได้วิเคราะห์ประเภทหลักสูตร ที่นักการศึกษาไทยและนักการศึกษาต่างประเทศเสนอไว้ได้แก่
แนวคิดของ วิชัย ดิสสระ (2535) , ธ ารง บัวศรี (2542), รุจิร์ ภู่สาระ (2545) , บุญชม ศรีสะอาด 
(2546) , วิชัย วงษ์ใหญ่  (2554) , ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556) , ทาบา (Taba ,1962),  ชายส์ (Zais, 
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1976)  และ เซย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิส์ (Saylor, Alexander and Lewis ,1981) โดยเสนอ
ในรูปแบบตารางวิเคราะห์ประเภทของหลักสูตร ดังตารางที่ 6  
 
ตารางท่ี  6  วิเคราะห์ประเภทของหลักสูตร  
 

 
 
 
 

ประเภทหลักสูตร 
 
 
 
 วิช

ัย ด
ิสส

ระ
  

ธ า
รง 

 บ
ัวศ

รี 
รุจ

ิร์ ภ
ู่สา

ระ
 

บุญ
ชม

 ศร
ีสะ

อา
ด 

วิช
ัย  

วง
ษ์ใ

หญ
่ 

ชัย
วัฒ

น์ 
สุท

ธิร
ัตน

์ 

ทา
บา

 

ชา
ยส

์ 

เซย
์เลอ

ร์ อ
เล็ก

ซา
นเด

อร
์แล

ะเล
วิส

์ 

รว
ม 

หลักสูตรเนื้อหาวิชา/
หลักสูตรรายวิชา 
(Subject Curriculum) 

 / / /  / / / / 7 

หลักสูตรหมวดวิชา 
(Fusion Curriculum) 

  / /  / /   4 

หลักสูตรสัมพันธ์วิชา 
(Correlated 
Curriculum) 

/ /  / / /    5 

หลักสูตรหมวดวิชา/
หลักสูตรกว้าง (Broad 
Fields Curriculum)  

/ / /   /  /  5 

หลักสูตรแกน (Core 
Curriculum)  

/ / /   / / /  6 

หลักสูตรประสบการณ์
(Experience 
Curriculum) 

/ / /       3 

หลักสูตรบูรณาการ 
(Integration 
Curriculum)  

/ / /       3 
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ตารางท่ี  6  วิเคราะห์ประเภทของหลักสูตร  (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ประเภทหลักสูตร 
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ู่สา
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บุญ
ชม
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ีสะ
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ด 

วิช
ัย  

วง
ษ์ใ

หญ
่ 

ชัย
วัฒ

น์ 
สุท

ธิร
ัตน

์ 

ทา
บา

 

ชา
ยส

์ 

เซย
์เลอ

ร์ อ
เล็ก

ซา
นเด

อร
์แล

ะเล
วิส

์ 

รว
ม 

หลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Child 
Centered Curriculum) 

 /        1 

หลักสูตรเกณฑ์
ความสามารถ 
(Competency- Based 
Curriculum) 

 /  /  /   / 5 

หลักสูตรที่มุ่งกระบวนการ 
(Process Approach 
Curriculum) 

 / /      / 3 

หลักสูตรเพื่อชีวิตและ
สังคม (Social Process 
and Life Function  
Curriculum) 

 / / /   /  / 5 

หลักสูตรที่เน้นความ
ต้องการและความสนใจ
ของแต่ละบุคคล 

   /     / 2 

หลักสูตรผสมผสาน /   /      2 
หลักสูตรวิชาแกน /   /      2 
หลักสูตรที่เน้นวิชาเป็น
ศูนย์กลาง(Subject-
Centered Design) 

/    /     2 

หลักสูตรแบบสาขาวิชา
(Discipline Design) 

/    /   /  3 
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ตารางท่ี  6  วิเคราะห์ประเภทของหลักสูตร  (ต่อ) 
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์เลอ

ร์ อ
เล็ก

ซา
นเด

อร
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วิส

์ 
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ม 

หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง(Learner – 
Centered Design) 

/    /   /  3 

หลักสูตรที่เน้นปัญหาเป็น
ศูนย์กลาง(Problem – 
Centered Design) 

    /   /  2 

หลักสูตรที่เน้นเทคโนโลยี 
เป็นศูนย์กลาง 
(Technology Centered 
Design) 

    /     1 

หลักสูตรแบบเอกัตภาพ 
(Individualized 

  /   /    2 

หลักสูตรส่วนบุคคล 
(Personalized 
Curriculum) 

  /   /    2 

หลักสูตรกิจกรรม/
ประสบการณ ์(Learning 
Activity/Experience 
Curriculum) 

     / /   2 

หลักสูตรการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

 
  /      1 

 
 จากตารางที่ 6  พบว่าแนวคิดข้างต้นของนักการศึกษา นักพัฒนาหลักสูตรได้กล่าวถึง
ประเภทของหลักสูตรไว้หลากหลายประเภท ซึ่งความคิดหลักมีความสอดคล้องกัน  ผู้เขียนเสนอ
ประเภทหลักสูตรที่ส าคัญไว้ 8 ประเภท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 



83 
 

 1.หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum) 

 หลักสูตรรายวิชา เป็นหลักสูตรที่ใช้มานานที่สุด   ได้รับอิทธิพลจากปรัชญาการศึกษา             
กลุ่มสารัตถนิยม (Essentialism) โครงสร้างหลักสูตรแยกเป็นรายวิชา แต่ละรายวิชาจะไม่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระเป็นหลัก กระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้นครู
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ จุดหมายของหลักสูตรต้องการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ความจ าของผู้เรียน
มากกว่าการน าประโยชน์ของความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 การประเมินผลการศึกษาหรือการเรียนรู้ของนักเรียน  จึงมุ่งเน้นด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนเป็นหลักการประเมินผลการเรียนรู้  มีความสะดวก  เครื่องมือวัดไมยุ่งยาก  เนื่องจากเด็กทุกคน
ต้องเรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนๆ กันและจะต้องมีความรู้สอบผ่านข้อสอบเดียวกัน จากสาระเนื้อหา
เดียวกันไม่มีการจัดเนื้อหาสาระที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 จุดเด่นของหลักสูตรรายวิชา  คือ  การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ง่าย รวดเร็ว เพราะ
เนื้อหาวิชาถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบ  ท าให้ผู้เรียนทุกคนมีความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นถูกต้องตรงกัน 
 ข้อจ ากัดของหลักสูตรรายวิชา คือ การเรียนเนื้อหาแต่ละรายวิชาไม่สามารถ เชื่อมโยงให้
สัมพันธ์กันและน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ ผู้เรียนขาดทักษะการคิดแก้ปัญหา ทั้งนี้
เนื่องจากหลักสูตรจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเนื้อหาวิชาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงจากความ
ต้องการหรือความผันแปรในสังคม 

        2.หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlated Curriculum) 

 หลักสูตรสัมพันธวิชา เนื่องจากหลักสูตรรายวิชามีข้อบกพร่องหลายด้าน นักพัฒนา
หลักสูตรจึงพยายามแก้ไขปรับปรุงให้รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันมากขึ้น 
เช่น ในกรณีผู้สอนอย่างน้อยสองรายวิชาร่วมกันวางแผนจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยสอนหัวเรื่อง
เดียวกันมีการเชื่อมโยงไปสู่รายวิชาที่เกี่ยวข้องกัน  ตัวอย่าง “การสอนเรื่องเงา” ครูวิทยาศาสตร์สอน
การเกิดเงา ครูคณิตศาสตร์สอนการวัดระยะทางโดยการวัดเงาคิดค านวณเรื่องเงาในช่วงเวลาต่างๆ 
จัดท ากราฟของเงาในระยะต่างๆ ครูศิลปะสอนเทคนิคการวาดรูปที่มีเงา เป็นต้น หลักสูตรสัมพันธ์วิชา
ยึดแนวคิดหลักการของปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม  โครงสร้างหลักสูตรยังจัดแยก เป็นรายวิชาแต่
น าหัวข้อของรายวิชาต่างๆ มาเชื่อมโยงกัน  ผู้สอนยังคงรับผิดชอบรายวิชาของตนเอง และเน้น 

บทบาทการสอนของครูเป็นส าคัญ 
 การประเมินผลการศึกษาหรือการเรียนรู้ของนักเรียน คือ การวัดความส าเร็จด้วยคะแนน 

ความจดจ าเนื้อหาวิชาแต่ละวิชา ใครมีความสามารถจดจ าแล้วถ่ายทอดออกมาได้มาก ก็ถือว่ามี
ความสามารถมาก ถ้าใครจดจ าและถ่ายทอดออกมาได้น้อย ก็ถือว่าไม่มีความสามารถหรือไม่เก่ง 
 จุดเดนของหลักสูตรสัมพันธ์วิชา  คือ  ช่วยให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนมากขึ้น การเรียน 

มีความหมายมากขึ้น  เพราะสามารถเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งได้  
 ข้อจ ากัดของหลักสูตรสัมพันธ์วิชาา  คือ  เรื่องเวลาของการวางแผนร่วมกันของผู้สอน  
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ยังคงเน้นการวัดการจดจ าเนื้อหา สาระความรู้ อาจส่งผลต่อ 
ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
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 3.หลักสูตรกว้าง (Broad-Field Curriculum) 

 หลักสูตรหมวดวิชาหรือหลักสูตรกว้าง  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ข้อบกพร่องของ
หลักสูตรรายวิชา ด้วยการรวมเอาวิชาที่มีลักษณะ เนื้อหาคล้ายกันหรือใกล้เคียงกันมารวมไว้ในหมวด
วิชาเดียวกัน เช่น หมวดวิชาสังคมศึกษาประกอบด้วยวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
และศีลธรรม หมวดวิชาคณิตศาสตร์ประกอบด้วยวิชาเลขคณิต  พีชคณิต เรขาคณิต และตรีโกณมิติ 
เป็นต้น หลักสูตรประเภทนี้ยังคงมีแนวคิดของการจัดการศึกษาตามปรัชญาการศึกษาแบบสารัตถนิยม 
คือมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ เนื้อหาวิชาเป็นส าคัญ  
 การประเมินผลของการศึกษาหรือการเรียนรู้ของนักเรียน ยึดเนื้อหาสาระของรายวิชาเป็น
หลัก เน้นการวัดความรู้ความจ าเนื้อหาสาระของวิชาเดิม  
 จุดเด่นของหลักสูตรกว้าง  คือ  เป็นหลักสูตรที่รวบรวมรายวิชาที่มีความสัมพันธ์กัน ถือเป็น
ศาสตร์เดียวกันมาจัดไว้ในหมวดวิชาเดียวกัน  ท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  ผู้เรียนเห็น
ความเชื่อมโยงเนื้อหาสาระการเรียนรู้สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ข้อจ ากัดของหลักสูตรกว้าง คือ การจัดกิจกรรมตามเป้าหมายหลักสูตรกว้างท าได้ยาก 
เพราะต้องอาศัยความช านาญและประสบการณ์ของครูในการออกแบบกิจกรรมที่เชื่อมโยงเนื้อหา
สาระของศาสตร์นั้นได้  พบว่าในทางปฏิบัติครูก็ยังคงสอนแบบแยกเป็นรายวิชา ส่งผลต่อการวัดและ
ประเมินผลของครูยังคงแยกประเมินตามเนื้อหาสาระที่ตนเองรับผิดชอบ 

 4. หลักสูตรแกน (Core Curriculum) 

 หลักสูตรแกน เป็นหลักสูตรอีกรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของหลักสูตร
รายวิชาในระยะแรก การจัดท าลักสูตรแกนจะเริ่มจากการน าเนื้อหาของวิชาต่างๆ มา เชื่อมโยงกัน  
ก าหนดหัวข้อใหม่เอาวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นวิชาแกนแล้วน าวิชาอ่ืนๆ มาสัมพันธ์กัน โดยค านึงถึงความ  
ต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นแกนของหลักสูตร เน้นวิธีการแก้ปัญหาน าเอาบทบาท 

หน้าที่ของบุคคลในสังคมและปัญหาของสังคมเป็นแกนของหลักสูตร  บทบาทของครูก็จะเปลี่ยนไป
เป็นผู้คอยให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาทั้งเป็นรายบุคคลหรือรายหมู่ นักเรียนจะมีประสบการณ์ใน  

การแก้ปัญหาโดยตรง  ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม หลักสูตร
แกนเป็นหลักสูตรที่บังคับให้ทุกคนต้องเรียน เช่น หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่ได้เลือกสรรแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็น
ส าหรับผู้เรียนทุกคน จัดหลักสูตรเป็นกลุ่มประสบการณ์ คือ กลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมอืการเรียนรู้ 
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย และกลุ่มการงานและพ้ืนฐานอาชีพ  
โดยจัดเนื้อหาเป็นหน่วยการเรียนรู้ 
 การประเมินผลการศึกษาหรือการเรียนรู้ของนักเรียน  เน้นการประเมินทักษะกระบวนการ
ในการแก้ปัญหา ประเมินเพื่อตรวจสอบพัฒนาการการเรียนรู้มากข้ึน  
 จุดเด่นของหลักสูตรแกน  คือ  เนื้อหาสาระในหลักสูตรมีความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่างๆ 
และมีการผสมผสานเนื้อหาวิชากับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและสังคมให้สามารถน าความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันการเรียนรู้เน้นการแก้ปัญหาของสังคมมากขึ้น ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาเนื้อหาที่ตนสนใจ 
ความถนัดและความต้องการมากขึ้น 
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 ข้อจ ากัดของหลักสูตรแกน คือ การจัดการเรียนการสอนของครูต้องใช้ความรู้ความสามารถ
สูง ตลอดจนหลักสูตรประเภทนี้ต้องใช้เวลาในการวางแผนการท ากิจกรรมการเรียนการสอนมาก 
เนื่องจากต้องวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันกับบุคลากรหลายฝ่าย ผู้เรียนอาจได้รับเนื้อหาน้อย
เนื่องจากเน้นการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ 

 5. หลักสูตรประสบการณ์ (Experience Curriculum)  

 หลักสูตรประสบการณ์ เป็นหลักสูตรที่นักพัฒนาหลักสูตรต้องการแก้ไขข้อบกพร่องของ
หลักสูตรแบบเดิมที่เอาเนื้อหารายวิชาเป็นตัวตั้ง โดยไม่ค านึงถึงความต้องการและความสนใจของ 
ผู้เรียน  หลักสูตรนี้ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม เชื่อว่านักเรียน
ควรเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือประสบการณ์ใดๆ 
ก็ตาม ต้องจัดขึ้นเพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเจริญงอกงามในทุกด้านและ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการด ารงชีวิต หลักสูตรประสบการณ์จ าเป็นต้องให้ผู้เรียน  

มีบทบาทและส่วนร่วมในการเลือกหากิจกรรมการเรียนที่มีประโยชน์และตรงกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร ลักษณะการร่วมกิจกรรมนั้นต้องอยู่บนรากฐานของความถนัดและความสนใจของ
นักเรียน เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ  (Learning  by  Doing) จะท าให้เกิด
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีการคิดแก้ปัญหาทีเ่กิดข้ึนกับตนเองหรือสังคม 
 การประเมินผลการศึกษาหรือการเรียนรู้ของนักเรียน เน้นการประเมินทักษะการคิด ทักษะ 

การแก้ปัญหา ผู้เรียนมีส่วนรวมในการประเมินตนเอง  
 จุดเด่นของหลักสูตรประสบการณ์ คือ เป็นหลักสูตรที่เน้นประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่สนใจและเกิดประโยชนต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมทักษะการคิด  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนรวมในการวางแผนการเรียนและเลือกกิจกรรมการเรียนของตน  
 ข้อจ ากัดของหลักสูตรประสบการณ์ คือ  มีความยุ่งยากในการก าหนดสาระการเรียนรู้ 
เนื่องจากความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนที่หลากหลาย  ตลอดจนความพร้อมด้านความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรของครู  ทรัพยากร สื่อ  แหล่งการเรียนรู้  และการจัดตารางเรียน  

 6. หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ (Competencies-Based Curriculum) 

 หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถเป็นหลักสูตรที่ยึ ดความสามารถของผู้ เรียนเป็นหลัก  
การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดนี้จะมีการก าหนดเกณฑ์ความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ 
หลักสูตรนี้เรียกว่า หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถที่จัดท าขึ้นเพ่ือความแน่ใจว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับ
หนึ่งๆ นั้น จะมีทักษะและความสามารถในด้านต่างๆตามความต้องการ เป็นหลักสูตรที่ไม่ได้มุ่ง เน้น
ความรู้หรือเนื้อหา แต่มุ่งทักษะความสามารถ  เจตคติและค่านิยม  อันจะมีประโยชน์ต่อชีวิตปัจจุบัน
และอนาคตของผู้เรียนในอนาคตถึงแม้ว่าความรู้เปลี่ยนแปลงพัฒนาไป แต่ผู้เรียนยังคงสามารถปรับตัว
ทันความต้องการของสังคมได้ ตัวอย่างของหลักสูตรประเภทนี้คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรเหล่านี้มี
โครงสร้างซึ่งแสดงให้เห็นถึงเกณฑ์ความสามารถในด้านต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีในแต่ละระดับ
การศึกษาและในแต่ละชั้นเรียน ทักษะและความสามารถในแต่ละชั้นเรียนจะถูกก าหนดให้มี  
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ความต่อเนื่องกัน โดยใช้ทักษะและความสามารถที่ได้รับการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นเป็นฐานส าหรับ  

การเพ่ิมพูนทักษะและความสามารถในอันดับต่อไป  หลักสูตรนี้ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของปรัชญา
การศึกษาพิพัฒนาการนิยม  และปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม 
 การประเมินผลการศึกษาหรือการเรียนรู้ของนักเรียน  เน้นการประเมินทักษะความสามารถ 
เจตคติและค่านิยม ตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรตามระดับการศึกษาของ
ผู้เรียน  ใช้การวัดผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced) ในการประเมินผลความส าเร็จของ
ผู้เรียนแต่ละคน   
 จุดเด่นของหลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ คือ มีการก าหนดผลการเรียนรู้อย่างชัดเจนว่า
ผู้เรียนสามารถท าอะไรได้เมื่อจบหลักสูตร (Course Outcomes) ใช้มาตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบใน
การพัฒนาหลักสูตร  การวางแผนการจัดการเรียนการสอนท าให้การเรียนการสอนเชื่อมโยงกับการ
ประเมินผลและการรับรองคุณภาพ มีเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) ใช้ในการประเมินผล
ผู้เรียนที่แน่นอน 
 ข้อจ ากัดของหลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ คือ การออกแบบการจัดกิจกรรมต้องมี 

ความหลากหลายและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนแต่
ละคนปฏิบัติภาระงานให้ส าเร็จตามเกณฑ์การ ปฏิบัติงานที่ก าหนด ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ผู้เรียนและความช านาญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  

 7. หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum)  

 หลักสูตรบูรณาการเป็นหลักสูตรที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์จากรายวิชาต่างๆ  
เข้ามาจัดเป็นกลุ่มหรือเป็นหมวดหมู่ เดียวกันให้มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน  และจัดกิจกรรม                 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม สามารถน าความรู้ความเข้าใจไป 

ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน หลักสูตรบูรณาการ  คือ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521  
เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เนื้อหาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต  จัดเนื้อหาในลักษณะหัวข้อเรื่องหรือ
โครงงาน หรือบูรณาการโดยเน้นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ เช่น ศาสนา เทคโนโลยี  เป็นต้น 
ครูผู้สอนต้องมีการวางแผนร่วมกัน มิฉะนั้นจะเกิดความทับซ้อน แม้จะใช้การบูรณาการแบบคู่ขนาน
คือ ผู้สอนต่างคนต่างสอนโดยน าเนื้อหาของอีกวิชาหนึ่งมาบูรณาการ  แต่ก็ต้องตกลงกันในส่วนของ
เนื้อหาที่จะน าไปบูรณาการเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน จะบูรณาการด้วยวิธีใดก็มักใช้วิธีการสอน  

แบบก าหนดหัวข้อเรื่อง (Themes) เป็นส่วนใหญ่ หลักสูตรนี้ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของปรัชญา
การศึกษาปฏิรูปนิยม ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม  และปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม  
เป็นลักษณะของการผสมผสานปรัชญา   
 การประเมินผลการศึกษาหรือการเรียนรู้ของนักเรียน  วิธีการประเมินผลการเรียนการสอน
ที่ดีที่สุดคือ การประเมินจากการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (Performance Assessments) และใช้
เกณฑ์การประเมิน (Rubrics) เป็นแนวทางในการให้คะแนน ซึ่งการก าหนดเกณฑ์การประเมินต้อง
ค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และความสามารถของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นด้วย ประเมินโดย 

ตัวผู้เรียนเอง ประเมินโดยเพ่ือน และประเมินโดยครู ประเมินในประเด็นเดียวกันหรือต่างกันก็ได้  
เพ่ือดูความสอดคล้องของผลการประเมิน 
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 จุดเด่นของหลักสูตรบูรณาการ คือ เนื้อหามีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
ท าให้ผู้เรียนมีขอบข่ายการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน และสามารถน าประโยชน์จากการเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ข้อจ ากัดของหลักสูตรบูรณาการ คือ การน าหลักสูตรบูรณาการไปใช้มีการหลอมรวม
เนื้อหาในวิชาต่าง  เขามาผสมผสานกันท าได้ยากเนื่องจากผู้สอนต้องมีความเข้าใจหลักการบูรณาการ 
ประกอบกับการบูรณาการต้องมีการวางแผนร่วมกัน มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีและยากต่อ 

การจัดการบริหารหลักสูตร  ปัญหาที่เป็นข้อโต้แย้งของนักการศึกษาและสังคมบางกลุ่มเห็นว่า 
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท าให้ผู้เรียนขาดความลุ่มลึกในองค์ความรู้ของรายวิชาต่างๆ   

 8. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม (Social Process and Life Function Curriculum) 

 การจัดหลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคมเป็นหลักสูตรที่ยึดชีวิตจริงของผู้เรียนและสังคมเป็นหลัก 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมของสังคม  เป็นแนวทางในการจัดหลักสูตร 
เน้นให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม การจัดเนื้อหาวิชาเน้น 

เนื้อหาสาระให้มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียนในสังคมหรือประสบการณ์จริงให้มากที่สุด 

มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของสังคม  การจัดการเรียนรู้เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – 
Based  Learning) ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  หลักสูตรท าหน้าที่
เตรียมผู้เรียนให้ร่วมมือกับสังคม เพ่ือให้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ทางสังคม กระบวนการทางสังคม หรือ
ปัญหาทางสังคม  หลักสูตรประเภทนี้ได้อิทธิพลจากแนวคิดของปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ
นิยมและปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม 
 การประเมินผลการศึกษาหรือการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นการประเมินพัฒนาการของ
ผู้เรียนทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม รวมถึงการคิดแก้ปัญหา 
 จุดเด่นของหลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม คือ เป็นหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning คือการเรียนอย่างกระตือรือร้น  ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนมีชีวิตชีวา  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาความซับซ้อนและ
ความเป็นจริงของสังคม  มีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้ ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม  
เป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนชุมชนขึ้น 
 ข้อจ ากัดของหลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม คือ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สังคมได้เพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากกิจกรรมในการด าเนินชีวิตของคนในสังคมมีหลากหลาย  

ไม่สามารถน ามาสอนได้ทั้งหมด เนื้อหาสาระอาจจะขาดความสมบูรณ์ไป เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ 
มุ่งเพ่ือความสนใจในการปฏิบัติของผู้เรียนมากเกินไป 
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บทสรุป 
 บทนี้ได้กล่าวถึง  ความหมายของการออกแบบหลักสูตร ประโยชน์การออกแบบหลักสูตร 
หลักการการออกแบบหลักสูตรที่ดี และประเภทของหลักสูตรตามล าดับเพ่ีอให้ผู้อ่านได้ท าความเข้าใจ
และเห็นความเหมือน ความแตกต่างหรือแนวคิดของการออกแบบหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลใน 

การตัดสินใจในการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของ
การใช้หลักสูตร 
 สรุปได้ว่าความหมายการออกแบบหลักสูตรซึ่งหมายถึงการจัดองค์ประกอบของหลักสูตร
ทั้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดการประเมินผลให้มีความสอดคล้องกัน  
ในการออกแบบหลักสูตรนักพัฒนาหลักสูตรต้องค านึงถึงหลักการของการออกแบบหลักสูตรที่ดี ได้แก่
การประสานกลมกลืนขององค์ประกอบหลักสูตร และความคุ้มค่าในการออกแบบ หากออกแบบ
หลักสูตรบนหลักการที่ดีจะช่วยสร้างความมั่นใจว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นสามารถเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติได้เพ่ิมโอกาสในความส าเร็จในการจัดการศึกษาและช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการ
พัฒนาหลักสูตร  การออกแบบหลักสูตรเพ่ือตอบโจทย์ส าหรับผู้ใช้หลักสูตรให้มากที่สุด นักพัฒนา
หลักสูตรต้องรู้และเข้าใจแนวคิด จุดเด่น ข้อจ ากัดของหลักสูตรแต่ละประเภทก่อนการพัฒนาหลักสูตร 
ทั้งนี้หลักสูตรแต่ละประเภทต่างมีแนวคิด หลักการและเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนต่างกัน  
การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรอาจจะแตกต่างกันไปรวมถึงวิธีการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น 
หลักสูตรรายวิชา (Subject Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญการถ่ายทอดเน้นเนื้อหาให้แก่
ผู้ เรียน ครูมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (Correlated Curriculum)  
เป็นหลักสูตรที่น าเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันมาออกแบบการสอนรวมกัน ช่วยให้ผู้เรียนสนใจใน
บทเรียนมากขึ้น  การเรียนมีความหมายมากขึ้นเพราะสามารถเชื่อมโยงความรู้วิชาหนึ่งไปสูอีกวิชา
หนึ่งได้  หลักสูตรกว้าง (Broad-Field Curriculum)  เน้นการผสมผสานเนื้อหาวิชาในกลุ่มวิชาที่
คล้ายคลึงกันหรือในศาสตร์ด้วยกันรวมเป็นหมวดวิชา เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยงเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ หลักสูตรแกน (Core Curriculum) เป็นหลักสูตร
ที่ก าหนดให้มีวิชาแกนซึ่งทุกคนต้องเรียน เน้นวิธีการแก้ปัญหาน าเอาบทบาทหน้าที่ของบุคคลในสังคม
ปัญหาของสังคมเป็นแกนของหลักสูตร เพ่ือให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโดยตรง
หลักสูตรประสบการณ์ (Experience Curriculum) เป็นหลักสูตรที่เอาผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เน้นการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีการคิดแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับตนเอง
หรือสังคม หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ (Competencies-Based Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ 
ยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก  การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดนี้จะมีการก าหนดเกณฑ์
ความสามารถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้ หลักสูตรบูรณาการ (Integrated Curriculum) เป็นหลักสูตร 

ที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์จากรายวิชาต่างๆ จัดเป็นกลุ่มหรือเป็นหมวดหมู่เดียวกัน
ผสมผสานให้มีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน และ
หลักสูตรเพ่ือชีวิตและสังคม (Social Process and Life Function Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ยึด
ชีวิตจริงของผู้เรียนและสังคมเป็นหลัก เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร
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นักพัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาประเภทของหลักสูตรให้เข้าใจอย่างชัดเจนจะช่วยให้การพัฒนาหลักสูตร
ได้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความเจริญทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมถึงความต้องการของตัวผู้เรียน เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่น ามาพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ค าถามทบทวน 
 
 
 ตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. จงบอกความหมายของการออกแบบหลักสูตรและประโยชน์ของการออกแบบหลักสูตร 
 2. จงสรุปหลักการการออกแบบหลักสูตรที่ดีพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 3. จงอธิบายถึงลักษณะส าคัญของหลักสูตรแต่ละประเภทพร้อมยกตัวอย่าง  
 4. จงอธิบายถึงบทบาทของครู และเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรรายวิชา  
 5. จงอธิบายถึงบทบาทของครู และเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรประสบการณ์  
 6. จงอธิบายถึงบทบาทของครู และเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรบูรณาการ  
 7. จงอธิบายถึงบทบาทของครู และเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรเพ่ือชีวิต
และสังคม  
 8. จงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรแต่ละประเภทตามประเด็น แนวคิด ปรัชญา
การศึกษา  จุดเด่น ข้อจ ากัด และยกตัวอย่าง โดยออกแบบน าเสนอตามที่ตนถนัด 
 9. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรประเภทใด
จงวิเคราะห์และยกตัวอย่างเพ่ือสนับสนุนแนวคิด 
 10. นักศึกษาคิดว่าในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นควรมีลักษณะอย่างไร   
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. อธิบายและสรุปความหมาย หลักการของการพัฒนาหลักสูตรได ้
 2. วิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบต่างๆ ได ้
 3. วิเคราะห์ลักษณะเด่นและข้อจ ากัดการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบต่างๆ ได้   
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นตอนหรือวิธีการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรได ้
 5. สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามความเข้าใจของตนเองในรูปแบบผังกราฟฟิกได้ 
 6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 

เนื้อหา 
 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
 หลักการพัฒนาหลักสูตร 

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาต่างประเทศ 
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ไทเลอร์ (Tyler) 
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา (Taba) 
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ โอลิวา (Oliva) 
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ เชย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor Alexander 
and Lewis)   
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาไทย 
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด  อุทรานันท์ 
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย  วงษ์ใหญ่ 
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ธ ารง  บัวศรี  
  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ไพฑูรย์  สินลารัตน์  
 

วิธีการสอน 
 1. วิธีสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบอภิปราย 
  1.2 วิธีสอนแบบบรรยาย 
  1.3 วิธีสอนแบบกลุ่มเรียนรู้ 
 2. เทคนิคการสอน 
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  2.1 การใช้ค าถาม 
  2.2 การใช้ผังกราฟฟิก 
  2.3 กระบวนการกลุ่ม 

 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ขั้นน า 

  3.1 นักศึกษาทบทวนเกี่ยวกับความส าคัญของการออกแบบหลักสูตรและลักษณะ
เด่นและข้อจ ากัดของการออกแบบหลักสูตรประเภทต่างๆโดยการถามตอบ 
  3.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ พร้อมน าเสนอเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนรู้และ
ชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้ครั้งนี้ด้วย Microsoft Power Point  
  ขั้นสอน 

  3.3 นักศึกษาช่วยกันน าเสนอวิธีการพัฒนาหลักสูตรตามประสบการณ์หรือตามที่ได้
รับรู้มา เช่น “หลักสูตรการประดิษฐ์ของเล่น” “หลักสูตรการเพาะเห็ด” “หลักสูตรการเป็นลูกท่ีดี”  
  3.4 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป ขั้นตอนหรือวิธีการพัฒนาหลักสูตรที่เพ่ือน
น าเสนอเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร 
  3.5 นักศึกษาเข้ากลุ่มๆละ 4 คน ศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
   (กลุ่มละ 1 แนวคิด )  
   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ไทเลอร์ (Tyler) 
   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา (Taba) 
   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ โอลิวา (Oliva) 
   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ เชย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Saylor  
Alexander and Lewis) 
   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด  อุทรานันท์ 
   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย  วงษ์ใหญ่ 
   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ธ ารง  บัวศรี  
   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ไพฑูรย์  สินลารัตน์  
   ศึกษาใน 3 ประเด็นน าเสนอในรูปแบบผังกราฟฟิค 
   1.  แนวคิดการออกแบบหลักสูตร 
   2.  ขั้นตอน/วิธีการของการออกแบบหลักสูตร 
   3.  ลักษณะส าคัญการออกแบบหลักสูตรที่ดี  
   โดยศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนและศึกษาจาก  Internet เขียนใน
กระดาษโปสเตอร์ลักษณะผังกราฟฟิก 
  3.6 กลุ่มน าเสนอผลการศึกษาทีละรูปแบบ ผู้สอนร่วมอภิปราย/ซักถาม /เพิ่มเติม  
  3.7 นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันอภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะเด่นความ
สอดคล้องของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรแต่ละแนวคิด 
  ขั้นสรุป 

  3.8 นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันสรุป “ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร” 
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  3.9 ผู้สอนน าเสนอสรุปเนื้อหาของบทเรียน ด้วย Microsoft Power Point พร้อม
ซักถาม   
  3.10 นักศึกษา สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามความเข้าใจของตนเอง 
ตอบค าถามท้ายบท และบันทึกการเรียนรู้ (Learning  Log) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. Microsoft Power Point ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร 
 2. เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาหลักสูตร 
 3. Internet และ Website ทางการศึกษา  
 

การวัดและประเมินผล 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้  
 

พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
1.  อธิบายและสรุปความหมาย 
หลักการของการพัฒนาหลักสูตรได้ 
2.  วิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญการ
พัฒนาหลักสูตรรูปแบบต่างๆได้ 
3.  วิเคราะห์ลักษณะเด่นและข้อจ ากัด
การพัฒนาหลักสูตรรูปแบบต่างๆ ได้   
4.  วิเคราะห์เปรียบเทียบขั้นตอนหรือ
วิธีการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรได้ 
 
 
5. สังเคราะห์รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตร  ตามความเข้าใจของตนเองใน
รูปแบบผังกราฟฟิกได้ 
6. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

     
 
           
    สังเกต 
    การตอบค าถาม     
    และอภิปราย/        
    ตรวจชิ้นงาน/     
   บันทึกการเรียนรู้     
    (Learning Log) 
 
 
   ตรวจชิ้นงาน   
 
 
  สังเกตการท างาน  
กลุ่ม /ตรวจ 
ชิ้นงาน/   
   บันทึกการเรียนรู้     
    (Learning Log) 

 
 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/ 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 
 
 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

 

 
 
 
  พฤติกรรมการ
แสดงออกท้ังการ
ตอบค าถาม /การ
ร่วมอภิปราย/
การท างานกลุ่ม 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 
 
  ชิ้นงานที่ท า
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์  
ครอบคลุมเนื้อหา 
เสนอความ
คิดเห็น 
ชัดเจน 
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80  





 
 

บทท่ี  4 
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 หลักสูตรถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนด
ทิศทางในการจัดการศึกษา เพ่ือวางรากฐานผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ  

ที่ส าคัญจ าเป็นในการด ารงชีวิต สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้ ดังนั้น  หลักสูตร 

จึงจ าเป็นต้องปรับปรุง พัฒนาเปลี่ยนอยู่เสมอทั้งนี้เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ทางสังคม เศรษฐกิจการเมืองของประเทศ รวมถึงค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชีวิตและ
สังคมของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน และอนาคต กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การจัดการศึกษา 
 

ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจของหน่วยงานทางการศึกษา  สถานศึกษาที่จะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงมีความจ าเป็นต้องมีความเข้าใจในความหมายของการ
พัฒนาหลักสูตร ซึ่งมนีักการศึกษาให้ความหมายการพัฒนาหลักสูตรไว้หลายกรณี ดังนี้  
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2525 :10) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร คือ การพยายามวางโครงการที่จะ
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ หรือการพัฒนาหลักสูตรและการสอนคือระบบ
โครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน ก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การปรับปรุงต าราแบบเรียน 
คู่มือครู สื่อการเรียนและการวัดและประเมินผลการใช้หลักสูตร การปรับปรุงแก้ไขและการให้                  
การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  รวมทั้ง 
การบริหารและบริการหลักสูตร 
 สันต์ ธรรมบ ารุง (2527 : 92) ได้กล่าวถึงความหมาย การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum 
Development) มีความหมายครอบคลุมถึงการสร้างหลักสูตร การวางแผนหลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ดีขึ้นทั้งระบบ ตั้งแต่
จุดมุ่งหมาย การเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 สงัด อุทรานันท์ ( 2532 : 30) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรมีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
1) การท าหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น และ 2) การสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มี
หลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐาน 
 กาญจนา คุณารักษ์ (2540 : 334)  กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการ
วางแผน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนการวางแผนประเมินผล เพ่ือให้ทราบชัดว่า
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้น ตรงตามความมุ่งหมาย และจุดประสงค์จริงหรือไม่ เพ่ือผู้ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องได้พัฒนาในโอกาสต่อไป 
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 กูด คาร์เตอร์ วี (Good Carter V. ,1973 : 157 ) ได้ให้ความเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตร
เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ 1) การปรับปรุงหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่ง  เพ่ือให้
เหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน  จุดหมายของการสอน  วัสดุอุปกรณ์  วิธีสอนรวมทั้ง 
การประเมินผล และ 2) การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึงการแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างไปจากเดิม 
เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นไป 
 ทาบา ฮิลดา (Taba Hilda, 1962 : 82 ) ได้กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรหมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการวางจุดมุ่งหมาย  การจัดเนื้อหา
วิชาการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผลอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายอันใหม่ที่วางไว้  
 จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า  การพัฒนาหลักสูตร  เป็นการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิมทั้งองค์ประกอบ เริ่มต้นที่การปรับเปลี่ยนจุดประสงค์ เนื้อหา  
กิจรรมการเรียนการสอนรวมถึงการวัดประเมินผลเพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม  เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายในท้องถิ่น 
ภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการให้การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน รวมทั้งการบริหารและบริการหลักสูตร 
 

หลักการพัฒนาหลักสูตร 
 การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการท างานที่เป็นระบบและอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลาย
ฝ่าย ทั้งนี้เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ นักการศึกษาได้เสนอหลักการส าคัญในการพัฒนาดังนี้ 
 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556 : 75 –76) ได้เสนอหลักการพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่มี
ขั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบซึ่งการที่จะพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพนั้นต้องค านึงถึงหลักการ
พัฒนาหลักสูตรต่อไปนี้  
 1. การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องมีผู้น าที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรเป็นอย่างดี 
 2. การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและประสานงานอย่างดีจากบุคคล
ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ 
 3. การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนต่อเนื่องกันไป 
เริ่มตั้งแต่การวางจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรจนถึงการประเมินหลักสูตร ในการด าเนินงาน
จะต้องค านึงถึงจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงว่า การพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มที่จุดใด จะเป็นการพัฒนา
ส่วนย่อยหรือการพัฒนาทั้งระบบและจะด าเนินการอย่างไรในขั้นต่อไป สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้มีหน้าที่ใน
การพัฒนาหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดหลักสูตร ครูผู้สอน หรือนักวิชาการ
ทางด้านการศึกษาและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือกันพิจารณาอย่างรอบคอบและ
ด าเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผนทีละข้ันตอน 
 4. การพัฒนาหลักสูตรจะต้องรวมถึงผลงานต่างๆทางด้านหลักสูตรที่ได้สร้างขึ้นใหม่อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักสูตร เนื้อหารายวิชา การท าการทดลองหลักสูตร การน าหลักสูตร
ไปใช้หรือการจัดการเรียนการสอน 
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 5. การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการฝึกอบรมครูประจ าการให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักสูตรใหม่ การพัฒนาหลักสูตรจะจัดต้องค านึงประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและ
ทัศนคติของผู้เรียนด้วย 
 

รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาต่างประเทศ 
 การพัฒนาหลักสูตรมีวิธีการ ขั้นตอนการพัฒนาเป็นไปตามล าดับขั้นตอนที่ส าคัญ 
นักพัฒนาหลักสูตรหลายท่านได้ให้  แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (Models of 
Curriculum Development) ไว้หลายรูปแบบ ซึ่งมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันบ้าง ดังรูปแบบ
การพัฒนาของนักการศึกษาต่างประเทศ ดังนี้ 

 1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์  (Tyler) 

 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของราลฟ ไทเลอร (Ralph Tyler) เป็นที่ รู้จักกันอย่าง
กว้างขวางในวงการพัฒนาหลักสูตร  แนวคิดในการวางกรอบโครงร่างหลักสูตรของไทเลอร์ โดยใช้
วิธีการที่เรียนว่าเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Technical – Scientific Models) ไทเลอร์ได้เขียน
หนังสือเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน  ชื่อว่า Basic Principles of Curriculum and Instruction 
หลักการพัฒนาหลักสูตรของ ไทเลอร์  เริ่มด้วยการหาค าตอบจาก ค าถามพ้ืนฐาน 4 ประการคือ 
(Ornstein and  Hunkins. 1993 : 267)  
 ค าถามท่ี  1 มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษาอะไรที่โรงเรียนควรจะบรรจุและก าหนด 
 ค าถามท่ี  2 จะมีวิธีเลือกประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 ค าถามที่  3 จะด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร เพ่ือจะท าให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ 
 ค าถามท่ี  4 ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะถูกประเมินอย่างไร 
 จากค าถามพ้ืนฐานทั้ง 4  ข้อนี้  แสดงถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  4  ขั้นตอน 

การพัฒนาหลักสูตรในแต่ละขั้นตอนต้องค านึงถึง  การก าหนดจุดมุ่งหมาย  การก าหนดประสบการณ์
ทางการศึกษาการจัดประสบการณ์ทางการศึกษาให้ผู้เรียน  และการประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตร
ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์  น าเสนอได้ดังภาพที่  2  (Oliva, 2001 : 144 อ้างใน 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2556 : 84) 
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ภาพที่  2  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์   

แหล่งข้อมูล 

นักเรียน 

แหล่งข้อมูล 

สังคม 

แหล่งข้อมูล 

เนื้อหาวิชา 

วัตถุประสงค์ชั่วคราว 

แหล่งข้อมูล 
ง 

ปรัชญาการศึกษา 

แหล่งข้อมูล 

จิตวิทยาการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์แท้จริง 

การคัดเลือก
ประสบการณ ์           
การเรียนรู้ 

การจัดล าดับ
ประสบการณ ์           
การเรียนรู้ 

การก าหนดทิศทาง
ของประสบการณ์ 

การเรียนรู้ 

การประเมินผล
ประสบการณ์              
การเรียนรู้ 
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 จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทยเลอร์ ในภาพที่  2 อธิบายรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็นได้ดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2554 ; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556)  
 1. การก าหนดวัตถุป ระสงค์  (Identify General Objectives) เป็ น การคั ด เลื อก
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ก่อนจะก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะต้องอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานจาก  
3 แหล่ง คือ  แหล่งข้อมูลด้านเนื้อหาวิชา  แหล่งข้อมูลทางด้านสังคม  ได้แก่  ค่านิยม  ความเชื่อ 
ด ารงชีวิตในสังคม  โครงสร้างที่ส าคัญในสังคม  และความมุ่งหวังทางสังคม  และแหล่งข้อมูลด้าน 

ตัวผู้ เรียน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการความสนใจ  ความสามารถและคุณลักษณะผู้ เรียน  

ที่ประเทศชาติต้องการ  แล้วน าข้อมูลนั้นมาประมวลเข้าด้วยกันจนเป็นจุดมุ่งหมายอย่างกว้างๆ  
ของหลักสูตรหรือวัตถุประสงค์ชั่วคราว (Tentative  General  Objectives)  เมื่อเลือกได้แล้วต้อง
น ามากลั่นกรองโดยใช้เกณฑ์การพิจารณา 2 ด้าน  คือ  ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน ปรัชญาทาง
สังคมและจิตวิทยาการเรียนรู วัตถุประสงค์ที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว จะได้วัตถุประสงค์ที่เจาะจงมากขึ้น 
ซึ่งไทเลอร์เรียกว่า  วัตถุประสงคก์ารเรียนการสอน (Instructional  Objectives) 
 2. การเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection Of Educational Experiences)
การเลือกและการจัดประสบการณ์การเรียนที่คาดหวังจะให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ อย่างไร กิจกรรม 

ที่จัดทั้งในการเรียนการสอน  และส่วนเสริมหลักสูตรนั้น ทั้งนี้ก็เพ่ือจะให้กระบวนการเรียนการสอน
ด าเนินไป  เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ไทเลอร์ได้เสนอเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
  2.1 ผู้เรียนควรมีโอกาสฝึกพฤติกรรมและเรียนรู้เนื้อหาตามท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์ 
  2.2 กิจกรรมและประสบการณ์  นั้นควรจะท าให้ผู้เรียนพึงพอใจที่จะปฏิบัติตาม
พฤติกรรมที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ 
  2.3 กิจกรรมและประสบการณ์นั้นควรจะอยู่ในขอบข่ายความพอใจที่พึงปฏิบัติได้ 
  2.4 กิจกรรมและประสบการณ์หลายๆ ด้านของการเรียนรู้อาจน าไปสู่วัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้เพียงข้อเดียว 
  2.5 กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพียงหนึ่งอย่างอาจตอบสนองวัตถุประสงค์
หลายๆ ข้อได้ 
  นอกจากนั้น ไทเลอร์ ยังเน้นเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ว่าต้อง
ค านึงความสัมพันธ์ในด้านเวลาต่อเวลา และเนื้อหาต่อเนื้อหา เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ แนวตั้ง 
(Vertical)  กับแนวนอน  (Horizontal)  ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
  1. ความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง ความสัมพันธ์ในแนวตั้งขององค์ประกอบ
ของตัวหลักสูตรจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นไป เช่น ในวิชาทักษะต้องเปิดโอกาสให้มีการ
ฝึกทักษะในกิจกรรมและประสบการณ์บ่อยๆ และต่อเนื่องกัน 
  2. การจัดช่วงล าดับ (Sequence) หมายถึง ความสัมพันธ์ในแนวตั้ งของส่วน
องค์ประกอบของตัวหลักสูตรจากสิ่งที่เกิดก่อนไปสู่สิ่งที่เกิดข้ึนภายหลังหรือจากสิ่งที่มีความง่ายไปสู่สิ่ง
ที่มคีวามยาก ดังนั้นการจัดกิจกรรมและประสบการณ์มีการเรียงล าดับก่อนหลังก็เพ่ือให้ได้เรียนเนื้อหา
ที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
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  3. การบรูณาการ (Integrtion) หมายถึง ความสัมพันธ์ในแนวตั้งของส่วนองค์ประกอบ
ของตัวหลักสูตร  จากหัวข้อเนื้อหาหนึ่งไปยังอีกหัวข้อเนื้อหาหนึ่งของรายวิชาหรือจากรายวิชา อ่ืนๆ  
ที่มีความเกี่ยวข้องกัน  การจัดประสบการณ์จึงเป็นลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนความคิดเห็น  
และได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องเนื้อหาที่เรียนเป็นการเพ่ิมพูนความสามารถทั้งหมดของผู้เรียนที่จะ
ได้ใช้ประสบการณ์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันประสบการณ์เรียนรู้จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ 
(Integration)  ระหว่างผู้เรียนกับประสบการณ์แวดล้อม 
 3. การจัดเรียงล าดับประสบการณ์การเรียนรู้ (Organization of Learning Experiences)  
เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เรียงตามล าดับขั้นตอน  ต้องมีเนื้อหาครบทุกด้าน 
ทั้งด้านความคิด  หลักการ  ค่านิยม  และทักษะ  ต้องมีความสัมพันธ์ สอดคลองกับธรรมชาติของ
ผู้เรียน และธรรมชาติของเนื้อหาที่มีความแตกต่างกัน 
 4. การประเมินผล  เพ่ือที่จะตรวจสอบว่าการจัดการเรียนการสอนได้บรรลุจุดประสงค์
ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่  สมควรจะมีการปรับแก้ไขในส่วนใดบ้าง  ควรพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 
  4.1 ก าหนดจุดประสงค์ที่จะวัดและพฤติกรรมที่คาดไว้ 
  4.2 วัดและวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะท าให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น 
  4.3 ส ารวจข้อมูลเพื่อสร้างเครื่องมือที่จะวัดพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม 
  4.4 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากความเป็นปรนัย 
ความเชื่อมั่น  และความเที่ยงตรง 
  4.5 การพิจารณาการประเมินให้เป็นประโยชน์เพ่ืออธิบายผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม  การอธิบายถึงส่วนดีของหลักสูตรหรือสิ่งที่ต้องปรับแก้ไขเป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์  เขาได้ใช้ข้อมูลที่หลากหลายในการคัดเลือก
วัตถุประสงค์  โดยอาศัยข้อมูลด้านเนื้อหาวิชา  ข้อมูลทางด้านสังคม  และข้อมูลด้านตัวผู้เรียน 

มาช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ชั่วคราวแล้วมีการกลั่นกรองด้วยข้อมูลด้านปรัชญาการศึกษา และ
จิตวิทยาการเรียนรู้  อีกครั้งเพ่ือก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของหลักสูตร  ต่อมาจึงด าเนินการ
เลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยใช้หลักความต่อเนื่องจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งที่
สูงขึ้น  จากสิ่งที่เกิดก่อนไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง  หรือจากสิ่งที่มีความง่ายไปสู่สิ่งที่มีความยากและ
บูรณาการและมีการประเมินผลโดยยึดหลักการใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัย  มีความเชื่อมั่นได้  
และมีความเท่ียงตรง 

 2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา  (Taba) 

 ทาบา  (Taba, 1962 : 12 อ้างใน รุจิร์ ภู่สาระ , 2546 : 61-64 ) เป็นนักการศึกษา 

อีกผู้หนึ่ง  ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรทีเ่รียกว่าวิธีการจากล่างสู่บน (Grass-Roots 
Approach) เป็นการพัฒนาหลักสูตรจากระดับปฏิบัติ แล้วเสนอขึ้นไปสู่กระดับผู้บริหาร ทาบา กล่าวว่า 
ครูเป็นผู้น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ จึงควรเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร มีวิธีการขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรคล้ายรูปแบบของไทเลอร์ ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน สรุปได้ดังภาพที่ 3 (Taba, 
1962 : 438 อ้างใน วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2545 : 50) 
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ภาพที่  3  รูปแบบหลักสูตรของทาบา 

 

 จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา ในภาพที่ 3 อธิบายรายละเอียดในแต่ละประเด็น 

ได้ดังนี้  (Taba, 1962 : 12 อ้างใน รุจิร์ ภู่สาระ, 2546 และ ศศิธร ขันติธรางกูร , 2554)   
 ขั้นที่ 1 การวินิจฉัยความต้องการ  (Diagnosis of Needs) เป็นการตรวจสภาพปัญหา
ความต้องการและความจ าเป็นต่าง ๆ ของสังคมและผู้เรียน เนื่องจากหลักสูตรเป็นการออกแบบ
เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ดังนั้นเมื่อเด็กแต่ละคนมีภูมิหลังที่แตกต่างกันจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่นักพัฒนา
หลักสูตรจะต้องวินิจฉัยความแตกต่าง ข้อบกพร่องและความแตกต่างของภูมิหลังของเด็ก การวินิจฉัย
ดังกล่าวจะท าให้สามารถก าหนดหลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็กท่ีจะเรียนจากหลักสูตรนั้นได้  
 ขั้นที่ 2 การก าหนดจุดประสงค์ (Formulation of Objective) เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายให้
ชัดเจนหลังจากได้ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแล้ว  ในขั้นนี้ทาบาอธิบายว่านอกเหนือจาก 

การวินิจฉัยความต้องการของเด็กเพ่ือน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค์ของหลักสูตรแล้ว สิ่งที่นักพัฒนา
หลักสูตรจะต้องศึกษาค้นคว้าอย่างละเอียดคือการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ สังคม 
วัฒนธรรม ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กและธรรมชาติของความรู้  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่ าว
จะท าให้สามารถก าหนดเป้าหมายทั่วไปซึ่งโรงเรียนควรจะได้น ามาพิจารณาจ าแนกแยกแยะอย่าง

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนและสังคม 

การก าหนดจุดประสงค์ 

การเลือกเนื้อหาสาระ 

การจัดเนื้อหาสาระ 
 

การเลือกประสบการณ์การเรียน 
 

การจัดประสบการณ์การเรียน 
 

การก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล  การประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ  
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เข้าใจแล้วก าหนดเป็นจุดประสงค์ของหลักสูตรที่จะเป็นจริงและเหมาะสมได้ก็ต้องอาศัยข้อมูลตาม
ระดับของความสามารถเฉพาะของเด็กแต่ละกลุ่มจุดเน้นที่จ าเป็นตามประสบการณ์เด็ก 
 ขั้นที่ 3 การเลือกเนื้อหาสาระ (Selection of content) เป็นขั้นตอนการก าหนดเลือก
เนื้อหาซ่ึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญและเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของหลักสูตร  ทาบากล่าวว่าจุดประสงค์
ที่ก าหนดอย่างชัดเจนและกว้างขวางครอบคลุมจะเป็นตัวพิจารณาตัดสินใจและช่วยเหลือในการเลือก
เนื้อหาสาระ  ซึ่งนอกจากจะต้องให้สอดคล้องกับจุดประสงค์  วัยและความสามารถของผู้เรียนแล้ว  
ยังต้องมีความเชื่อถือและมีความสัมพันธ์ต่อผู้เรียนด้วย  
 ขั้นที่ 4 การจัดเนื้อสาระ (Organization of Content) เป็นขั้นตอนการพิจารณาความ
ต่อเนื่องและการจัดล าดับการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าเนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะต้องน ามา
จัดล าดับ  โดยค านึงถึงความต่อเนื่อง ความยากง่าย วุฒิภาวะ ความสามารถ ความสนใจ รวมถึง 
ความหลากหลายของความสามารถที่จะเรียนรู้ของเด็ก 
 ขั้นที่  5 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  (Selection of Learning  Experiences)  
เป็นการเลือกประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าการน าเอาหลักการเรียนรู้ไปใช้ ซึ่งทาบาอธิบายว่า 
ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
จุดประสงคข์องหลักสูตร 
 ขั้นที่  6 การจัดประสบการณ์ เรียนรู้   (Organization of Learning  Experiences)  
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ ขั้นตอนนี้ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
แปลงเนื้อหาไปสู่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความสามารถหรือแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร  
 ขั้นที่ 7 การก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล (Determination of What  to  
Evaluate and of the Ways and Means of Doing it) เป็นการตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร
เพ่ือตรวจสอบว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  และก าหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินอย่างไร    
ทาบาได้ตั้งค าถามเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตร เช่น จะประเมินคุณภาพของ  

การเรียนรู้ได้อย่างไรว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้ ประสบผลส าเร็จ จะแน่ใจได้อย่างไรว่า
จุดหมายและจุดประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกันและเด็กได้บรรลุผลตามจุดหมายและ
จุดประสงค์นั้นๆ เพ่ือให้การจัดหลักสูตรเป็นไปเพ่ือให้โอกาสที่ดีที่สุดแก่เด็กทุกคนตามเป้าหมายของ
แต่ละคน  
 จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา เป็นการจัดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรที่
ครอบคลุมองค์ประกอบหลักสูตร ซึ่งให้ความส าคัญการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนก่อน
ด าเนินการก าหนดจุดประสงค์  และมี การก าหนดสิ่ งที่ จะประเมินและวิธีการประเมินผล                    
การประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร    

 3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา  (Oliva) 

 โอลิวาได้เสนอแนวคิดรูปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
12 ประการ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ผู้วางแผนหลักสูตรจะต้องด าเนิ นการตาม
กระบวนการทีละขั้นตอน จากการศึกษาแหล่งข้อมูลไปจนถึงการประเมินผลหลักสูตร องค์ประกอบ
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ของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแต่ละ ขั้นตอน สรุปได้ดังภาพที่ 4 (Oliva , 1982  อ้างใน ชัยวัฒน์ 
สุทธิรัตน์ , 2556 : 84- 85) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา 
 

 จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของโอลิวา ในภาพที่ 4 อธิบายรายละเอียดในแต่ละประเด็น 

ได้ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดเป้าหมาย  โดยการก าหนดเป้าหมายของหลักสูตรที่คาดหวังไว้ให้เกิดกับ
ผู้เรียน ซึ่งก าหนดจากความต้องการของสังคมและความต้องการของแต่ละบุคคลที่อาศัยอยู่ในสังคม  
 ขั้นที ่2 วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน  โดยวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนที่โรงเรียน
ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะของผู้เรียนและความต้องการเฉพาะของท้องถิ่น ต่างจากขั้นที่ 1 
ทั้งนี้ความต้องการของผู้เรียนในแต่ละชุมชนไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับความต้องการของเด็กโดยทั่วไป
ในสังคมระดับชาติ 

1.  ก าหนดเป้าหมาย   

2. วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน   

3 - 4  ก าหนดรายละเอียดของจุดหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ลักสูตร 

5.  จัดการและการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ   

6-7.  เขียนรายละเอียดเพ่ิมเติม   

8. เลือกเทคนิควิธีการสอน 

9.  เสนอแนะแนวทางในการประเมินผลการเรียน 

10. น าเทคนิคการสอนไปปฏิบัติ   

11. ประเมินผลการสอน    

12.  ประเมินผลการสอนแบบครบวงจร   
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 ขั้นที่ 3 และ 4 ก าหนดรายละเอียดของจุดหมาย  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งขึ้นอยู่
กับเป้าหมายใหญ่  ความเชื่อและความต้องการจากที่ระบุไว้ในขั้นที่ 1 และ 2  
 ขั้นที่ 5 จัดการและการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ  ในขั้นตอนนี้ สิ่งที่ต้องการท าคือการจัด
หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ พร้อมทั้งก าหนดโครงสร้างในการจัดหลักสูตร 
 ขั้นที่ 6 และ 7 เขียนรายละเอียดเพ่ิมเติม  เป็นขั้นของการเพ่ิมระดับในการก าหนดสิ่งที่
เฉพาะมากขึ้นนั้นคือ การก าหนดเป้าหมายของการสอนในแต่ละระดับและแต่ละวิชาและเป็นขั้นของ
การแยกเป้าหมายและจุดประสงค์ให้ชัดเจนและจะต้องแสดงให้เห็นว่าทั้งสองแบบมีความแตกต่างกัน
อย่างไร   
 ขั้นที่ 8 เลือกเทคนิควิธีการสอน  หลังจากระบุจุดประสงค์ของการสอนแล้ว เป็นขั้นตอน
ของการเลือกยุทธศาสตร์การสอนหรือวิธีสอนเพ่ือใช้สอนเด็กในห้องเรียน 
 ขั้นที ่9 เสนอแนะแนวทางในการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ผู้วางแผนหลักสูตรต้อง
พิจารณาถึงวิธีที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
 ขั้นที ่10 น าเทคนิคการสอนไปปฏิบัติ เป็นการน าหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน  
 ขั้นที่ 11 ประเมินผลการสอน เมื่อสอนแล้วจึงมีการติดตามประเมินผลผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย
ที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
 ขั้นที่ 12 ประเมินผลการสอนแบบครบวงจร  เป็นการประเมินผลการเรียนการสอนให้
ครอบคลุมทุกเรื่องท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 
 รูปแบบนี้สามารถน าไปใช้ได้หลายทาง  เป็นต้นว่าเป็นการน าเสนอกระบวนการของการ
พัฒนาหลักสูตรได้ครบถ้วน  ผู้ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรของแต่ละวิชาสามารถน าไปวางแผน
หลักสูตร  และออกแบบตั้งแต่ต้นจนถึงการประเมินผลการเรียนในขณะเดียวกันก็สามารถน ามาพัฒนา
หลักสูตรร่วมกันทั้งโรงเรียน  หรืออาจให้มีการบูรณาการเนื้อหาเข้าด้วยกัน  เช่น  การจัดการศึกษา
เพ่ืออาชีพ  การแนะแนว  และกิจกรรมนอกห้องเรียน  นอกจากนี้แล้วรูปแบบนี้  ยังมุ่งประเด็นไปที่
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจ  และยังช่วยให้ผู้พัฒนาหลักสูตร
หันมาให้ความส าคัญกับองค์ประกอบของการสอนมากขึ้น 

 4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเชย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิส (Saylor Alexander 
and Lewis) 

 เซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส  (Saylor, Alexander and Lewis. 1981 : 28-39)  
ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเขามีแนวคิดว่าหลักสูตรเป็นแผนการในการจัดโอกาส  

การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้น หลักสูตรจึงต้องมีการก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ ได้เสนอขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรไว้ 4 ระบบ สรุปดังภาพที่ 5  (Saylor , Alexander and  Lewis , 1981 : 30) 
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ภาพที่  5  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส 

 
 จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวีส ในภาพที่ 5 
อธิบายรายละเอียดในแต่ละประเด็นได้ดังนี้ 
 1. การก าหนดเป้าหมาย จุดมุ่งหมายและขอบเขต (Goals, Objectives and Domains) 
การพัฒนาหลักสูตรควรก าหนดเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายหลักสูตรเป็นสิ่งแรก เป้าหมายแต่ล ะ
ประเด็น จะบ่งบอกถึงขอบเขตหนึ่งๆ ของหลักสูตร ซึ่งเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์และเลวิสได้เสนอไว้ว่ามี 
4 ขอบเขตที่ส าคัญ คือ พัฒนาการส่วนบุคคล (Personal Development) สมรรถภาพทางสังคม 
(Social Competence) ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continued Learning Skills) และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialization) นอกจากนี้ยังมีขอบเขตอ่ืนอีก ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรอาจจะ
พิจารณาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนและลักษณะทางสังคม เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย และขอบเขต

เป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์   

- ผู้เกี่ยวข้องและ
นักพัฒนาหลักสูตร
ตัดสินใจในการออกแบบ
หลักสูตรโดยการเลือก
เนื้อหา ประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  เหมาะกับการ
เรียนรู้  
- การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเมืองและสังคมเป็นสิ่ง
พิจารณาขั้นสุดท้าย
ส าหรับการออกแบบ
หลักสูตร 
 

-  ผู้สอนน าหลักสูตรไปใช้ 
โดยตัดสินใจเลือก
ประสบการณ์ หรือสาระ
การเรียนรู้ แผนการสอน 
เลือกสื่อ วิธีการสอน ที่จะ
ช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 
- ผู้สอนมีส่วนรับผิดชอบ
การตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การวางแผนหลักสูตร 
เลือกการจัดแหล่ง
ทรัพยากร ส าหรับผู้สอน
และผู้เรียน 

- นักพัฒนาหลักสูตรและ
ผู้สอนเลือกวิธีการ 
เครื่องมือประเมินผล
ประสิทธิภาพของหลักสูตร 
-ครูผู้สอนมีความรับผิดชอบ
ในประเมินความก้าวหน้า
ของผู้เรียน 
-นักพัฒนาหลักสูตรและ
ผู้สอนมีความรับผิดชอบ
ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินหลักสูตร  
-ผลการประเมินจะเป็นฐาน
ในการตัดสินใจวางแผน
หลักสูตรใน อนาคต 
 

การออกแบบหลักสูตร 
 

การใช้หลักสูตร 
(การเรียนการสอน) 

การประเมินหลักสูตร 
 



108 
 

ต่างๆ ของหลักสูตรจะได้รับจากข้อบังคับทางกฎหมายของรัฐ ข้อค้นพบจากงานวิจัยต่างๆ ปรัชญา
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร เป็นต้น 
 2. การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) ผู้เกี่ยวข้องและนักพัฒนาหลักสูตรต้อง
วางแผนออกแบบหลักสูตร เมื่อก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้ว ร่วมตัดสินใจ
เกี่ยวกับการเลือกและจัดเนื้อหาสาระ การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เหมาะสมและความสอดคล้อง
เนื้อหาสาระที่ได้เลือกมาแล้ว อย่างไรก็ตามการเลือกรูปแบบของหลักสูตรจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
เป้าหมาย จุดหมาย ความต้องการของผู้เรียนและลักษณะของ สังคมตลอดจนข้อก าหนดต่างๆ  
ของสังคมและปรัชญาทางการศึกษา  
 3. การใช้หลักสูตร (Curriculum Implementation) หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบ
หลักสูตรแล้วขั้นตอนต่อไป คือการน าหลักสูตรไปใช้ ครูผู้สอนต้องวางแผนการสอน (Instructional 
Plans) และจัดท าแผนการสอนตามรูปแบบต่างๆ ครูผู้สอนเลือกวิธีการสอน สื่อ วัสดุการเรียนการสอน 

ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ 
 4. การประเมินหลักสูตร (Curriculum Evaluation) การประเมินหลักสูตร เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของรูปแบบนี้ นักพัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอนต้องเลือกวิธีการประเมินเพ่ือตรวจสอบ
ความส าเร็จของหลักสูตร ซึ่งเป็นทั้งการประเมินระหว่างด าเนินการ (Formative Evaluation) และ
การประเมินผลรวม (Summary Evaluation) ทั้งนี้ เพ่ือน าผลการประเมิน ไปปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรต่อไป 
 สรุปว่ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นเชิงระบบ โดยเริ่มที่การก าหนดเป้าหมายของ
หลักสูตรไว้ก่อน แล้วจึงออกแบบสร้างหลักสูตร หลังจากการนั้นจึงน าหลักสูตรไปใช้  และประเมินผล
หลักสูตรตามล าดับ  ซึ่งเมื่อประเมินผลแล้วต้องมีการน าผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตร
อีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพสูงขึ้น  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรนี้จะด าเนินการ
ต่อเนื่องกันเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด 
 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาไทย 
 มีนักการศึกษาไทยได้น าเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรไว้หลายท่านซึ่งมีวิธีการ
หรือขั้นตอนที่มีความคล้ายคลึงกัน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 
           1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ  สงัด  อุทรานันท์ 
 สงัด อุทรานันท์ (2532 : 38-43) ได้เสนอวัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้  
7 ขั้นตอน สรุปได้ดังภาพที่ 6 (สงัด อุทรานันท์ , 2532: 39) 
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ภาพที่  6  วัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของสงัด  อุทรานันท์ 
 

 จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของสงัด อุทรานันท์ ในภาพที่ 6  อธิบายรายละเอียดในแต่ 
ละประเด็นได้ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญและเป็นขั้นของ 

การพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นการร่างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่มีอยู่
แล้วให้ดีขึ้น จ าเป็นจะต้องค านึงถึงข้อมูลพ้ืนฐาน คือ ข้อมูลทางด้านประวัติและปรัชญาการศึกษา 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนและทฤษฎีการเรียนรู้ ข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม และข้อมูลเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและเนื้อหาวิชา  
 ก่อนที่จะมีการร่างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ควรจะได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
พ้ืนฐานของหลักสูตรเสียก่อน เพ่ือให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมและของผู้เรียน 
อันจะสามารถจัดหลักสูตรให้แก้ปัญหาและสนองความต้องการนั้นๆ ได้และให้กรณีที่เป็นการปรับปรุง 
แก้ไขหลักสูตรก็เช่นเดียวกัน การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นพ้ืนฐานของหลักสูตรก็เป็นสิ่งจ าเป็น  

วิเคราะห์               
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ก าหนด
จุดมุ่งหมาย 

การประเมินผล
การใช้หลักสตูร 

การน า
หลักสตูรไปใช้ 

คัดเลือกจดั
เนื้อหา สาระ 
และการจัด 
การเรยีนรู ้

ก าหนด
มาตรการวัด 

และ
ประเมินผล 

ปรับปรุง 
แก้ไข 

ข้อมูลภายนอก 
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เพ่ือจะท าให้หลักสูตรที่ท าการปรับปรุงแก้ไขนั้น มีความสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
สังคมและผู้เรียนได้มากท่ีสุด  
 ขั้นที่ 2 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  เป็นขั้นตอนที่กระท าหลังได้วิเคราะห์และได้
ทราบถึงสภาพปัญหา ตลอดจนความต้องการต่างๆ การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้น เป็นการ
มุ่งแก้ไขปัญหา และสนองความต้องการที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว 
 ขั้นที่ 3 การคัดเลือก การจัดเนื้อหาสาระและการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระประสบการณ์
เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอันมาก ทั้งนี้เพราะเนื้อหาสาระที่จะน ามาสอนเป็นเสมือนสื่อกลางที่จะพา
ผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  
 ขั้นที่ 4 การก าหนดมาตรฐานการวัดผลประเมินผล  เป็นการก าหนดมาตรการให้ทราบว่า
ควรจะวัดผลและประเมินผลอะไรบ้าง จึงจะสอดคล้องกับเจตนารมณ์ หรือความมุ่งหมายของ
หลักสูตรในต าราที่ว่าด้วยการพัฒนาหลักสูตร โดยทั่วไปจะไม่กล่าวถึงการวัดผลการเรียนโดยตรง 
เพราะการวัดผลการเรียนเป็นงานที่จะท าโดยนักวัดผล และในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนนั้น มักจะจัดท าระเบียบการปฏิบัติที่แยกออกมาจากเอกสารหลักสูตรโดยเฉพาะ 
 การทดลองใช้หลักสูตร โดยมากมักจะไม่ค่อยมีขั้นตอนของการทดลอง กล่าวคือ หลังจาก
ร่างเสร็จและด าเนินการประเมินคุณภาพขั้นต้นแล้วก็จะน าเอาหลักสูตรไปใช้ในสถานการณ์จริงเลย 
อย่างไรก็ตามหลักของการพัฒนาหลักสูตรที่ดีแล้ว การทดลองใช้หลักสูตรถือว่ามีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการศึกษาหาจุดอ่อนหรือหาข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น เมื่อ
ถึงเวลาน าเอาหลักสูตรไปใช้จริงๆก็จะไม่มีปัญหาหรือข้อบกพร่องน้อยที่สุด ในประเทศไทยหลักสูตรที่
ได้ก าหนดขั้นตอนของการทดลองใช้หลักสูตรไว้อย่างเด่นชัดก็คือ หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร)  
 การประเมินหลักสูตรหลังจากที่ได้ร่างหลักสูตรแล้ว หรือได้ท าการทดลองใช้หลักสูตรแล้ว 
ก็ควรจะได้ท าการประเมินหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร มีส่วนที่ควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขบ้าง ถ้ามี
จุดอ่อน หรือไม่เหมาะสมตรงไหนก็จะต้องปรับปรุงให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้จริงต่อไป 
 การปรับปรุงหลักสูตรก่อนน าไปใช้ หลังจากได้มีการตรวจสอบและประเมินผลเบื้องต้นแล้ว 
หากพบว่าหลักสูตรมีข้อบกพร้องหรือมีจุดอ่อนอย่างไร ก็ควรจะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
ถูกต้อง หรือเหมาะสมก่อนที่จะได้น าไปใช้จริง ทั้งนี้เพ่ือให้การใช้หลักสูตรบรรลุผลตามเป้าหมาย 

 ขั้นที่ 5 การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นตอนของการน าเอาหลักสูตรไปสู่ภาคปฏิบัติหรือไปสู่
การเรียนการสอนในโรงเรียน การน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยกิจกรรมและ
กระบวนการต่างๆ หลายประเภท เช่น การจัดท าเอกสารและคู่มือการใช้ หลักสูตร การเตรียม
บุคคลากรและผู้เรียนเพียงใด  
 ขั้นที่ 6 การประเมินผลการใช้หลักสูตร ต้องมีความมุ่งหมายที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร เพ่ือให้ทราบว่ามีผลผลิตที่ได้จากหลักสูตรนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ หรือจุดมุ่งหวังของ
สังคมและผู้เรียนเพียงใด  ถ้าผลของการประเมินได้พบข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อนตรงไหนจะส่งผลให้มี
กิจกรรมการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในล าดับต่อไป  
 ขั้นที ่7 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใช้อยู่
ให้มีความเหมาะสม หรือให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมมากขึ้น กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไข
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หลักสูตรเป็นส่วนหนึ่ งของการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ งจะเริ่มปรับปรุงแก้ ไขในขั้นตอนใดของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรก็ได้ แต่เมื่อเริ่มตรงขั้นตอนไหนก็จะต้องด าเนินการในขั้นตอนต่อไปจนจบ
ครบทุกกระบวนการในวัฏจักรของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้หลักสูตรมี
ความเห็นว่า เนื้อหาสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรไม่มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมและผู้เรี ยน 
อาจจะเริ่มท าการปรับปรุง แก้ไขในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระในหลักสูตรเป็นอันดับแรก ต่อจากนั้นก็จะ
ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรในขั้นตอนอ่ืนต่อไป คือ การก าหนดมาตรการวัดและประเมินผล 
การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมิลผลการใช้หลักสูตรและการก าหนดจุดมุ่งหมายตามล าดับ 
 จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่าขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรควรประกอบด้วยขั้นตอน
หลักๆ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การคัดเลือกเนื้อหาสาระ 
การก าหนดแนวทางการวัดผลการประเมินผลการทดองใช้และการปรับปรุงแก้ไข การน าหลักสูตรไปใช้ 
และน ามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเป็นขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรที่มีความเป็นระบบ มีการตรวจสอบ
ปรับปรุงในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 

 2. รปูแบบการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย วงษ์ใหญ่ 
 วิชัย วงษ์ใหญ่  (2554 : 57-59) ได้น าเสนอแนวคิดและขั้นตอน กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรระดับผู้ปฏิบัติ  ส าหรับใช้เป็นฐานคิดในการพัฒนาหลักสูตร ได้สรุปขั้นตอนสรุปดังภาพที่ 7 
(วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2554 : 59) 
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ภาพที่  7  รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย วงษ์ใหญ่ 
 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/เสนอ
ข้อคิดเห็น 

การบริหารและบริการ
หลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ก าหนดจุดมุ่งหมายหลักการและ 
โครงสร้างของหลักสูตร 

สภาพปัญหา 
และความต้องการของสังคม 

ยกร่างเนื้อหาสาระ วางแผนการสอน 
สร้างสื่อการเรียน และคู่มือผู้สอน 

กลุ่ม รายวิชา หน่วย 

ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุง 
ผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้และสื่อ 

กิจกรรมการเรียน 

กลุ่ม รายบุคคล 

การประเมินผล 

อบรมผู้สอนเพ่ือใช้หลักสูตร 

การปฏิบัติการสอน 

 

การประเมินผล 
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 จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย วงษ์ใหญ่ ในภาพที่ 7 อธิบายรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็นได้ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสร้างและ 

การออกแบบหลักสูตรขึ้นมา โดยอาศัยข้อมูลจากสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมปัจจุบัน 
โดยปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละวิชาสม่ าเสมอ 
 2. ยกร่างเนื้อหาสาระ แต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียน และแต่ละรายวิชา 
โดยปรึกษาหารือจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญ 

แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้ก าหนดผลการเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์การเรียนรู้  
วางแผนการสอน ท าบันทึกการสอน ผลิตสื่อการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มหรือ
รายบุคคล 
 3. น าหลักสูตรที่พัฒนาได้แล้วไปทดลองใช้ในสถานศึกษาน าร่อง (สถานศึกษาทดลองใช้
หลักสูตรใหม่) โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรก าหนดไว้ ถ้ามีข้อบกพร่องก็ท าการแก้ไข ปรับปรุง 
โดยการหารือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอยู่ตลอดเวลา 
 4. อบรมผู้สอน ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจหลักสูตรใหม่ เพ่ือ
จะได้ใช้หลักสูตรใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม ตามจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 5. น าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการสอนที่สถานศึกษาก่อนประกอบการใช้หลักสูตร สนับสนุน
ให้ผู้บริหารและผู้สอนน าหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ในสถานศึกษาต่อไป กิจกรรมการใช้
หลักสูตรใหม่มี 4 ประการคือ 
  5.1 การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน คือ จัดท าวัสดุหลักสูตร ได้แก่ เอกสารหลักสูตร
สื่อและอุปการณ์การสอนที่จ าเป็นที่จะต้องใช้ประกอบการเรียนการสอน 
  5.2 ผู้บริหารจัดเตรียมสิ่งต่างๆ เช่น บุคลากร วัสดุหลักสูตร และบริการต่างๆ  
เริ่มตั้ งแต่อบรมผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการใช้หลักสูตร จัดห้องสมุด ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการสอนทุกชนิด รวมทั้งจัดงบประมาณสนับสนุนการบริหาร
หลักสูตร 
  5.3 การสอน เป็นหน้าที่ของผู้สอนประจ าการทั่วไปที่จะต้องด าเนินการจัดการเรียน 
การสอนให้ประสบความส าเร็จ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  5.4 การประเมินผล เพ่ือให้ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร แล้วด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป การประเมินผลมี 2 ประเภท คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน และ 

การประเมินผลหลักสูตร การประเมินผลหลักสูตร ได้แก่ การประเมินเอกสารหลักสูตร ประเมินผล
การน าหลักสูตรไปใช้ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ประเมินผลการใช้หลักสูตร ในการประเมินผล
หลักสูตรนั้นจะต้องประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมปัจจุบัน 
ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร เครื่องอ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต และ  

การประกอบอาชีพแต่ละสาขาวิชา ก็มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  
 



114 
 

 จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรวิชัย วงษ์ใหญ่ เป็นขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรที่มีความ 
สมบูรณ์เป็นระบบครอบคลุมทั้งระบบการสร้างหลักสูตร ระบบการน าหลักสูตรไปใช้  และระบบการ
ประเมินหลักสูตร ซึ่งมาสามารถจัดท าได้ทั้งหลักสูตรระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรียน  

 3. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ธ ารง บัวศรี 
 ธ ารง บัวศรี  (2542: 151) ได้เสนอวงจรการพัฒนาหลักสูตรว่าไม่ได้แค่การจัดท าหลักสูตร
ต้นแบบและหลักสูตรแม่บทเท่านั้น  กระบวนการทั้งหมดของการพัฒนาหลักสูตรต้องประกอบด้วย
กิจกรรมที่ส าคัญอีกสองขั้นตอนคือการน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลหลักสูตร กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรของ ธ ารง บัวศรี สรุปเป็นภาพที่ 8  (ธ ารง บัวศรี, 2542 : 151) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  8  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ  ธ ารง  บัวศรี 
 
 ส าหรับการจัดท าหลักสูตรต้นแบบนั้น ขั้นตอนในการด าเนินงานก็คือการด าเนินงานเพ่ือให้
ได้มาซึ่งองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติ 10 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
 2. การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 3. การก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร 
 4. การก าหนดจุดประสงค์ของวิชา 
 5. การเลือกเนื้อหา 
 6. การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 7. การก าหนดประสบการณ์เรียนรู้ 
 8. การก าหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอน 
 9. การประเมินผลการเรียนรู้ 
 10. การจัดท าวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 

การจัดท า 
หลักสูตรแม่บท 

การจัดท าหลักสูตรต้นแบบ 

การน าหลักสูตรไปใช้ 

การประเมินผล 
หลักสูตร 



115 
 

เมื่อด าเนินการครบทั้ง 10 ขัน้ตอนแล้วก็จะได้หลักสูตรต้นแบบ ซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะน าไปท า 
การทดลองเพ่ือให้ได้หลักสูตรแม่บทส าหรับใช้ได้ทั่วไปในระบบการศึกษาต่อไป 
 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ  ธ ารง  บัวศรี  มีลักษณะเป็นวัฎจักรโดยเริ่มต้นด้วยการ
จัดท าหลักสูตรต้นแบบไปจนกระทั้งถึงการประเมินผลหลักสูตรแล้วจึงย้อนกลับมาจัดท าหลักสูตร
ต้นแบบอีกครั้ง  และหมุนเป็นวงจรอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไพฑูรย์  สินลารัตน์  
 การพัฒนาหลักสูตร ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2554 : 18 – 19) ได้กล่าวถึงกระบวนการ หลักใน
การพัฒนาหลักสูตรทุกระดับมีกระบวนการหลัก 4 ขั้นตอน คือ การด าเนินการจะเริ่มต้นด้วยการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) เป็นจุดเริ่มต้นก่อน เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์แล้ว จึงก าหนดเนื้อหา
สาระ (Content) โดยพิจารณาว่าสาระที่จัดนั้น ท าได้ตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร จากนั้น 

จึงเป็นการน าสาระไปจัดให้เกิดการเรียนรู้ (Method) หรือการสอนที่ต้องเน้นให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายและเนื้อหาควบคู่กันไปเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ สาระและจัดระบบการเรียนการสอน 
และประเมินภาพรวมของหลักสูตร (Evaluation) ว่าสัมพันธ์สอดคล้องกันเพียงไร เมื่อพิจารณาทั้ง
ระบบแล้วจึงจะน าหลักสูตรไปใช้   โดยการประเมินผลจะมี 2 ขั้นตอน คือ การประเมินความพร้อมให้
ชัดเจนก่อนน าไปใช้  เมื่อใช้แล้ว ต้องมีการประเมินอีกครั้งเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระบบ  
สรุปเป็นภาพที่ 9  (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2554 : 19) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
 
1. ก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) 
2. ก าหนดเนื้อหา (Content) 
3. ก าหนดระเบียบวิธีการสอน (Method) 
4. ก าหนดแนวการประเมินผล (Evaluation) 

 
ภาพที่  9  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

 

 จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ในภาพที่ 9 อธิบายรายละเอียด 

ในแต่ละประเด็นไดด้ังนี้ 
 1. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective) การตั้งวัตถุประสงค์ที่ดีควรแสดงคุณลักษณะที่
เป็นเป้าหมายของบุคคลที่พึงประสงค์ไว้ให้ชัดเจน ปัญหาที่พบในการพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน
ส่วนใหญ่ทีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ คือ 
  1.1 วัตถุประสงค์ขาดจุดเด่นที่ท าให้ผู้ปฏิบัติจ าได้หรือปฏิบัติตาม 
  1.2 วัตถุประสงค์มีความหลากหลายและมีจ านวนมากเกินไป 

วัตถุประสงค์ 

การประเมิน 

วิธีการสอน เนื้อหาสาระ 
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  1.3 วัตถุประสงค์มีลักษณะกลางๆ ไม่แสดงเอกลักษณะเฉพาะของสถานศึกษานั้นๆ 
  1.4 มีบุคลากรบางส่วนไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์บางประการ 
  1.5 บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  ดังนั้นในการก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ควรก าหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนก่อน 
วิสัยทัศน์คือแนวคิด ความคิด ความเชื่อ ที่มองไปในอนาคตที่ไม่ไกลนัก สามารถเป็นไปได้จริง สะท้อน
ให้เห็นสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมและมีขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สะท้อนเอกลักษณะเฉพาะของ
สถานศึกษา การก าหนดวิสัยทัศน์ขึ้นอยู่กับปรัชญาและความเชื่อพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นอุดมคติของโรงเรียน 
ปรัชญาจะสะท้อนความเชื่อ วัฒนธรรม การปฏิบัติที่ผ่านมา รวมทั้งเอกลักษณะเฉพาะตนของ
สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอาจน าไปสู่อนาคต อย่างไรก็ดี โรงเรียนบางแห่งไม่มีจุดเด่น
หรือเอกลักษณะที่จะสามารถสร้างเป็นวิสัยทัศน์ได้ จึงไม่จ าเป็นต้องบังคับให้ทุกโรงเรียนมีวิสัยทัศน์แต่
ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป้าหมายที่ชัดเจนจะต้องสร้างคนให้อยู่ในสังคมยุคใหม่ได้อย่างมีความสุขใน
ขณะเดียวกันบุคคลในสังคมใหม่ควรต้องเป็นผู้ที่มีผลผลิตสร้างสรรค์ (Creative and Productive) 
ด้วยโดยสรุปการก าหนดวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง  
  1. แสดงความมุ่งม่ัน  
  2. แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน 
  3. ชัดเจน 
  4. ตรงประเด็น 
  5. มีความสมบูรณ์ 
  6. ได้รับการยอมรับ 
 2. การก าหนดเนื้อหา (Content) ในการพัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตร ควรค านึงใน
ประเด็นต่อไปนี้  
  ประการแรก คือ สาระต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย คุณลักษณะ และวิสัยทัศน์  
หากเป้าหมายไม่ชัดเจนสาระก็ไม่ชัดเจนตามไปด้วย   
  ประการที่สอง คือ การให้ในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจและต้องการอย่างเหมาะสม โดยจัดให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน 
  ประการที่สาม คือ ต้องให้สาระตรงตามหลักเกณฑ์ (Discipline) ของแต่ละวิชา ดังนั้น
ข้อเท็จจริงตามหลักวิชา (Discipline Oriented) จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 3. การก าหนดวิธีการสอน (Method) การเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นบทบาท
หลักของครูและผู้เรียน โดยครูจะต้องเป็นผู้จัดการหลักในห้องเรียน ดังนั้น ครจูึงจ าเป็นต้องพร้อมที่จะ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับธรรมชาติและวัตถุประสงค์ของรายวิชาและธรรมชาติ
ผู้เรียน จึงนับว่าเป็นครูที่มีประสิทธิภาพตามค ากล่าวที่ว่า Best teacher is the best manager 
เพราะฉะนั้นการสอนจึงไม่มีวิธีการสอนใดดีที่สุดแต่เป็นวิธีการที่ครูจะจัดการให้ผู้เรียนเรียนอย่างไร  
ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ต่างๆ ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว  
ควรเปิดโอกาสให้ครูเป็นผู้จัดการและด าเนินการเรียนการสอนเอง แม้กระทั้งหลักสูตรสถานศึกษา 
ก็เช่นเดียวกัน เมื่อก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เขาก็จะมีแนวทางและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
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 4. การก าหนดการประเมิน (Evaluation)  การประเมินหลักสูตร เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบว่าหลักสูตรที่ด าเนินการและใช้อยู่เป็นอย่างไรมีจุดอ่อนจุดแข็งที่ไหนบ้าง เพ่ือที่จะแก้ไข
ปรับปรุงในส่วนที่เป็นจุดอ่อน และเสริมจุดแข็งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กระบวนการประเมิน 

จึงประเมินว่าวัตถุประสงค์เป็นอย่างไร กระบวนการที่จะน าไปสู่หลักสูตรนั้นครบถ้วนได้ผลตามที่
ก าหนดไว้หรือไม่ เปรียบเทียบผลผลิตของหลักสูตรกับเป้าหมายทีก าหนดไว้ และรวมถึงการประเมิน
บริบทในอนาคตด้วยว่าควรมีทิศทางการด าเนินการต่อไปอย่างไร เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
 จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาต่างประเทศและในประเทศไทยข้างต้น
ผู้เขียนน ามาสรุป รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนั้นต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบเป็นวัฏจักรที่สามารถ
พัฒนา  เปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้ เสมอในทุกส่วนโดยในรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนั้นจะ
ประกอบด้วย 3 ระบบหลัก คือ ระบบการสร้างหลักสูตร ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ และระบบ 

การประเมินหลักสูตร สรุปรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร ตามภาพที่ 10  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  10  ระบบการพัฒนาหลักสูตร 

การสร้างหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร 

1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน                                               
2. ร่างหลักสูตร                                      
ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
เลือก/จัดเนื้อหา/ 
ประสบการณ์                                        
วิธีประเมิน 
3. ตรวจสอบเอกสาร
หลักสูตร 
4. ทดลองการใช้
หลักสูตร  
5. ประเมิน/ปรับปรุง
หลักสูตร 

 

1. ประเมินเอกสาร
หลักสูตร 
2. ประเมินการใช้
หลักสูตร 
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตร 
4. ประเมินระบบ
หลักสูตร 

 

1. จัดท าเอกสาร
หลักสูตร                                                   
2. ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร                                                  
3. เตรียมบุคลากร            
ครู ผู้ปกครอง นักเรียน                                                            
แหล่งเรียนรู้  สื่อ 
อุปกรณ์การสอน 
เครื่องมือประเมิน                       
4. บริหารและบริการ
หลักสูตร                            
5. ด าเนินการสอนตาม
หลักสูตร                
6 นิเทศการใช้
หลักสูตร 

 

ข้อมูลย้อนกลับ/ปรับปรุง 
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 ซึ่งทั้งสามระบบนี้จะต้องอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร  อันได้แก่  
ข้อมูลด้านปรัชญาการศึกษา  สังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมือง  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
รวมทั้งพัฒนาการและความสนใจของผู้เรียน  มาเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการด าเนินการร่างหลักสูตรจน
แล้วเสร็จ  แล้วจึงน าไปใช้และประเมินผลหลักสูตรในที่สุด  การพัฒนาหลักสูตรใน  3 ระบบ
ด าเนินการดังนี้ 
 1. ระบบการสร้างหลักสูตร  เริ่มที่การน าข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร 

มาวิเคราะห์เพ่ือน าไปก าหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตรรวมทั้งเป็นแนวทางในการเลือกและการจัดเนื้อหา  
การเลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
หลังจากได้หลักสูตรฉบับร่างแล้วจึงน าไปตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลักสูตร
นั้น  เพ่ือช่วยกลั่นกรองความสมบูรณ์ของหลักสูตรอีกครั้ง  ซึ่งอาจมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
แล้วจึงจ าไปทดลองใช้  (Try out)  กับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกับผู้เรียนที่จะน าไปใช้จริง  แล้วน าผลการ
ทดลองใช้ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งจะท าให้ได้หลักสูตรที่สมบูรณ์และมีคุณภาพสูงขึ้น 
 2. ระบบการน าหลักสูตรไปใช้  เริ่มที่การขออนุมัติใช้หลักสูตรจากหน่วยงานที่มีอ านาจใน
การอนุมัติใช้หลักสูตร  หลังจากนั้นจึงมีการวางแผนการใช้หลักสูตร มีบุคลคากรที่เกี่ยวข้อง ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง หรือสถานประกอบเพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการแนวคิดของหลักสูตร  ร่วมไป
ถึงการเตรียมอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดวางตัวครูผู้สอน 
การด าเนินการใช้หลักสูตรครูผู้สอนต้องการวางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้   และผู้บริหาร
ด าเนินการบริหารการใช้หลักสูตร ผู้บริหารควรเป็นผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของครู จัดหางบประมาณ เสริมให้ครูผู้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ร่วมถึง  

การนิเทศก ากับติดตาม ให้ค าปรึกษาครูเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 3. ระบบการประเมินหลักสูตร  เริ่มด้วยการวางแผนประเมินหลักสูตร การสร้างเครื่องมือ
ประเมินหลักสูตร ให้ครอบคลุมประเด็นส าคัญต่างๆ ในการประเมิน  แล้วจึงด าเนินการประเมิน
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินหลักสูตรและการน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรไป
ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรต่อไปซึ่งอาจมีการปรับปรงุส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตร หรือ
อาจกระท าการแก้ไขทั้งระบบการสร้างหลักสูตร  ระบบการน าหลักสูตรไปใช้  และระบบการประเมิน
หลักสูตรเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ 
 สรุปได้ว่าการพัฒนาหลักสูตรต้องด าเนินการอย่างมีหลักการ  มีระบบ  และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาช่วยในการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งการพัฒนา
หลักสูตรต้องด าเนินการให้ครบทั้ง 3 ระบบ  คือระบบการสร้างหลักสูตร  ระบบการน าหลักสูตรไปใช้  
และระบบการประเมินหลักสูตร  ซึ่งหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นต้องมีการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย
อยู่เสมอเป็นวัฏจักรการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา 
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บทสรุป 
 บทนี้ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ 
นักการศึกษาต่างประเทศ  และนักการศึกษาไทย สรุปว่าการพัฒนาหลักสูตรต้องด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ มีหลักการ อาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพ่ือช่วยให้การพัฒนา
หลักสูตรมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย 3 
ระบบคือ ระบบการสร้างหลักสูตร ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ และระบบการประเมินหลักสูตร  
หลักสูตรเมื่อสร้างขึ้นแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ นักพัฒนาหลักสูตรสามารถเลือก
ตัดสินใจพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดใดขึ้นอยู่กับระดับหลักสูตรที่จัดท าหรือรูปแบบการพัฒนาที่
ตอบสนองความต้องการได้ เช่น รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Tyler) รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของทาบา (Taba) ที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากครูผู้สอนสามารด าเนินการออกแบบได้ครอบคลุมกับ
การออกแบบหลักสูตรระดับปฏิบัติการเช่น แผนการสอน  ส่วนรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ โอลิ
วา (Oliva) และ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ เชย์เลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส  (Saylor  
Alexander and Lewis) จะเป็นการออกแบบหลักสูตรที่เป็นระบบของหลักสูตรในภาพรวม เป็น
หลักสูตรระดับสถานศึกษาหรือระดับชาติ   ซึ่ งรวมไปถึง  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ                     
สงัด อุทรานันท์ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย วงษ์ใหญ่ และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ 
ธ ารง บัวศรี การพัฒนาหลักสูตรครอบคลุมทั้ง 3 ระบบอย่างครบถ้วนคือ มีการสร้าง การใช้และการ
ประเมินหลักสูตร รวมถึงขั้นตอนการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ  ส่วนรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ 
ไพฑูรย์  สินลารัตน์ เน้นไปที่ระดับปฏิบัติการโดยครูผู้สอนเป็นผู้สร้าง ผู้ใช้และผู้ประเมินหลักสูตร  
อาจจะสรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจของสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ค าถามทบทวน 
 
 
 ตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. จงอธิบายความหมายของการพัฒนาหลักสูตร   
 2. จงสรุปรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาต่างประเทศและนักการศึกษาไทย 
 3. จงอธิบายถึงลักษณะส าคัญและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ ไทเลอร์ (Tyler) 
พร้อมเขียนแผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาประกอบ 
 4. จงอธิบายถึงลักษณะส าคัญและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ ทาบา (Taba) เขียน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาประกอบ 
 5. จงอธิบายถึงลักษณะส าคัญและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ โอลิวา (Oliva) เขียน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาประกอบ  
 6. จงอธิบายถึงลักษณะส าคัญและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ เชย์เลอร์ อเล็กซาน
เดอร์ และเลวิส (Saylor  Alexander and Lewis) เขียนแผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาประกอบ 
 7. จงอธิบายถึงลักษณะส าคัญและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ สงัด  อุทรานันท์ 
เขียนแผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาประกอบ 
 8. จงอธิบายถึงลักษณะส าคัญและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย วงษ์ใหญ่ เขียน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาประกอบ 
 9. จงอธิบายถึงลักษณะส าคัญและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ ธ ารง บัวศรี เขียน
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาประกอบ 
 10. จงอธิบายถึงลักษณะส าคัญและแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ ไพฑูรย์  สินลารัตน์  
เขียนแผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาประกอบ 

 11. จงวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาของไทเลอร์กับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ของนักการศึกษาไทย 2 รูปแบบ มีความเหมือนความต่างกันอย่างไร ออกแบบน าเสนอตามที่ตนถนัด 
 12. นักศึกษาคิดว่าการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ควรใช้รูปแบบใดเหมาะสมที่สุด 
จงอธิบายพอสังเขป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 
การสร้างหลักสตูร 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. อธิบายหลักการสร้างหลักสูตรได ้
 2. วิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานกับกระบวนการสร้าง/พัฒนาหลักสูตรได้ 
 3. อธิบายหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการก าหนดองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรได้ 
 4. อธิบายความสัมพันธ์สอดคล้องในการก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอน และการวัดและประเมินผลได้ 
 5. อธิบายวิธีการเลือกและจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรพร้อมยกตัวอย่างได้ 
 6. อธิบายวิธีการเลือกและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้พร้อม
ยกตัวอย่างได้ 
 7. อธิบายความส าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
 8. อธิบายวิธีการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้พร้อมยกตัวอย่างได้ 
 9. ระบุและยกตัวอย่างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
 10. วิเคราะห์บทบาทบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 11. ออกแบบและก าหนดองค์ประกอบหลักสูตรได้สอดคล้องกัน 
 12. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

เนื้อหา 
 หลักการสร้างหลักสูตร 
 การสร้างหลักสูตร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร  
 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 การเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณก์ารเรียนรู้ 
 การจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 การก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 
 

วิธีการสอน 
 1. วิธีสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบอภิปราย 
  1.2 วิธีสอนแบบบรรยาย 
  1.3 วิธีสอนแบบกลุ่มเรียนรู้ 
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 2. เทคนิคการสอน 
  2.1 การใช้ค าถาม 
  2.2 การใช้ผังกราฟฟิก 
  2.3 กระบวนการกลุ่ม 

 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ขั้นน า 

  3.1 นักศึกษาทบทวนเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรตาม
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนักการศึกษาไทยและต่างประเทศ  
  3.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ พร้อมน าเสนอเนื้อสาระ กิจกรรมการเรียนรู้และชิ้นงานที่
จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้ครั้งนี้ด้วย Microsoft Power Point  
  ขั้นสอน 
  3.3 นักศึกษาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหลักการและวิธีการก าหนดองค์ประกอบ
หลักสูตรตามแนวคิดของกลุ่ม พร้อมน าเสนอ 
  3.4 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปหลักการและวิธีการก าหนดองค์ประกอบ
หลักสูตร โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
  3.5 ผู้สอนน าเสนอ Microsoft Power Point วิธีการสร้างหลักสูตร และน าเสนอ
ยกตัวอย่างหลักสูตร ทีละองค์ประกอบ  โดยให้นักศึกษาเข้ากลุ่มๆละ 4-5 คน ทดลองจัดท าหลักสูตร
ไปพร้อมการบรรยายของผู้สอน (หลักสูตรระยะสั้นที่นักศึกษาสนใจ)  
  3.6 ผู้สอนคอยตรวจสอบผลงานกลุ่มเป็นระยะจนครบทุกองค์ประกอบ  
  3.7 นักศึกษาด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้สมบูรณ์จนครบถ้วนทุกองค์ประกอบ  
โดยท าการศึกษาและตรวจสอบความเข้าใจจากเอกสารประกอบการสอนและศึกษาจาก  Internet 
พร้อมกับเขียนหลักสูตรจนสมบูรณ์ 
  3.8 กลุ่มน าเสนอผลการศึกษาและการจัดท าหลักสูตร ร่วมกันตรวจสอบตามหลักการ
จัดท า จุดมุ่งหมายของหลักสูตร การก าหนดเนื้อหาสาระ การก าหนดกิจกรรมและประสบการณ์  
การเรียนรู้ และการก าหนดการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  ผู้สอนซักถามประเด็นส าคัญและ 

เติมเต็ม 
  ขั้นสรุป 
  3.9 นักศึกษาแต่กลุ่มสรุปแผนภูมิกระบวนการสร้างหลักสูตรจากความรู้ประสบการณ์
ที่ได้รับจากการจัดท าหลักสูตรพร้อมอธิบายความส าคัญและความสัมพันธ์ของทุกองค์ประกอบ น าไป
จัดนิทรรศการ 
  3.10 ผู้สอนน าเสนอสรุปเนื้อหาของบทเรียน ด้วย Microsoft Power Point พร้อม
ซักถาม 
  3.11 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท และบันทึกการเรียนรู้ (Learning  Log) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. Microsoft Power Point   การสร้างหลักสูตร  
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 2. เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาหลักสูตร 
 3. ตัวอย่าง หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรฝึกอาชีพ เป็นต้น 
 4. Internet และ Website ทางการศึกษา  
 

การวัดและประเมินผล 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้  
 

พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
1. อธิบายหลักการสร้างหลักสูตรได้ 
2. วิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลพ้ืนฐานกับ
กระบวนการสร้าง/พัฒนาหลักสูตรได้ 
3. อธิบายหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการ
ก าหนดองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร
ได้ 
4. อธิบายความสัมพันธ์สอดคล้องใน
การก าหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัด
และประเมินผลได้ 
5. อธิบายวิธีการเลือกและจัดเนื้อหา
สาระของหลักสูตรพร้อมยกตัวอย่างได้ 
6. อธิบายวิธีการเลือกและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน/ประสบการณ์การ
เรียนรู้พร้อมยกตัวอย่างได้ 
7. อธิบายความส าคัญของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
8. อธิบายวิธีการการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้พร้อมยกตัวอย่างได้ 
9. ระบุและยกตัวอย่างเครื่องมือการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
10. วิเคราะห์บทบาทบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาหลักสูตรได้ 
11. ออกแบบและก าหนดองค์ประกอบ
หลักสูตรได้สอดคล้องกัน 
12. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

     
 
      
      
 
    
 
 
 
     สังเกต 
    การตอบค าถาม     
    และอภิปราย/        
    ตรวจชิ้นงาน/     
   บันทึกการเรียนรู้     
    (Learning Log) 
 
 
 
   
 
 
 ตรวจชิ้นงาน   
(หลักสูตรระยะสั้น) 
  สังเกตการท างาน
กลุ่ม /ตรวจ
ชิ้นงาน/     
บันทึกการเรียนรู้      
(Learning Log) 

 
 
 
 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/ 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

 

 
 
 
  พฤติกรรมการ
แสดงออกท้ังการ
ตอบค าถาม /การ
ร่วมอภิปราย/
การท างานกลุ่ม 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 
 
  ชิ้นงานที่ท า
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์  
ครอบคลุมเนื้อหา 
เสนอความ
คิดเห็น 
ชัดเจน 
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80  
 
 





บทท่ี 5 
การสร้างหลักสตูร 

 
 
 การพัฒนาหลักสูตรนั้นสามารถกระท าได้ในสองลักษณะ คือ การด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการจัดท าหลักสูตรใหม่ที่ไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อนเลยซึ่งใน
การพัฒนาหลักสูตรนักพัฒนาหลักสูตรต้องท าอย่างมีหลักการ มีระบบ พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยอาศัย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควรมีผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร รวมทั้งมีการพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตร ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรต้องด าเนินการให้ครบทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบการสร้าง
หลักสูตร ระบบการน าหลักสูตรไปใช้  และระบบการประเมินหลักสูตร ดังภาพที่ 11 ส าหรับในบทนี้
จะกล่าวถึงเฉพาะระบบการสร้างหลักสูตร  

                    

                                                     

#   ก าข้อมูลพ้ืน าน                                               
ประวัติ ปรัช าการ  ก า สังคม 
วั นธรรม ทฤ  ีการเรียนรู้                                     
ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน  ความ
ต้องการสังคมชุมชนท้องถิน่

•จัดท าเอกสารหลักสูตร                                                   
* ประชาสัมพันธ์หลักสตูร                                                   
*เตรียมบุคลากร ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน                                                       
*แหล่งเรียนรู้  สื่อ อุปกรณ์การ
สอน เคร่ืองมือประเมิน                       
* บริหารและบริการหลักสูตร                            
* ด าเนินการสอนตามหลักสูตร               
* นิเท การ ช้หลักสูตร

•* ประเมินเอกสารหลักสูตร

•ประเมินการ ช้หลักสูตร

•ประเมินผลสัมฤทธิ ของหลักสูตร

•ประเมินระบบหลักสูตร

                

# ร่างหลักสูตร                                      

วิเคราะห์ข้อมูลพื้น าน                                   
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร              
เลือก จัดเนื้อหา  ประสบการณ์                                        
วิธีประเมิน

# ทดลอง ช้หลักสูตร                                
ประเมินหลักสูตรก่อนน า ป ช้
ปรับปรุงหลักสูตรก่อนน า ป ช้

 
ภาพที่  11  ระบบการพั นาหลักสูตร 

 ท ้ี  ่ วถึง 
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หลักการสร้างหลักสูตร 
 การสร้างหลักสูตรเป็นกระบวนการที่มีชั้นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรมีความเป็นพลวัตร การพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพต้องด าเนินการอย่าง
มีหลักการ  
 ชูศรี สุวรรณโชติ (2544 : 89) ได้กล่าวถึงหลักการส าคัญของการสร้างหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 1. หลักการสร้างหลักสูตรจะต้องมีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน มีระเบียบแบบแผนและ
ด าเนินงานตามล าดับขั้นตอนจนถึงข้ันสุดท้ายอย่างรอบคอบ 
 2. หลักการสร้างหลักสูตรจะต้องเป็นส่วนที่สร้างความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เรียนที่ดีขึ้น
กว่าหลักสูตรเดิม 
 3. หลักการสร้างหลักสูตรจะต้องค านึงถึงการอบรมครูประจ าการให้เกิดความเข้าใจหลักสูตร
ที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่ โดยทันทีเมื่อหลักสูตรใหม่ได้พัฒนาขึ้นมาและจะน าเอาไปใช้ 
 4. หลักการสร้างหลักสูตรจะต้องค านึงถึงตัวผู้เรียนที่จะได้รับผลจากหลักสูตรที่สร้างขึ้น
ใหม่ ทั้งนี้เป็นการได้ผลทั้งในด้านจิตใจและด้านทัศนคติ 
 5. หลักการสร้างหลักสูตรจะต้องได้รับความร่วมมือและมีการประสานงานเป็นอย่างดีจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารข้อมูลต่างๆที่จะน ามาด าเนินงานอย่างพร้อมเพรียง 
 6. หลักการสร้างหลักสูตรจะต้องมีผู้ เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้น าและ 

มีความสามารถเป็นอย่างดี รู้จักเนื้อหาสาระนั้นอย่างลึกซ้ึงดีพอที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรนั้น 
 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556 : 75 -76) ได้กล่าวถึงหลักการสร้างหลักสูตร ไว้ดังนี้ 
 1. การสร้างหลักสูตรจ าเป็นต้องมีผู้น าที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถในการพัฒนา
หลักสูตรเป็นอย่างดี 
 2. การสร้างหลักสูตรจ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและการประสานงานอย่างดีจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับ 
 3. การสร้างหลักสูตรจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนต่อเนื่ องกันไป  
เริ่มตั้งแต่การวางจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรจนถึงการประเมินผลหลักสูตร ในการด าเนินงาน
จะต้องค านึงถึงจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงว่า การพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มต้นที่จุดใด จะเป็นการ
พัฒนาส่วนย่อยหรือการพัฒนาทั้งระบบและจะด าเนินการอย่างไรในขั้นต่อไป สิ่ง เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้มี
หน้าที่ ในการพัฒนาหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการจัดหลักสูตร ครูผู้สอนหรือ
นักวิชาการทางด้านการศึกษาและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือกันพิจารณาอย่างรอบคอบ
และด าเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผนทีละข้ันตอน 
 4. การสร้างหลักสูตรจะต้องรวมถึงผลงานต่างๆ ทางด้านหลักสูตรที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักสูตร เนื้อหารายวิชา การท าการทดลองหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้ หรือการจัดการเรียนการสอน 
 5. การสร้างหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการฝึกอบรมครูประจ าการให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักสูตรใหม่ ความคิดใหม่ แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ 
การพัฒนาหลักสูตรจะต้องค านึงถึงประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของผู้เรียนด้วย 
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 โอลิวา (Oliva, 1982 อ้างใน ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล . 2540 : 13 -19) ได้เสนอหลักการ
สร้างหลักสูตร ไว้ 10  ประการ ดังนี้ 
 หลักการที่ 1 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นสิ่งที่ควรปรารถนาและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครห้ามได้
เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  
 หลักการที่  2 หลักสูตรเป็นผลิตผลของแต่ละช่วงเวลา ความเชื่อหรือความจริงข้อนี้
เกี่ยวเนื่องกับข้อแรก ซึ่งพอจะท าความเข้าใจอย่างง่ายๆ ว่า หลักสูตรของโรงเรียนไม่เพียงแต่เป็นผล
สะท้อนเท่านั้น แต่ยังเป็นผลิตผลของช่วงเวลานั้นๆ ด้วย แม้จะมีบางคนมองว่า หลักสูตรของเรามักจะ
เปลี่ยนแปลงช้า แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปก็พบว่า ในความเป็นจริง หลักสูตรของเราได้เปลี่ยนแปลง
ไปมากกว่าที่เราคิดและรับรู้ 
 หลักการที่ 3 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เกิดขึ้นในช่วงแรกจะมีส่วนหนึ่งที่ขนานและ
เกิดขึ้นร่วมกันกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่เกิดขึ้นในช่วงต่อมา ความจริงในประเด็นนี้ก็คือ  
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ได้เกิดขึ้นในตอนแรกๆ ของช่วงระยะเวลาหนึ่ง ยังสามารถด ารงอยู่ร่วมกัน
ได้กับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาต่อมา ซึ่งหมายความว่า การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมักจะไม่เป็นการเริ่มต้นแล้วจบสิ้นลงทันทีทันใด แต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  
ต้องใช้เวลานานและด าเนินต่อไปในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโครงการใหม่ที่เกิดขึ้น จึงมี
กระบวนการและข้ันตอนส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือซ้อนกันอยู่ 
 หลักการที่  4 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล
หลักการนี้ต้องการจะชี้ให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นจะต้องมี
การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในที่นี้หมายรวมตั้งแต่นักพัฒนา
หลักสูตรเอง เจ้าหน้าที่ทางด้านหลักสูตร ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
นักพัฒนาหลักสูตรจึงควรเริ่มงานที่เปลี่ยนตนเองและการใช้ความพยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในรูปของการให้ความรู้ การฝึกอบรม และการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้เกิดความรู้ใหม่ มีเจตคติและค่านิยมใหม่เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ 
เพ่ือว่าพวกเขาจะได้ด าเนินการและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดหมาย และความต้องการ
ของหลักสูตรใหม่อย่างแท้จริง 
 หลักการที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานกลุ่มที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย
โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ส าคัญ ควรจะมีคนกลุ่มต่างๆ ทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม ถ้าการ
เปลี่ยนแปลงนั่นๆ มีผลกระทบต่อคนจ านวนมากเท่าใด มีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าใดและต้องลงทุน
มากเท่าใด ก็ควรจะต้องมีจ านวนคนและกลุ่มบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเท่านั้น 
 หลักการที่ 6 การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการของการตัดสินใจเลือกจากทางเลือกที่มี
อยู่หลายทางเลือก โดยพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรเป็นเรื่องของการตัดสินใจ โดยเฉพาะนักพัฒนา
หลักสูตรที่จะต้องท างานกับผู้คนที่เก่ียวข้องหลายๆ ฝ่าย จะต้องพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่อไปนี้ 
 1. ทางเลือกที่เกี่ยวกับวิชาต่างๆ การที่หลักสูตรไม่ได้ก าหนดให้มีวิชา ปรัชญา มานุษยวิทยา 
และภาษาจีน แสดงให้เห็นว่า ได้มีการตัดสินใจเลือกแล้วว่าผู้เรียนควรจะเรียนวิชาใดบ้าง 
 2. ทางเลือกระหว่างทรรศนะที่แตกต่าง เช่น นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องตัดสินใจว่า  
เขาเห็นด้วยหรือไม่กับความเชื่อที่ว่าการจัดการศึกษาในลักษณะที่ให้ใช้สองภาษาจะสนองความ
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ต้องการของสังคมที่ประกอบด้วยคนหลายภาษาได้ ควรจะมีการจัดให้เด็กเรียนช้าอยู่ในห้องพิเศษ  

แยกออกไปจากห้องเด็กปกติหรือไม่ 
 3. ทางเลือกที่เกี่ยวกับการเน้น เช่น โรงเรียนควรให้ความช่วยเหลือแก่เด็กอ่านหนังสือ 

ไม่ออกเป็นพิเศษหรือไม่ และควรจัดโปรแกรมส าหรับเด็กท่ีมีความถนัดพิเศษหรือไม่ 
 4. ทางเลือกเกี่ยวกับวิธีการ เป็นต้นว่า วิธีการใดเหมาะสมที่สุดส าหรับการสอนอ่าน  
สอนให้อ่านเป็นค าหรือใช้วิธีประสมอักษร และสื่อประเภทใดใช้ได้ผลดี 
 5. ทางเลือกเกี่ยวกับการจัดระบบ เช่น โรงเรียนแบบไม่มีชั้นเรียนเหมาะที่จะเปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างดีหรือไม่ ควรจะจัดโปรแกรมประถมศึกษาเป็นห้องเรียนที่มีเนื้อที่เปิดกว้าง 
(Open Space) หรือแบบห้องเรียนปกติเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า คุณลักษณะที่จะเป็นสองประการของ
นักพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ ความสามารถที่จะตัดสินใจลงไปหลังจากที่มีการศึกษามาอย่างรอบคอบ
และเพียงพอ และมีความยินดีที่จะตัดสินใจ บุคคลที่ไม่ชอบตัดสินใจไม่ควรจะท าหน้าที่เป็นนักพัฒนา
หลักสูตร 
 หลักการที่ 7 การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ตามหลักการนี้แสดงว่า 
นักพัฒนาหลักสูตรจะท างานต่อไปไม่หยุดยั้ง เพ่ือไปสู่สิ่งที่เป็นอุดมคติ ดังนั้นการสอน การประเมินผล 
และการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งยวด เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ เราจึงไม่เคยบรรลุถึงการมีหลักสูตรที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
อยู่เสมอ การแก้ปัญหาที่ได้ผลก็อาจพบได้เฉพาะการบรรลุจุดหมายเฉพาะกิจเท่านั้น ในขณะที่ความ
ต้องการของผู้เรียนเปลี่ยนไป สังคมเปลี่ยนไปและในขณะที่ความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ หลักสูตร 

จึงจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเรื่อยๆ 
 หลักการที่ 8 การพัฒนาหลักสูตรจะมีประสิทธิภาพ ตามหลักการนี้ เป็นการชี้ให้เห็นว่า 
การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมถึงผลของการพัฒนาหลักสูตรที่ไม่เพียงแต่มีต่อ
นักเรียนและครูผู้ซึ่งได้รับจากการเปลี่ยนแปลงโดยตรงเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อคนอ่ืนซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้มี
ส่วนในการพัฒนาหลักสูตรโดยตรง แต่จะได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  
 หลักการที่ 9 การพัฒนาหลักสูตรจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าด าเนินการไปตามกระบวนการ
ที่มีระบบ การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นระบบจะมีประสิทธิผลมากกว่าการลองผิดลองถูกตามปกติ 
นักพัฒนาหลักสูตรจะวางแผนและก าหนดวิธีการด าเนินงาน หลังจากนั้นก็ปฏิบัติงานตามวิธีการและ
กิจกรรมที่ได้ก าหนดเอาไว้อย่างดีแล้ว และแน่นอนที่สุดวิธีการที่ได้ก าหนดเอาไว้แล้วอย่างเป็นระบบนี้ 
จ าเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบและรับรู้จากทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
 หลักการที่ 10 การพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มจากหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วในขณะนั้นตามที่เป็น
จริง นักพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มงานของตนจากหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในเวลานั้น โดยตรวจสอบและ
ประเมินดูว่ามีส่วนใดที่เป็นส่วนดีและยังสามรถน าไปใช้ได้อยู่ และมีส่วนใดบ้างที่เป็นปัญหา ล้าสมัย 
และผิดข้อเท็จจริง ซึ่งจ าเป็นจะต้องแก้ไขหรือตัดทิ้งไป กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนาหลักสูตรไม่ได้
เริ่มจากศูนย์หรือเริ่มจากความว่างเปล่า 
 สรุปหลักการการสร้างหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานเป็นระเบียบ
แบบแผนต่อเนื่องกันไป เริ่มตั้งแต่การวางจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหลักสูตรจนถึงการประเมินผล
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หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มจากหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วในขณะนั้นส าหรับเป็นพ้ืนฐานใน 

การพัฒนา การจัดท าหลักสูตรเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการตัดสินใจ 
 

การสร้างหลักสูตร 
 ขั้นตอนของการสร้างหลักสูตรถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร 
นักพัฒนาหลักสูตร หรือผู้ที่มีส่วนในการรับผิดชอบในการสร้างหลักสูตร ควรท าความเข้าใจใน  

ทุกรายละเอียดในการพิจารณาสร้างหลักสูตรแต่ละองค์ประกอบ ผู้ เขียนได้น าเสนอขั้นตอน 

สร้างหลักสูตรตามองค์ประกอบหลักของหลักสูตร ดังภาพที่ 12 ต่อไปนี้ (ใจทิพย์ เชื้อรัตน์พงษ์ , 
2539 ; ธ ารง บัวศรี, 2542 ; ศศิธร ขันติธรางกูร , 2554 ; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556)   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  12  ขั้นตอนสร้างหลักสูตร 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น                      
ในการพัฒนาหลักสูตร 

การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

การเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์                  
การเรียนรู้ 

การจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์                  
การเรียนรู้ 

 

การก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล             
การเรียนรู้ 

 

นโยบาย เป้าประสงค์
การศึกษาชาติ 

หลักสูตรเดิม 

สภาพ ปัญหา เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง 

 

ข้อมูลผู้เรียน 
 

กระบวนการเรียนการสอน 
 

ทรัพยากร อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้  

อาคารสถานที่ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลพื้น านที่จ าเป็น นการพั นาหลักสูตร 
 ก่อนด าเนินการสร้างหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
จะต้องศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานให้ชัดเจนเสียก่อน เนื่องจากข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการ 

การจัดท าร่างองค์ประกอบหลักสูตร อันได้แก่ จุดมุ่งหมายหลักสูตร เนื้อหาสาระหลักสูตร กิจกรรม
การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน รวมถึงการก าหนดรูปแบบหลักสูตร การวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานจึงเป็นส่วนส าคัญต่อการได้มาซึ่งหลักสูตรที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับเป้าหมาย 

ที่ต้องการ 
 ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นที่ควรน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าองค์ประกอบของหลักสูตรมีหลายด้าน 
คือ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายและเป้าประสงค์ของชาติ การวิเคราะห์หลักสูตรเดิม การวิเคราะห์
สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การวิเคราะห์ผู้เรียน และการวิเคราะห์กระบวนการ
เรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้  (ใจทิพย์ เชื้อรัตน์พงษ์ , 2539 ;  ธ ารง  บัวศรี , 
2542 ; ศศิธร ขันติธรางกูร , 2554 ; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556)   
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านนโยบายและเป้าประสงค์ของการ  ก าชาติ   
  นโยบายและเป้าประสงค์ของการศึกษา (Policies and National Education Goals) 
เป็นตัวก าหนดจุดหมายและจุดหมายเป็นตัวก าหนดจุดประสงค์ของวิชา (Subject Objectives)  
อีกต่อหนึ่ง ส าหรับเป้าประสงค์ของการศึกษาได้มาจากเป้าประสงค์ของชาติ (National Goals)  
ซึ่งวิเคราะห์มาจากสภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้นการก าหนด
องค์ประกอบของหลักสูตรจึงต้องวิเคราะห์ว่านโยบายและเป้าประสงค์ของชาติก าลังมุ่งเน้นทิศทางใด 
ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรต้องน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดองค์ประกอบของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ  เพ่ือพัฒนาคนให้มีองค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชาติ 
 2. การวิเคราะห์หลักสูตรเดิม  เป็นการประเมินหลักสูตรเดิมว่ามีความทันสมัยเพียงใด 
สนองความต้องการของเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และผู้เรียนหรือไม่  อะไรที่ยังดีอยู่และยังใช้ได้  
และอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ดังนั้น  จึงต้องมี 
การวิเคราะห์หลักสูตรทั้ง 3 ส่วน  ดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะห์ตัวหลักสูตรและวัสดุหลักสูตร 
   2.1.1 สิ่งที่ต้องวิเคราะห ์
    1) ตัวหลักสูตร สิ่งที่ต้องวิเคราะห์ในตัวหลักสูตร คือ องค์ประกอบ
ของหลักสูตร ได้แก่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหา ประสบการณ์การเรียนรู้ และการวัดประเมินผล 
    2) วัสดุหลักสูตร สิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ในวัสดุหลักสูตร คือ คู่มือครู 
ค าแนะน าในการใช้วัสดุอุปกรณ์  ค าแนะน าการจัดชั้นเรียน  หนังสือเรียนเอกสารประกอบการเรียน 
เป็นต้น 
   2.1.2 วิธีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ 
    โดยการวิเคราะห์ว่าตัวหลักสูตรและวัสดุหลักสูตรนั้นสนองความต้องการ
ของสังคม  สอดคล้องกับค่านิยม สนองความความต้องการของผู้เรียน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ 
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ซึ่งอาจใช้วิธีการสังเกตกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียน การวิเคราะห์จากผลการทดสอบ วิเคราะห์
กิจกรรมการเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้หรือในคู่มือคร ูการสัมภาษณ์ผู้เรียน  ผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้อง 
  2.2 การวิเคราะห์กระบวนการใช้หลักสูตร  
   2.2.1 สิ่งที่ต้องวิเคราะห ์
    ในกระบวนการใช้หลักสูตรสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ คือ กระบวนการจัด 

การเรียนการสอน ได้แก่ วิธีสอน บาทบาทของผู้สอนและผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 

กับผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้สอน โดยพิจารณาจากความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ผู้สอน  ผู้เรียน 
บุคลากรอ่ืนๆ สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน  อาคารสถานที่  และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
   2.2.2 วิธีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ 
    วิธีการรวบรวมข้อมูลกระบวนการใช้หลักสูตร  อาจใช้ได้หลากหลายวิธี  
เช่น  การสังเกตการเรียนการสอน  การสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ผู้นิเทศ  การใช้แบบสอบถามไปสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้องในชุมชน  ผู้ปกครอง  และการจดบนทึกสิ่งที่พบเห็นในสถานการณ์จริงของการใช้หลักสูตร  
การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้  เป็นต้น 
  2.3 การวิเคราะห์ผลการใช้หลักสูตร เพ่ือตรวจสอบจุดเด่น จุดอ่อน ข้อดี ข้อเสียของ
องค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร โดยมุ่งพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพในการน าไปใช้ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่ได้  และประสิทธิผลในการลงทุน 
   2.3.1 สิ่งที่ต้องวิเคราะห ์
    สิ่งที่ต้องวิเคราะห์จากผลการใช้หลักสูตร  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พฤติกรรมด้านต่างๆ ของผู้เรียน  ของผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง  บรรยากาศในโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง
จ านวนผู้เรียนที่เรียนส าเร็จ  ความรู้สึกของผู้เรียนและผู้สอนที่มีต่อหลักสูตร  และประสิทธิภาพใน 

การใช้หลักสูตร 
   2.3.2 วิธีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ 
    วิธีการรวบรวมข้อมูลผลการใช้หลักสูตร  อาจใช้ได้หลากหลายวิธี  เช่น  
การสังเกต  การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม  และการจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นโดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งก่อนและหลังใช้หลักสูตร  แล้วน าผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกัน เพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลง
ของผลการใช้หลักสูตรที่เกิดข้ึน 
 3. การวิเคราะห์สภาพและปั หาทางเ ร  กิจ สังคม และการเมือง 
  การวิเคราะห์สภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จะช่วยให้สามารถ
ตีความได้ว่าสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นมีความหมายต่อการศึกษาอย่างไรและสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือจะ
มองไปข้างหน้าอย่างไร  เพราะการจัดการการศึกษาต้องค านึงถึงว่ากว่าที่ผู้เรียนจะเรียนส าเร็จออกไป
ใช้เวลายาวนานเป็นสิบปี  ดังนั้นสิ่งที่เรียนในปัจจุบันถ้าไม่สอดคล้องกับอนาคตข้างหน้า  สิ่งที่เรียนจะ
ไม่มีประโยชน์เลย ดังนั้นแหล่งข้อมูลที่ควรน ามาวิเคราะห์ในระดับชาติ ได้แก่  แหล่งข้อมูลจาก
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ หรือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น 
  ส าหรับการจัดท าหลักสูตรในระดับท้องถิ่น อาจเริ่มที่การวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ 
ได้แก่  ข้อมูลด้านประชากร สุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย การบริการสาธารณูปโภค  
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ฐานะของประชากร รายได้ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
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ทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาสังคม  เป็นต้น  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น  
ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยจะถูกน ามาใช้ในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เช่น ข้อมูลด้าน
สุขภาพอนามัยจะถูกน ามาใช้ในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพลานามัย หรือข้อมูลด้านการ
ประกอบอาชีพจะถูกน ามาก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรด้านวิชาการงานอาชีพหรืออาชีวศึกษา 
เป็นต้น 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 
  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ เรียนมีความส าคัญมากต่อการพัฒนาหลักสูตรเช่นกันทั้งข้อมูล  
เชิงปริมาณด้านพัฒนาการของผู้เรียน 
  4.1 ข้อมูลด้านปริมาณ ได้แก่ จ านวนนักเรียนที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหรือลดลง จ านวน
นักเรียนจ าแนกตามเพศและอายุ  อัตราการสอบได้ สอบตก อัตราการออกกลางคัน สาเหตุการออก
จากโรงเรียน  เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้หาได้จากสถิติต่างๆ ซึ่งแต่ละข้อมูลสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะต่างๆ กัน เช่น ในการจัดเตรียมครู การจัดเตรียมอาคารสถานที่เรียน การเตรียมห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ การจัดชั้นเรียน การจัดงบประมาณ  เป็นต้น 
  4.2 ข้อมูลด้านพัฒนาการของผู้เรียน ความเจริญเติบโตของผู้เรียนที่จ าเป็นต้อง
ส ารวจ ได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย ทางอารมณ์  สังคม  จิตใจ  และพัฒนาการทางเชาว์ปัญญา  
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หาได้จากสถิติของโรงเรียน รายงานของแพทย์ การสนทนากับผู้เรียนและพ่อแม่
ผู้ปกครอง  จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน จากการทดสอบและการศึกษาวิจัย  เป็นต้น   
  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการน าไปพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในแต่ละวัยได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเชาว์ปัญญาของผู้เรียน  และพัฒนาการด้าน
จริยธรรมของผู้เรียน  เป็นต้น 
 5. การวิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน 
  การวิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอนมีความส าคัญมากต่อกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร โดยเฉพาะการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  

การประเมิน การจัดการเรียนรู้  ในการวิเคราะห์ควรค านึงถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ของครูว่าใช้ทฤษฎี แนวคิด หลักการใดในการจัดการเรียนรู้  ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ค้นพบนั้นมี
ความส าคญัจ าเป็นที่ต้องใช้ต่อไปหรือควรให้ปรับปรุงแก้ไข เช่น ในปัจจุบันเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนที่เน้นกระบวนการคิดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้  หากวิเคราะห์ 
การจัดการเรียนรู้แล้วพบว่าส่วนใหญ่สอนแบบบรรยายที่ไม่เน้นสิ่งที่กล่าวมา ซึ่งท าให้ผู้เรียนไม่เกิด
การเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร นักพัฒนาหลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการเน้น 

การใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนกระบวน การคิด การใช้แหล่งเรียนรู้ที่ 
หลากลายในหลักสูตรใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลกการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
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 6. การวิเคราะห์ทรัพยากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่อง ช้ และอาคารสถานที่ 
  ทรัพยากร  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และอาคารสถานที่  เป็นข้อมูลที่จ าเป็น
อย่างมากอีกประการหนึ่งที่นักพัฒนาหลักสูตรต้องค านึงถึงและศึกษาวิเคราะห์ก่อนลงมือพัฒนา
หลักสูตร   
  ทรัพยากร  หมายถึง  ผู้สอนและงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ  
  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หมายถึง สื่อต่างๆ อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ  เป็นต้น   
  อาคารสถานที่ หมายถึง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องพักครู  
ห้องกิจกรรม  ห้องจริยธรรม  เป็นต้น 
  ข้อมูลทรัพยากร อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และอาคารสถานที่นี้จะช่วยให้
นักพัฒนาหลักสูตรวางแผนพัฒนาหลักสูตรได้ตรงกับความเป็นจริงกับในสิ่งที่มีอยู่จริง ไม่เป็นหลักสูตร
ที่เพ้อฝัน  เช่น  พัฒนาหลักสูตรที่เน้นเทคโนโลยี  แต่โรงเรียนของตนเองไม่มีเทคโนโลยีใดๆ เลย ซึ่งก็
เป็นไปได้ยากที่จะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามจุดมุ่งหมาย  ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากร 
อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และอาคารสถานที่จึงช่วยในการจัดรายวิชาที่จะสอน  การจัดเตรียม
ผู้สอน  และการเตรียมความพร้อมให้ทรัพยากร  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และอาคารสถานที่
สมบูรณ์พร้อมใช้ 
 สงัด อุทรานันท์  (2532: 193)  ได้เสนอแนะแหล่งข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการพัฒนา
หลักสูตร 2  แหล่งคือ 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของชุมชน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของ
ชุมชนที่จะพัฒนาหลักสูตร ซึ่งอาจรวบรวมได้จากบุคคลที่ท างานในหน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น
แห่งนั้นทั้งของรัฐและเอกชน  กลุ่มคนบางกลุ่มที่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสังคม  นักการศึกษา  ประชาชนทั่วไป  ผู้ปกครอง  ตลอดจนผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ไปแล้วหรือศิษย์เก่า 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้เรียน  เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความต้องการของผู้เรียน
ที่จะเรียนตามหลักสูตรที่จะพัฒนาขึ้น  ซึ่งข้อมูลอาจได้จากตัวผู้เรียนโดยตรงหรืออาจศึกษาจาก
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์พอสมควรที่จะให้ข้อมูลผู้เรียนได้อย่างรอบด้านหรืออาจศึกษาจากเอกสาร
ต่างๆ ที่แสดงถึงความต้องการของผู้เรียน การออกแบบหลักสูตรในแต่ละองค์ประกอบ 
 

การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 ความหมายและระดับของจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายหลักสูตร  เป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดทิศทาง
ของหลักสูตรว่าหลักสูตรนั้นมีเป้าหมายและมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอย่างไร  
ซึ่งสงัด อุทรานันท์ (2532:198-200) ได้กล่าวถึงค าว่า “จุดมุ่งหมายที่ใช้การในภาษาอังกฤษมีอยู่หลายค า  
โดยแต่ละค ามีขอบเขตการใช้แตกต่างกัน ซึ่งอธิบายถึงจุดมุ่งหมายในระดับต่างๆ ได้ ดังตารางที่ 7  

 
  



136 

 

ตารางท่ี  7  ระดับของจุดมุ่งหมาย 
 

ระดับของ 
จุดม่งหมาย 

ระดับของการ  ก า ค า ัพท์ท่ี ช้ ตัวอย่างการ ช้ 

General (ท่ัวไป) ระดับชาติ  Aim (จุดหมาย, 
จุดมุ่งหมาย) 
Goal (เป้าประสงค์) 

- นโยบายการศึกษา 
ของรัฐบาล 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 
- แผนการศึกษาชาติ 
- แผนพัฒนาการศึกษา 

Specific (เฉพาะ) ระดับสถาบัน Purpose  
(ความมุ่งหมาย) 

- ความมุ่งหมายของ 

  Target (เป้าหมาย) สถาบันการศึกษา 
   - เป้าหมายของโครงการ 

Operational ระดับหลักสูตร General  
Objective 

- จุดมุ่งหมายทั่วไป/ 

(ปฏิบัติการ)  (จุดมุ่งหมายทั่วไป) - จุดประสงค์ทั่วไปของ 
  Specific Objective หลักสูตร 

  (จุดมุ่งหมายเฉพาะ) - จุดมุ่งหมายเฉพาะกลุ่ม 

   วิชาการหรือวิชา 
 ระดับการเรียน           

การสอน 

Instructional  
Objective 

- จุดประสงค์ของ 

  (จุดประสงค์ 
การเรียน 

การเรียนการสอน 

  การสอน) (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 
 จากตารางที่ 7 จะเห็นค าว่า “จุดมุ่งหมาย” มี 3 ระดับ คือ ระดับทั่วไป (General) ระดับ
เฉพาะ  (Specific)  และระดับปฏิบัติการ  (Operational)  ซึ่งถ้าน าไปใช้ในระดับของการศึกษาแล้ว
จะใช้ในระดับที่ต่างกัน 4 ระดับ และมีค าศัพท์ที่ใช้ต่างกัน คือ ระดับชาติใช้ค าว่า Aim (จุดหมาย, 
จุดมุ่งหมาย) และ Goal (เป้าประสงค์) ระดับสถาบันใช้ค าว่า Purpose (ความมุ่งหมาย) และ Target 
(เป้าหมาย) ระดับหลักสูตร ใช้ค าว่า General Objective (จุดมุ่งหมายทั่วไป) และ Specific Objective 
(จุดมุ่งหมายเฉพาะ) และในระดับการเรียนการสอน ใช้ค าว่า Instructional Objective (จุดประสงค์
การเรียนการสอน)  ดังนั้นเมื่อนักพัฒนาหลักสูตรน าค าว่าจุดมุ่ งหมายไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
จึงต้องใช้ค าศัพท์ที่ถูกต้องกับระดับของการจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
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 นอกจากระดับของจุดมุ่งหมายที่กล่าวมาแล้ว  สุนีย์ ภู่พันธ์  (2546:181) ยังได้สรุปถึง
แนวคิดของนักการศึกษาอเมริกันที่ได้แบ่งจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งมีขอบเขต
ของการใช้ที่แตกต่างกันดังนี้ 
 1. Education Aims หมายถึง ความมุ่งหมายของการศึกษา เป็นความหมายที่กว้างที่สุด 
เป็นความหมายระดับชาติที่สะท้อนถึงปรัชญา และค่านิยมของการศึกษาของประเทศ เป็นจุดมุ่งหมาย
ปลายทางสูงสุดที่ยึดเป็นหลักในการจัดการศึกษาและจัดหลักสูตร   
 2. Education Goal หมายถึง  เป้าประสงค์ของการศึกษา เป็นจุดมุ่งหมายที่รองลงมา
จากความมุ่งหมายของการศึกษา  Education Aims เป้าประสงค์ของการศึกษานี้  ต้องก าหนดให้
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษา 
 3. Education Objective หมายถึง จุดประสงค์ของการศึกษา เป็นจุดมุ่งหมายที่มี
ความหมายและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ชัดเจนขึ้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งโรงเรียนหรือผู้ใช้
หลักสูตรสามารถน าไปปฏิบัติได้ เป็นจุดมุ่งหมายที่รองลงมาจากเป้าประสงค์ของการศึกษา (Education 
Goal) 
 ส าหรับการศึกษาไทย ได้แบ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษาคล้ายคลังกับอเมริกาแต่ใช้ค าศัพท์
ในแต่ละระดับต่างกัน  คือ   
 1. จดุมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติ ใช้ค าว่า “เป้าประสงค์” (Goal)  เป็นจุดมุ่งหมาย
ระดับสูงสุดที่สะท้อนถึงปรัชญาและอุดมการณ์ของชาติในการจัดการศึกษา  มีความหมายเหมือนกับ   
Education Aims 
 2. จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดับการศึกษา  หรือประเภทของการศึกษา ใช้ค าว่า 
“ความมุ่งหมาย”  (Purposes)  เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางที่มุ่งหวังในระดับรองลงมาจากเป้าประสงค์ 
เป็นผลที่ต้องการจากการศึกษาในระดับต่างๆ เช่น จุดมุ่งหมายของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดมุ่งหมาย
ของระดบัอุดมศึกษา  เป็นต้น 
 3. จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดับหลักสูตร ใช้ค่า “จุดมุ่งหมาย” (Aims) เป็นจุดมุ่งหมาย
รองลงมาจากความมุ่งหมาย เป็นผลหรือคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาจากหลักสูตรนั้นๆ เช่น จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
 4. จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดับกลุ่มวิชา หรือกลุ่มประสบการณ์ใช้ค าว่า “จุดประสงค์
กลุ่มวิชา” (Subject Area Objectives) จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดับกลุ่มวิชา หรือกลุ่ม
ประสบการณ์ จึงเป็นผลที่ต้องการให้เกิดเมื่อเรียนจบกลุ่มวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ในระดับ 

ชั้นหรือหลักสูตรนั้นๆ เป็นจุดมุ่งหมายที่มีความชัดเจนละเอียด  ถึงขั้นปฏิบัติได้ นับว่าเป็นจุดมุ่งหมาย
ที่เก่ียวข้องกับครูและผู้เรียนมากที่สุด 
 5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดับรายวิชา ใช้ค าว่า “จุดประสงค์  (รายวิชา)” (Course 
Objectives)  คือ  สิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนเมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนหนึ่ง ๆ 
 6. จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดับการเรียนการสอน ใช้ค าว่า “จุดประสงค์การเรียนรู้” 
หรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม” (Instructional Objectives or Behavioral Objectives) คือ สิ่งที่
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ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนหนึ่งๆ หรือจบบทหนึ่งๆ นิยมใช้กิจกรรมที่ผู้เรียน
มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีสามารถวัดได้ชัดเจน 
 กล่าวโดยสรุปแล้วจุดมุ่งหมายยังมีการก าหนดค าการใช้ในแต่ละระดับที่แตกต่างกันซึ่งใน
ที่นี้แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ จุดมุ่งหมายของการศึกษาระดับชาติ  ใช้ค าว่า “จุดหมาย (Aim) หรือ
เป้าประสงค์ , (Goal) จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดับสถาบันใช้ค าว่า  “จุดมุ่งหมายทั่วไป” 
(General  Objective) จุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดับหลักสูตรใช้ค าว่า “จุดมุ่งหมาย” (Aim) 
และจุดมุ่งหมายของการศึกษาในระดับรายวิชา ใช้ค าว่า “จุดประสงค์การเรียนรู้” (Instructional 
Objective)  ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรควรใช้ให้ถูกต้องตามระดับของการศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้ าใจ 

ที่ตรงกัน 

          1.ความส าคั ของจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นส่วนที่มีความส าคัญมาก  เพราะจุดมุ่งหมายจะเป็นกรอบ
ทิศทางของหลักสูตรว่าจะพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นไปในลักษณะใด  ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึง
ความส าคัญของจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้  
 สงัด อุทรานันท์ (2532 : 203-204)  ได้สรุปว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความส าคัญมาก
เพราะจุดมุ่งหมายจะบอกทิศทางของหลักสูตรว่าจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปในลักษณะใดซึ่งกล่าวโดยสรุป
แล้วจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความส าคัญดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะบอกให้ผู้เรียนได้รู้ว่า  เขาควรจะเรียนรู้อะไรบ้างซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนมีโอกาสเตรียมตัวการเรียนล่วงหน้าได้ 
 2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะเป็นแนวทางในการก าหนดและจัดเนื้อหาสาระที่น ามา
บรรจุไว้ในหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 
 3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะเป็นแนวทางให้ครูได้จัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้แก่
ผู้เรียน 
 4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะเป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 
 5. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะบอกให้สาธารณชนได้ทราบว่า หลักสูตรนั้นๆ มีความต้องการ
ให้ผู้เรียนเกี่ยวข้อง  หรือด าเนินการอย่างไรกับทรัพยากรในชุมชน 
 6. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรจะเป็นแนวทางในการบริหารงานของโรงเรียนหรือสถาบัน 
การศึกษาว่า ควรจะมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปในลักษณะใด 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2540 : 32)  ได้สรุปไว้ว่า  การก าหนดจุดมุ่งหมายเป็น
ขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรมี
ความส าคัญมากต่อการน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหา กิจกรรมและประสบการณ์ส าหรับ
ผู้เรียน  รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์และการประเมินหลักสูตร 
 สรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมีความส าคัญมากใน 3 ประการ คือ 1) มีความส าคัญ
ส าหรับครูที่จะจัดเตรียมเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่
จุดมุ่งหมายก าหนดไว้ 2) มีความส าคัญต่อผู้เรียนเนื่องจากจุดมุ่งหมายจะเป็นทิศทางในการเตรียมตัว
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ผู้เรียนก่อนเรียน  และ 3) มีความส าคัญมากส าหรับผู้บริหารหลักสูตรที่จะบริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 

 2. ลัก ณะของจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดี  
 นักพัฒนาหลักสูตรควรก าหนดจุดมุ่งหมายที่ดี มีความสอดคล้องกับข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้มา 
ซ่ึง สงัด อุทรานันท์ (2532 : 211 – 212) ได้เสนอแนะจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดีว่าควรมีลักษณะที่
ส าคัญ ดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดีควรจะตั้งอยู่บนรากฐานทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เช่น 
พ้ืนฐานทางปรัชญา จิตวิทยา สังคมวิทยาและธรรมชาติของความรู้และจะต้องอยู่บนรากฐานของ
ความจริงสามารถน าไปปฏิบัติได้  
 2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดีควรสอดคล้องกับความต้องการของสังคม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและชาติ อันได้แก่ ความมุ่งหวังที่จะให้เด็กหรือผู้เรียนเป็นคนเห็น
ประโยชน์ของส่วนรวมและเสียสละ มีความรู้สึกชื่นชมภาคภูมิใจในชาติสามารถที่จะสร้างเสริมและมี
ศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นผู้รับผิดชอบ
ในฐานะพลเมืองดีของชาติ 
 3. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เช่น ส่งเสริมให้เด็กเป็นคนกล้า
แสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น สนองความต้องการของเด็ก ด้านความอบอุ่น การได้รับการยอมรับ
จากกลุ่ม เมื่อเป็นเช่นนี้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแต่ละระดับจึงแตกต่างกัน นักพัฒนาหลักสูตรควรรู้ว่า 
อะไรบ้างที่เด็กวัยนั้นจะฝึกได้หรือไม่ได้ นั่นคือมุ่งในสิ่งที่เป็นไปได้หรือเชื่อว่าเป็นไปได้  เหมาะสมกับ
การที่จะต้องฝึกปฏิบัติและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกๆ ด้าน 
 4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดีต้องมุ่งสร้างเสริมค่านิยม ขนบธรรมเนียมค่านิยมประเพณี
และวัฒนธรรม  โดยให้รู้และเข้าใจว่าสิ่งใดควรอนุรักษ์ไว้ รู้จักสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้เจริญก้าวหน้า 
 5. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดีจะต้องเน้นและส่งเสริมคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้เรียน  
ให้มีความเจริญงอกงามหลายด้าน ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนคิดเป็น มีความสนใจ มีความกระตือรือร้น 
มีอาชีพตามความถนัด และจะต้องเน้นหนักในการส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและ  

ฝึกอาชีพ การรวมกลุ่มสหกรณ์ตามกลุ่มอาชีพ รู้จักจับจ่ายใช้สอยและเป็นผู้บริโภคท่ีฉลาด 
 6. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดีจะต้องช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการศึกษาให้มาก
ที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติอันจะก่อให้เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง และมี
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม 
 7. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดีจะต้องมีความชัดเจนไม่คลุมเครือและมีความต่อเนื่อง  
ทุกข้อโดยไม่มีความขัดแย้งกัน 
 8. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดีควรจะยืดหยุ่นได้ โดยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 สรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดีควรจะตั้งอยู่บนรากฐานทางการศึกษาอย่างถูกต้อง 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมความต้องการของเด็ก  มุ่งสร้างเสริมค่านิยม ขนบธรรมเนียม
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ค่านิยมประเพณีและวัฒนธรรม เน้นและส่งเสริมคุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงาม
หลายด้าน ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการศึกษาให้มากที่สุดทั้งความรู้ความเข้าใจ ทักษะและ
เจตคติ มีความชัดเจนไม่คลุมเครือและมีความต่อเนื่องกันทุกข้อ โดยไม่มีความขัดแย้งกัน และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดีควรจะยืดหยุ่นได้โดยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกั บ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 3. โครงสร้างของจุดมุ่งหมาย  

 เมื่อพิจารณาจุดมุ่งหมายของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายระดับชาติ ระดับสถานบัน 
ระดับหลักสูตร และระดับรายวิชา ก็จะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วย 2 ส่วนส าคัญเหมือนกันคือ 
 1. ส่วนที่เป็นเนื้อหา เป็นส่วนที่จะตอบค าถาม “อะไร” ซึ่งได้แก่ เรื่องราวที่จะน ามาสอน 
หรือให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้เรียน 
 2. ส่วนที่เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้  เป็นส่วนที่จะตอบค าถาม “จะให้เกิดการเรียนรู้
อย่างไร” ซึ่งได้แก่  ประเภทพฤติกรรมการเรียนรู้ใน 3 ด้าน คือ พุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
และยังบ่งบอกถึงรายละเอียดในแต่ละด้านจะให้เกิดการเรียนรู้ระดับใดแค่ไหน 
 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาและส่วนที่เป็นพฤติกรรม ต่างก็
ต้องอาศัยพ้ืนฐานของการพัฒนาหลักสูตรมาประกอบ หรือช่วยในการพิจารณากลั่นกรอง กล่าวคือ 
การก าหนดจุดมุ่งหมายในส่วนพฤติกรรมนั้นต้องอาศัยพ้ืนฐานความรู้ด้านจิตวิทยาการศึกษามาเป็น
แนวทางในการพิจารณา ส่วนการก าหนดจุดมุ่งหมายส่วนที่เป็นเนื้อหา ต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐานด้าน
ปรัชญาการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม องค์ความรู้และตัวผู้เรียนมาช่วยก าหนด 

 4. หลักการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้น  ถ้าดูอย่างผิวเผินแล้วดูเหมือนว่าไม่ใช่สิ่งที่ยุ่งยาก 
แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วจะพบว่า การก าหนดจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้เรียนและสังคมอย่างแท้จริงเป็นเรื่องที่กระท าได้ไม่ง่ายนัก ในทางปฏิบัตินั้นพบว่าคณะกรรมการ
หลักสูตรต้องใช้เวลาในการพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพราะว่า ผู้รับผิดชอบใน 

การพัฒนาหลักสูตรจะต้องพิจารณาและตรวจสอบอย่างรอบคอบว่า  จุดมุ่งหมายที่ก าหนดขึ้นมานั้นมี
ความถูกต้อง  สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของสังคม ของผู้เรียนและความเชื่อใน 

เชิงปรัชญาและจิตวิทยาหรือไม่ ซึ่ง แพรต (Pratt, 1980 อ้างใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2556 : 132)  
ได้น าเสนอหลัก 6 ประการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการร่างจุดมุ่งหมายของหลักสูตรไว้ดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมายหลักสูตรต้องบอกถึงความต้องการอย่างชัดเจน  (Intention) 
 2. จุดมุ่งหมายหลักสูตรต้องบอกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ซึ่งจะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  
(Significant  Change) 
 3. จุดมุ่งหมายหลักสูตรต้องกะทัดรัดไม่เยิ่นเย่อ  (Conciseness) 
 4. จุดมุ่งหมายหลักสูตรต้องมีความถูกต้องแน่นอน  (Exactness) 
 5. จุดมุ่งหมายหลักสูตรต้องมีความสมบูรณ์ในตัว  (Completeness) 
 6. จุดมุ่งหมายหลักสูตรต้องเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  (Acceptability) 
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 สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546:182-183) ได้สรุปหลักเกณฑ์การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรไว้
ดังนี้ 
 1. ต้องสอดคล้องกับปรัชญาหรืออุดมการณ์ของสังคม  เช่น  ประเทศไทยมีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  จุดมุ่งหมายที่ก าหนดขึ้น  

จึงต้องสนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตยและสอดคล้องกับหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา 
 2. ต้องสอดคล้องและส่งเสริมค่านิยมของสังคม เช่น  การให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่  
การแต่งกายสุภาพในที่ชุมชน  การมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  เป็นต้น 
 3. ต้องมุ่งสนองความต้องการและแก้ปัญหาของสังคม  ต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดรอบ
ครอบว่าสภาพปัญหา และความต้องการของสังคมคืออะไร และต้องเข้าใจว่าสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ  ฉะนั้นปัญหาและความต้องการแต่ละยุคแต่ละสมัยย่อมเปลี่ยนแปลงไป  สิ่งที่จะต้องท าก็คือ  
จะต้องมองไปข้างหน้าว่าแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไร  แล้วก าหนดจุดมุ่งหมายรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 4. ต้องสนองความต้องการของผู้เรียน  เกณฑ์ความต้องการของผู้เรียนได้มีการก าหนดไว้
หลายลักษณะ  ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรสามารถเลือกน าไปใช้ตามความเหมาะสมดังนี้ 
  4.1 ก าหนดความต้องการโดยอาศัยความจ าเป็นพ้ืนฐานเป็นหลัก  คือ 
   4.1.1 ความต้องการทางร่างกาย หมายถึง ความต้องการตามธรรมชาติของ
บุคคล  เช่น  อาหาร  น้ า  เสื้อผ้า  ที่อยู่อาศัย  เป็นต้น 
   4.1.2 ความต้องการทางสังคม  หมายถึง  ความต้องการในด้านความสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน  เช่น  ความรัก  ความเป็นพวกเดียวกัน  การเป็นที่ยอมรับของสังคม  เป็นต้น 
   4.1.3 ความต้องการบูรณาการส่วนบุคคล หมายถึง ความต้องการที่จะสร้าง
พัฒนาการด้านจิตใจ  เช่น  ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ความมั่นใจในตนเองและความกล้าหาญที่จะ
ท าในสิ่งที่ส่งเสริมคุณธรรมและความถูกต้อง  เป็นต้น 
  4.2 ก าหนดความต้องการโดยถือความต้องการปัจจุบันเป็นหลัก 
  4.3 ก าหนดความต้องการโดยถือความต้องการเฉพาะเป็นหลัก 
  4.4 ก าหนดความต้องการโดยยึดภารกิจในแต่ละข้ันของพัฒนาการเป็นหลัก 
 5. ต้องสอดคล้องและส่งเสริมจุดมุ่งหมายของหลักสูตรระดับอ่ืน  การก าหนดจุดมุ่งหมาย
ควรค านึงถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอ่ืนด้วย กล่าวคือต้องก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น  ถ้าจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ประถมศึกษา  มุ่งให้ผู้ เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในด้านส่วนตัวและส่วนรวม จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
มัธยมศึกษามุ่งให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายและจิต  เท่ากับว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรทั้ง
สองระดับนี้สอดคล้องและส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
 6. ต้องสามารถน าไปปฏิบัติได้  การก าหนดจุดมุ่งหมายจะมีผลหรือไม่ขึ้นอยู่ที่การน าไป
ปฏิบัติ  ดังนั้นจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนลงไป เพ่ือไม่ให้เกิดความไขว้เขวในการตีความ  
และน าไปปฏิบัติ 
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 7. ต้องให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการของผู้เรียนและสังคม จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรไม่ควรหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งในระหว่างความต้องการของผู้เรียนและสังคมมากเกินไป  
เพราะอาจจะเกิดผลเสียได้ 
 8. ต้องให้มีความสมดุลระหว่างความรู้และทักษะ  หรือระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ  
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้องให้ผู้เรียนมีความรู้ในทฤษฎี  และสามารถน าความไปใช้ในการปฏิบัติได้ 
 9. ต้องมีความส าคัญหรือมีคุณค่าต่อผู้เรียน  จุดมุ่งหมายของของหลักสูตรต้องมุ่งพัฒนา
สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 10. ต้องใช้ภาษาที่ชัดเจน ภาษาที่เขียนชัดเจน กะทัดรัด ไม่คลุมเครือ และง่ายต่อการ
เข้าใจ รวมทั้งมีความต่อเนื่องกันทุกข้อ 
 11. ต้องมีการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านสติปัญญา ทักษะ และเจตคติ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ต้องพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน อย่างเหมาะสมและเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน 
 12. ต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรนอกจากจะสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติได้แล้ว  ยังต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 
 13. ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้องมี
การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของสังคมและผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 สรุปได้ว่าการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้นต้องก าหนดให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือ
อุดมการณ์ของสังคม  ค่านิยมของสังคม ปัญหาสังคม จุดมุ่งหมายของหลักสูตรระดับอ่ืน และความ
ต้องการของผู้เรียน  โดยเป็นจุดมุ่งหมายที่พัฒนาผู้เรียนอย่างสมบูรณ์ในทุกด้านทั้งด้านสติปัญญา 
ทักษะ  และเจตคติ  โดยจุดมุ่งหมายนั้นต้องมีความสมดุลทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ  ส าหรับการเขียน
ต้องใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่ายสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  และสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ตามความเหมาะสมของสังคมที่เปลี่ยนไป 

 5. การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรใน 2 ส่วน คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายในส่วนที่เป็น
เนื้อหาและการก าหนดจุดมุ่งหมายในส่วนที่เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้มีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
 1. การก าหนดจุดมุ่งหมายในส่วนที่เป็นเนื้อหา 
  การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  เป็นการมุ่งที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่คิดว่า
ถูกต้องและเหมาะสม  และอีกประการหนึ่งก็คือ  ต้องการจะสร้างให้ผู้เรียนเป็นบุคคลประเภทใด  
มีลักษณะอย่างไร  และการที่จะให้ผู้เรียนมีบุคลิกลักษณะตามที่ต้องการนั้นเขาควรจะเรียนรู้อะไร  
ดังนั้นการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในส่วนที่เป็นเนื้อหาจึงมีความยุ่งยากพอสมควร  นอกจากนี้
ตัวเนื้อหาในปัจจุบันมีเรื่องราวดีๆ มีอยู่มาก  ไม่มีที่สิ้นสุด  และไม่มีขอบเขต  หน้าที่ของนักพัฒนา
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดจุดมุ่งหมาย  จึงเป็นเรื่องของการพิจารณาเลือกและกลั่นกรองว่า
จะน าเนื้อหาใดจากที่มีอยู่เป็นจ านวนมากมาบรรจุไว้ในหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 
  การก าหนดจุดมุ่งหมายในส่วนที่เป็นเนื้อหาจ าเป็นต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของ
สังคม วัฒนธรรม  ตัวผู้เรียน  ความเชื่อในเชิงปรัชญา  และธรรมชาติของความรู้องค์ประกอบทาง
ความรู้มาพิจารณาเพ่ือตัดสินใจ  ซึ่งสเปนเซอร์  (Spencer, 1985 อ้างใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556 : 



143 

 

136 - 136)  นักปราชญ์ด้านสังคมของอังกฤษ  ได้ตั้งค าถามต่อวงการหลักสูตรว่า  “ความรู้ใดมี 
ค่าควรแก่การศึกษามากที่สุด” จากการศึกษาไม่เป็นทางการถึงสังคมที่เขาอาศัยอยู่ในขณะนั้น ท าให้
เขาสรุปว่าถ้าจะให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จ  นักเรียนต้องเตรียมตัวส าหรับ
กิจกรรมที่มีล าดับขั้นตอนของความส าคัญดังนี้ 
  1.1 กิจกรรมที่น าไปสู่การรักษาความปลอดภัยของตนเองโดยตรง 
  1.2 กิจกรรมที่สนองความจ าเป็นของชีวิต 
  1.3 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ก าหนดและการเลี้ยงดูลูกหลาน 
  1.4 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดี 
  1.5 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  อิงกลิส (Inglis, 1918 อ้างใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556 : 136) มีความเห็นว่าจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรควรจะเน้น  3  ประเด็นคือ 
  1. จุดมุ่งหมายด้านความเป็นพลเมืองดี  เป็นเรื่องของการเตรียมเด็กแต่ละคนให้เป็น
พลเมืองที่พึงประสงค์  มีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการท าประโยชน์ให้แก่สังคม 
  2. จุดมุ่งหมายด้านการอาชีพ เป็นการเตรียมตัวให้เด็กมีอาชีพให้สามารถท างานบาง
สาขาอาชีพหรือเป็นผู้ผลิตได้ 
  3. จุดมุ่งหมายด้านการปรับตนเองของแต่ละบุคคล  เป็นการเตรียมตัวเด็กให้รู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 
  จากตัวอย่างจุดมุ่งหมายที่เน้นในส่วนที่เป็นเนื้อหา ท าให้มองเห็นได้ว่า การก าหนดว่า
จะให้ผู้เรียนรู้อะไรบ้างนั้น  เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพิถีพิถันและความรอบคอบในการพิจารณา
กลั่นกรอง  ดังนั้นในขั้นตอนของการก าหนดจุดมุ่งหมายนักพัฒนาหลักสูตรจะต้องใช้เวลาพอสมควร
ในการอภิปรายร่วมกันและหาแนวทางในการสรุปความคิดร่วมกันว่าจะก าหนดเนื้อหาใดให้ผู้เรียนใน
แต่ละระดับการศึกษาได้เรียน  เป็นไปได้ที่จุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพียง 10 ข้อ หรือ 20 ข้อ ต้องใช้
เวลากลั่นกรองเป็นหลาย ๆ เดือนหรือเป็นปี  และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้นจะต้องบรรจุเอาไว้ใน
ตัวหลักสูตร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546 : 32-38) 
  นอกจากนี้  สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546 : 180) ได้กล่าวว่า  การก าหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนส าคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจะบอกถึงสิ่งที่
มุ่งหวังจะให้เกิดแก่ผู้เรียนว่าจะให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถในลักษณะใด  รวมทั้ง
เป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสาระ  กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้  ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลหลักสูตรเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่ได้มาซึ่งจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจึงต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ  และต้องอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ได้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ดีชัดเจน  
และเหมาะสมสอดคล้องกับปรัชญา  ค่านิยมของสังคม  สภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  
ตลอดจนมีความสมดุลระหว่างความรู้กับทักษะ  หรือระหว่างทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 2. การก าหนดจุดมุ่งหมายในส่วนที่เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  การเขียนจุดมุ่งหมายนั้นไม่ว่าจะเป็นจุดมุ่งหมายระดับใดจะต้องประกอบด้วยส่วนที่
เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้  ซึ่งแสดงออกมาโดยใช้กริยาและพฤติกรรมซึ่งกริยาในแต่ละจุดมุ่งหมาย
สะท้อนให้เห็นความสามารถของผู้เรียนในด้านใดด้านหนึ่งของทั้งสามด้านทั้งนี้แล้วแต่ผู้พัฒนา
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หลักสูตร  นักการศึกษา  หรือครูอาจารย์  จะเห็นสมควรว่าเนื้อหาใดควรได้รับการตอบสนองให้เกิด
ความสามารถด้านใด  เป็นต้นว่า  ด้านพุทธิพิสัย  ด้านจิตพิสัยและด้านทักษะพิสัย  และในแต่ละด้าน
จะให้ผู้เรียนรู้ลึกลงไปถึงระดับใด 
 เดวีส์  (Davies, 1976 อ้างใน สงัด อุทรานันท์ (2532: 204-206) ได้รวบรวมค าที่แสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของบลูม (Bloom)  แครทโวล  (Krathwohl)  แฮร์โรว์  (Harrow) 
จากการจ าแนกพฤติกรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive  Domain) ด้านจิตพิสัย  
(Affective  Domain)  และด้านทักษะพิสัย  (Psychomotor  Domain)  ไว้ดังนี้   
 1. พุทธิพิสัย  (Cognitive domain)  เป็นจุดมุ่งหมายที่รวมถึงการเรียนรู้ทางด้านความรู้  
ความคิดและการแก้ปัญหา  ซึ่งแบ่งตามล าดับความซับซ้อนจากน้อยไปหามาก ดังนี้ 
  1.1 ความรู้หรือความจ า  แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี้  อธิบาย บรรยาย  
ท่องจ า  กล่าวข้อความ  ก าหนด  จ า  บอกชื่อ  เขียนรายการ  ขีดเส้นใต้  วัด  เขียน  สร้างขึ้นใหม่  
เขยีนชื่อก ากับ 
  1.2 ความเข้าใจ  แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี้  เช่น  เข้าใจ  จับใจความ  
ท านาย  แปลความ ตีความ  ยกตัวอย่าง  เขียนภาพ  รวมเข้าด้วยกัน  คาดคิดจากสิ่งที่มีอยู่ 
  1.3 การน าไปใช้  แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี้  เช่น  ประยุกต์  แสดง  สาธิต  
ใช้  แสดงความสามารถ  สัมพันธ์  พัฒนา  สร้าง ถ่ายโอน  เชื่อมโยง  อธิบาย  สรุปจากเหตุผล 
  1.4 การวิเคราะห์ แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี้ เช่น การวิเคราะห์ การก าหนด  
แยกแยะ  แจงรายละเอียด  จ าแนก  จัดประเภท  ตรวจสอบ  แสดงความแตกต่าง  
  1.5 การสังเคราะห์ แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี้ เช่น รวมเขียนใหม่ กล่าวเสียใหม่ 
ย่อ  สรุป  สรุปความ  สรุปกฎ  จัด ออกแบบ  จัดประเภท  เสนอ  สร้าง ประพันธ์  น าไปสู่  
การสรุปผล 
  1.6 การประเมินค่า  แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี้  เช่น  ประเมิน พิจารณา  
ตัดสิน  ตัดสินใจ  เลือก  วิจารณ์  คัดเลือก  สนับสนุน  เปรียบเทียบ  ให้เหตุผล 
 2. จิตพิสัย  (Affective Domain)  เป็นจุดมุ่งหมายที่รวมถึงการเรียนรู้ทางด้านเจตคติ  
ค่านิยม  ความสนใจ  และความซาบซึ้ง  กระบวนการที่เกิดขึ้นในบุคคล  ประกอบด้วย 
  2.1 การรับรู้  แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี้  เช่น  ฟัง  ตั้งใจ รับ  ควบคุม  เลือก 
สะสม  รับรู้  ส าเหนียก  ชอบ  ยอมรับ 
  2.2 การตอบสนอง  แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี้  เช่น  กล่าววาจา  ตอบ  
เลือก  ท าให้แล้วเสร็จ  ท ารายการ  บันทึก  พัฒนา  ยอมรับ  ติดตาม  ประกาศ  ปรบมือ 
  2.3 การสร้างค่านิยม  แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี้  เช่น  ยอมรับ  ให้เกียรติ  
ร่วมมือ  เพิ่ม  พัฒนา  บรรลุ  ชี้  ตัดสินใจ  ผลักดัน  สนับสนุน  โต้แย้ง  ถกเถียง  ซาบซึ้ง 
  2.4 การจัดระบบ  แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี้  เช่น  อภิปราย  จัด  ตัดสิน  
สร้างความสัมพันธ์  สร้างสหสัมพันธ์  ก าหนด  สร้าง  เลือก  ท าให้สมดุล  นิยาม  ให้น้ าหนัก 
  2.5 การสร้างบุคลิกลักษณะ  แสดงออกได้จากค ากริยาต่อไปนี้  เช่น  ทบทวน  
เปลี่ยน  เผชิญ  ยอมรับ  ตัดสิน  พัฒนา  ต่อต้าน  ปฏิเสธ  เปรียบเทียบ  เชื่อ 
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 3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นจุดมุ่งหมายทางด้านทักษะในการเคลื่อนไหว 
การใช้อวัยวะต่างๆ  ของร่างกาย  ล าดับของทักษะจากง่ายไปสู่ความซับซ้อนในการพัฒนามีดังนี้ 
  3.1 ทักษะในการเคลื่อนไหวทางร่างกาย  ได้แก่  การเคลื่อนไหวอย่างไม่ซับซ้อนของ
อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย 
  3.2 การเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ประสาทรวมๆ กัน หมายถึงการประสานงานกันระหว่าง
ประสาทสัมผัส  เช่น  การเห็น  การได้ยิน  กับการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขา  เพื่อให้
เกิดเคลื่อนไหวตามท่ีต้องการ  เช่น  การรับลูกบอล  การเล่นดนตรี  เป็นต้น 
  3.3 การสื่อสารโดยท่าทาง ได้แก่ การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้สีหน้าภาษาใบ้ เป็นต้น 
  3.4 พฤติกรรมทางด้านภาษา  แยกออกจากการพัฒนาการจากง่ายไปหายาก คือ  
การออกเสียง  การสร้างเสียงและค า  การเปล่งเสียง  การประสานระหว่างเสียงและท่าทาง  เป็นต้น 
 จากแนวคิดการก าหนดจุดมุ่งหมายข้างต้น  นักพัฒนาหลักสูตรควรมีก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้านเพ่ือผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์  ซึ่งการพัฒนาในแต่ละด้านมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาจากง่ายไปหายากหรือจากพฤติกรรมที่
ไม่ซับซ้อนไปสู่พฤติกรรมที่ซับซ้อนตามล าดับ 

 

การเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู ้
 ค าว่า “เนื้อหาสาระ”คงไม่ได้หมายถึงเนื้อหาสาระหรือความรู้อย่างเดียวแต่รวมถึง
ประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญควบคู่กันที่จะท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ดังนั้นการจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่ควรจัดท าให้
สอดคล้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเนื้อหานั้นมีความลึกซึ้งหลาย
ระดับผู้สอนควรใช้ให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน เนื้อหาสาระเริ่มจากระดับตื้นที่สุดคือเนื้อหาสาระ
ที่เป็นข้อเท็จจริง  สูงขึ้นมาอีกคือเนื้อหาวิชาที่เป็นมโนทัศน์ (Concept) และเนื้อหาวิชายากและ
ซับซ้อนที่สุดคือ เนื้อหาที่เป็นระบบความคิด (System of Though) ซ่ึงเป็นเนื้อหาวิชาที่ผู้เรียน 

จะเรียนรู้ติดตัวให้เป็นระบบ ที่ต่อเนื่องกันจากง่ายไปหายาก เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย ชัดเจน และเกิด
การเรียนรู้ 
 ในการเลือกเนื้อหาสาระนักพัฒนาหลักสูตรต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกโดยเลือกให้
สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษาของผู้เรียนและสังคม มีความครอบคลุมและสมดุลของเนื้อหา
สาระทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และมีความสมดุลระหว่างความกว้างและความลึกของ
เนื้อหาสาระด้วย มีความถูกต้องทันสมัยและเชื่อถือได้และเป็นเนื้อหาที่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
สามารถน าไปพัฒนาสังคมในด้านต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตและเรียนต่อในระดับชั้นสูงได้  

 1. ความหมายของเนื้อหาสาระ 

 เนื้อหาสาระมีนักการศึกษาให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 สุมิตร คุณากร (2523 : 76) ได้กล่าวว่า “เนื้อหาสาระ” (Content) ไม่ได้หมายถึงเนื้อหา
สาระหรือความรู้เท่านั้น แต่ค าว่าเนื้อหาวิชายังรวมถึงประสบการณ์การเรียนรู้ 
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 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 78) ให้ความหมายของ “เนื้อหาสาระ” คือ ความรู้ที่
ดัดแปลงมาจากศาสตร์ต่างๆ (Disciplines) เพ่ือความเหมาะสมกับระดับการศึกษาและเป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนค้นพบความจริงได้ด้วยตนเอง และสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต
และสังคม 

 ธ ารง บัวศรี (2542 : 203) ได้ให้ความหมายของ “เนื้อหาสาระ” คือข้อมูลความรู้หรือสิ่ง
อันเป็นสาระ ซึ่งได้ถูกเลือกสรรหาจากวิชาต่างๆ ซึ่งเมื่อน ามาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จะท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้ มีทักษะ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 สรุปว่า “เนื้อหาสาระ” หมายถึง เนื้อหาสาระหรือความรู้ และรวมประสบการณ์การเรียนรู้ 
ซึ่งเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญควบคู่กันที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่ง
เมื่อน ามาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตาม
จุดหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 2. ความส าคั ของเนื้อหาสาระ 

 จากความหมายของเนื้อหาสาระข้างต้นจะเห็นว่าเนื้อหาสาระมีความส าคัญมากส าหรับ
ผู้เรียนที่จะน าไปเรียนรู้  ซึ่งสรุปความส าคัญของเนื้อหาสาระได้ดังนี้ ชัยรัตน์  สุทธิรัตน์ (2556 : 145) 
 1. เนื้อหาสาระเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของหลักสูตร  ซึ่งเป็นตัวก าหนดลักษณะของ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะต้องจัดให้แก่ผู้เรียน  อันได้แก่  กิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนและยัง
เป็นตัวก าหนดเครื่องมือการประเมินผลด้วย 
 2. เนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้  เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการใช้เหตุผล 
 3. เนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้ย่อมส่งเสริมให้เกิดความรู้เพ่ิมขึ้น  เพราะความรู้ใหม่ย่อมต้อง
อาศัยความรู้เดิมเป็นพ้ืนฐาน ถ้าไม่มีพ้ืนฐานความรู้เดิมอยู่เลยก็เปรียบเสมือนคนตาบอดซึ่งแม้สิ่งรอบๆ 
ตัวก็ยังมองไม่เห็น  และก็จะไม่มีวันมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกล ๆ ได้เลย 
 4. เนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้จะช่วยขยายขอบเขตของประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้นเพราะ
เมื่อเกิดความรู้ก็จะเกิดความต้องการแสวงหาความรู้เพ่ิมขึ้น  ผลก็คือได้รับประสบการณ์ใหม่ซึ่งจะท า
ให้เข้าใจประสบการณ์เดิมดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ประสบการณ์ใหม่ยังจะช่วยให้มองเห็นว่าความรู้เดิมมี
อะไรบกพร่องต้องแก้ไขหรือไม่  ท าให้เกิดทัศนะที่กว้างไกล  และน าไปสู่ความรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น  
และสิ่งนี้เองที่จะช่วยเพิ่มพลังทางปัญญาให้สูงขึ้น 
 สรุปได้ว่าเนื้อหาสาระเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของหลักสูตรที่เป็นตัวก าหนดลักษณะของ 
ประสบการณ์การเรียนรู้และเครื่องมือการประเมินผล รวมทั้งเป็นพ้ืนฐานในการน าไปใช้เหตุผลใน 

การเรียนที่สูงขึ้น  และมีความรู้และประสบการณ์ที่กว้างขวางข้ึน 

 3. ประเภทของเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ประเภทของเนื้อหาสาระ 
 ปัจจุบันมีเนื้อหาสาระมากมายที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  ซึ่งผู้สอนต้องคัดเลือกใช้สอนผู้เรียน 
ซึ่งทาบา  (Taba Hilda, 1962: 172-181)  ได้แบ่งเนื้อหาวิชาไว้ 4 ประเภทคือ  
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 1. เนื้อหาวิชาที่เป็นข้อเท็จจริงและกระบวนการ  (Specific  Facts  and Processes) 
ได้แก่  เนื้อหาวิชาที่เป็นข้อมูลซึ่งแสดงความเป็นจริงของธรรมชาติรวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มีก าหนด
ขึ้น  เช่น วิธีการคิดเลขคณิต  สูตรเคมี  และข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เป็นต้น  เป็นข้อมูลที่ต้องอาศัย
การท่องจ าและเป็นรากฐานไปสู่ความคิดพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
 2. เนื้อหาวิชาที่เป็นแนวคิดพ้ืนฐาน (Basic Ideas) เป็นเนื้อหาวิชาที่เก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างของสองสิ่ง  เช่น  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพจิตและกายหรือความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีต่อวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ เป็นต้นเนื้อหาวิชาในลักษณะนี้เป็น
ข้อมูลที่แฝงความหมายอยู่ด้วย  เมื่อผู้เรียนเข้าใจแล้วและเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
ก็สามารถน าความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดและหลักการดังกล่าวไปอธิบายเหตุการณ์อ่ืนๆ ได้ เช่น  เมื่อ
เข้าใจว่าเวลาที่ใช้แผ่นเหล็กหุ้มกงล้อเกวียนจะต้องเผาให้ร้อนเสียก่อน  เมื่อเหล็กเย็นลงจะได้รัดแน่น  
นั่นคือเข้าใจในหลักการที่ว่า  สสารถูกความร้อนจะขยายตัวและถูกความเย็นจะหดตัว ผู้เรียน 

ก็สามารถน าหลักการนี้ไปใช้และเกิดความเข้าใจได้ทันทีว่า ท าไมต้องเว้นช่องว่างไว้เล็กน้อยตรงรอยต่อ
ของรถไฟ  เป็นต้น  
 3. เนื้อหาวิชาที่ เป็นมโนทัศน์  (Concept) เป็นเนื้อหาวิชาที่ เกี่ยวกับความเข้าใจใน
ลักษณะร่วม  หรือโครงสร้างและส่วนประกอบย่อยๆ ทั้งหมดของสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม  รวบรวมเอาความคิดเบื้องต้นมาสรุปเป็นความคิดรวบยอด ยกตัวอย่างเช่นหากสามารถ
แยกได้ถูกต้องในเรื่องการบวกและการลบในคณิตศาสตร์ หรือสามารถแยกความโลภ  ความโกรธ  
ความหลงได้ในวิชาพระพุทธศาสนา  ก็แสดงว่ามีความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ที่ถูกต้องในสิ่งนั้นๆ 
การได้รับหรือมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาทั้งสามระดับข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว จะท าให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจในระบบความคิดของศาสตร์นั้น ๆ  
 4. เนื้อหาวิชาที่เป็นระบบความคิด  (System  of  Thought)  เป็นเนื้อหาวิชาประเภท
สูงสุดเป็นเนื้อหาที่ยากและซับซ้อนที่สุด แต่จะพัฒนาให้ผู้เรียนให้เข้าใจระบบความคิดของศาสตร์นั้นๆ 
และสามารถศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองต่อไปทั้งในขณะที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาหรือใน
สังคมปัจจุบันของตน 
 สมิ ธ สแตน เลย์  และชอร์  (Smith Stanlay and Shores, 1950: 126-130) ได้ แบ่ ง
เนื้อหาวิชาออกเป็น  4  ประเภท ดังนี้ 
 1. เนื้อหาวิชาทั่วไป (General Subject  Matter) หมายถึง เนื้อหาวิชาที่ผู้เรียนในสังคม
ต้องเรียน  เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการในครอบครัวหรือสังคมเพ่ือมีชีวิตอยู่รวมกัน
ได้  แต่ต่อมาสังคมเจริญขึ้นและมีความซับซ้อนมากข้ึน  จึงจัดสอนในระบบโรงเรียน 
 2. เนื้อหาวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือเนื้อหาวิชาเฉพาะ (General Subject 
Matter) หมายถึง เนื้อหาวิชาที่จ าเป็นต่อชีวิตมนุษย์ เป็นเนื้อหาวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ  
หรือเทคนิคเฉพาะเพ่ือการประกอบอาชีพทั่วไป 
 3. เนื้อหาวิชาเชิงพรรณนา (Descriptive Subject  Matter) หมายถึง เนื้อหาวิชาที่เป็น
ข้อเท็จจริงและหลักการ (Fact and Principles) เช่น เนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ 
เป็นต้น 
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 4. เนื้อหาวิชาเชิงค่านิยม (Normative Subject Matter) หมายถึง เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับ
กฎ  กติกาต่าง ๆ ค่านิยมหรือมาตรฐานที่สังคมยึดถืออยู่เช่น  ศีลธรรมจรรยาของคนมาตรฐานในการ
ยอมรับหรือตัดสินคุณค่าของงานศิลปะ  กติกาต่าง ๆ ของเกม  เป็นต้น 
 กาเย่ และบริกส์ (Gagne and Briggs, 1974: 53-70)  ได้แบ่งประเภทของเนื้อหาออกเป็น 
3 ประเภทคือ ข้อมูลที่เป็นความรู้ เจตคติ และทักษะ ส่วน สงัด อุทรานันท์  (2532: 167) ได้จัด
ประเภทของเนื้อหาวิชาคล้ายๆ กับกาแย่และบริกส์ เพียงแต่ได้แบ่งประเภทของข้อมูลที่เป็นความรู้
เพ่ิมข้ึน  โดยแบ่งเนื้อหาวิชาเป็น 5 ประเภทคือ 

 
 1. ข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดา 
 2. ความคิดรวบยอดและหลักการ 
 3. การแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ 
 4. เจตคติและค่านิยม 
 5. ความสามารถและทักษะทางกาย 
 การจัดประเภทของเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า เป็นการจัดเนื้อหาสาระตามระดับ
ความลึกของเนื้อหาสาระ  โดยเริ่มจากเนื้อหาสาระที่ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นพ้ืนฐานความรู้ของระดับที่
สูงขึ้นไป  สูงขึ้นมาอีกคือเนื้อหาวิชาที่เป็นมโนทัศน์ (Concept)  และเนื้อหาวิชายากและซับซ้อนที่สุด
คือเนื้อหาเป็นระบบความคิด  (System of Thought)  ซึ่งเป็นเนื้อหาวิชาที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ติดตัวไป
ศึกษาต่อหรือใช้ชีวิตในสังคมได้  ดังนั้นนักพัฒนาหลักสูตร  จึงต้องจัดล าดับเนื้อหาสาระให้เป็นระบบ  
ที่ต่อเนื่องกันจากง่ายไปหายาก  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย  ชัดเจน  และเกิดเรียนรู้ 

 4. ประเภทของประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ในการแบ่งประสบการณ์การเรียนรู้นั้นๆ โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
ดังนี้ 
 1. ประสบการณ์ตรง (Direct Experience) หมายถึงประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับโดยตรง
จากการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 กับวัตถุ สิ่งของ หรือแม้กระทั่งความรู้สึกและความคิด 
เพราะฉะนั้นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการก่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่น 
ให้วาดภาพ  ให้ท าการทดลอง  ให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือแสดงละคร 
 2. ประสบการณ์รอง  (Indirect Experience)  หมายถึง ประสบการณ์ที่ผู้เรียนไม่ได้
สัมผัสโดยตรงแต่เกิดจากการบอกเล่าของผู้อ่ืน จากการอ่านหนังสือ จากการดูภาพยนตร์ซึ่งในการเรียน
การสอนประสบการณ์รองเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะบางสิ่งไม่สามารถจัดประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียนได้  
เช่นความรู้เกี่ยวกับสงครามโลกครั้ง 1 หรืการเกิดแผ่นดินไหวก็จัดประสบการณ์รองให้  โดยให้
นักเรียนชมภาพยนตร์แล้วน ามา  อธิยาย  หรือบอกเล่าให้คนอ่ืนฟัง  เป็นต้น 
 ในการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ตรงและประสบการณ์รองเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ที่ครูผู้สอนควรพิจารณาตามความเหมาะสม  เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุดในการเรียนการสอนแต่ละ
ครั้ง  แต่ถ้าสามารถจัดประสบการณ์ทางตรงได้มากจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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 นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งประสบการณ์การเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดย 

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะในการคิด  หมายถึง  การคิดค้นการสืบเสาะหา
เหตุผลการอธิบาย  และการสรุปอย่างมีเหตุผลมีข้อมูลอ้างอิงในการสอนครูต้องจัดสถานการณ์หรือ
กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดค้น แก้ปัญหา หาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง โดยวิธีการต่างๆ เช่น  
การทดลอง  และการปฏิบัติจริง  เป็นต้น  ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนให้รู้จักวิธีคิดอย่างมีระบบจะ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี 
 2. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยในการให้ได้มาซึ่งเนื้อสาระข้อเท็จจริง  ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ประเภทนี้มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทั่วไปกับความเข้าใจต่อสิ่ง
เฉพาะ ในการจัดประสบการณ์ควรจัดในรูปของกระบวนการแก้ปัญหาและควรเลือกเนื้อหาสาระที่
ควรแก่การจดจ ามาจัดเป็นประสบการณ์โดยสร้างสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความประทับใจ เพ่ือที่จะได้
จดจ าเนื้อหาสาระและควรจัดประสบการณ์ท่ีพัฒนาความคุ้นเคยกับแหล่งวิทยาการหลายๆ แหล่ง 
 3. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยในการพัฒนาทัศนคติทางสังคม ทัศนคติมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการแสดงออกตามชนิดของความพอใจและคุณค่าที่แต่ละคนจะเลือกท า การพัฒนาทัศนคติ
โดยผ่านประสบการณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญ ในการจัดการเรียนการสอนถ้าเราได้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ที่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนเพ่ือพัฒนาทัศนคติทางสังคมจะสามารถพัฒนาทัศนคติ
ทางสังคมได้มากกว่าการบอกกล่าวหรือบรรยายซึ่งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางสังคมนั้น
โรงเรียนและชุมชนควรจะประสานงานกัน  เพื่อช่วยกันปรับปรุงและควบคุมสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุน
ทัศนคติที่ดีของผู้เรียน 
 4. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยในการพัฒนาความสนใจ ความสนใจเป็นสิ่งส าคัญที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ เพราะฉะนั้นในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ควรใช้กิจกรรมที่
น่าสนใจ  ท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ และเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 
สถานการณ์  วัสดุอุปกรณ์  และสื่อการเรียนการสอน 

 5. หลักเกณฑ์ นการเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 หลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาสาระ 
 นักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอหลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาวิชาไว้  โดยสรุปดังนี้ 
 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539: 82-83)  ได้น าเสนอหลักเกณฑ์ของการเลือกเนื้อหาสาระ 
ไว้ว่า 
 1. มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
 2. มีความถูกต้องทันสมัย 
 3. มีความน่าสนใจ 
 4. เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ 
 5. สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 6. เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน 
 7. เป็นสิ่งที่สามารถจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
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 ธ ารง บัวศรี  (2542: 211-213)  ได้น าเสนอหลักเกณฑ์ของการเลือกเนื้อหาสาระไว้ว่า 
 1. ต้องมีประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 2. ต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะและประสบการณ์ของผู้เรียน 
 3. ต้องมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับการศึกษานั้น 
 4. ต้องเชื่อถือได้  และเป็นแก่นสารของความรู้ในวิชานั้น ๆ  
 5. ต้องสอดคล้องกับปัญหา  และความต้องการของสังคม 
 6. ต้องครอบคลุมความรู้หลาย ๆ ด้าน 
 สมิธ  แสตนเลย์และชอร์  (Smith, Stanley and Shores, 1950: 278-284) ได้น าเสนอ
หลักเกณฑ์ของการเลือกเนื้อหาสาระไว้ว่า 
 1. ต้องมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
 2. ต้องมีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 3. ต้องเป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งสังคมต้องการรักษาไว้ 
 4. ต้องเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ 
 5. ต้องเป็นสิ่งที่ส่งเสริมการพัฒนาสังคม 
 6. ต้องสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการศึกษาและสังคม 
 ทาบา (Taba, 1962: 267-284) ได้น าเสนอหลักเกณฑ์ของการเลือกเนื้อหาสาระไว้ว่า 
 1. ต้องเป็นแก่นสารและเชื่อได้ 
 2. ต้องมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
 3. ต้องมีความสมดุลระหว่างความกว้างและความลึกของข้อมูล 
 4. ต้องสามารถสนองจุดประสงค์ได้หลายอย่าง 
 5. ต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะและประสบการณ์ของผู้เรียน 
 6. ต้องสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
 วิลเลอร์  (Wheeler:  1974: 218-226)  ได้น าเสนอหลักเกณฑ์ของการเลือกเนื้อหาสาระ
ไว้ว่า 
 1. ต้องเป็นที่เชื่อถือได้ 
 2. ต้องมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
 3. ต้องสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
 4. ต้องมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน 
 5. ต้องเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ 
 6. ต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคม 
 จากแนวคิดหลักเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาสาระของนักการศึกษาหลายๆ ท่านข้างต้น
ผู้เขียนน ามาสรุปเป็นหลักเกณฑ์การเลือกเนื้อหาสาระได้ 5  ประการส าคัญดังนี้ 
 1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษา ผู้เรียนและสังคม โดยเนื้อหาสาระที่จะ
น ามาก าหนดไว้ในหลักสูตรจะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา หรือจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้นั้น ๆ สอดคล้องกับความต้องการความสนใจ วุฒิภาวะของผู้เรียนและสอดคล้องกับความ
เป็นจริงในสังคม 
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 2. ความสอดคล้องครอบคลุมและสมดุลของเนื้อหาสาระ  โดยลักษณะของเนื้อหาวิชาที่
เลือกมาบรรจุไว้ในหลักสูตรควรเป็นความรู้หลายด้าน  ที่มีความครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง
ด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  และมีความสมดุลระหว่างความกว้างและความลึกของ
เนื้อหาสาระด้วย 
 3. ความถูกต้องทันสมัยและเชื่อถือได้  เนื่องจากในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางวิทยาการ
อย่างรวดเร็ว  จึงมีการค้นพบข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ  เป็นเหตุให้บางครั้งความรู้เก่ากลายเป็นข้อมูลที่
ล้าสมัยไม่ถูกต้อง  เพราะฉะนั้นในการคัดเลือกเนื้อหาที่จะบรรลุในหลักสูตรจะต้องได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและควรมีเนื้อหาใหม่ ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 4. การเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยเนื้อหาวิชาที่น ามาบรรจุในหลักสูตรควรมีประโยชน์
ต่อผู้เรียนและสามารถพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตควรเป็นเนื้อหาที่สามารถ
เป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนวิชานั้นหรือวิชาอ่ืนๆ ในระดับชั้นสูงขึ้นไปหรือประกอบอาชีพต่อไปได้ 
 5. การน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยเนื้อหาวิชาที่น ามาบรรจุในหลักสูตรจะต้องเป็น
เนื้อหาที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้มีความสะดวก และ 

ความพร้อมทั้งในด้าน เวลา สถานที่ บุคลากร ผู้สอน ผู้เรียน วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ 

 6. หลักเกณฑ์ นการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 
 การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  เป็นการเลือกวิธีการที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
ซึ่งเป็นหน้าที่ท่ีส าคัญยิ่งโดยตรงของผู้เสนอที่จะเลือกจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่จะให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้  ซึ่งการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 1. จะต้องให้โอกาสที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในการฝึกฝนรูปแบบพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้  เช่น  ถ้ามีวัตถุประสงค์ท่ีจะพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาก็ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พบกับ
ปัญหาและมีโอกาสแก้ปัญหานั้น  ถ้าต้องการให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้อ่ืนๆ ก็ควรจัด
สภาพแวดล้อมหรือสังคมที่ผู้เรียนได้สัมผัสหรือรับรู้และพึงพอใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น  เป็นต้น 
 2. ประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องให้ผู้เรียนได้รับความพอใจจากการปฏิบัติพฤติกรรม
ตามจุดประสงค์นั้น ควรเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสนใจและพึงพอใจที่จะปฏิบัติ
หรือร่วมกิจกรรม  เพราะประสบการณ์การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนสนใจและพึงพอใจที่จะ
แสวงหาความรู้ด้วยตัวเองมากกว่าการถูกบังคับหรือไม่เต็มใจ 
 3. ประสบการณ์การเรียนรู้ต้องอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ ในการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้
นั้น  จะต้องการมีความเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  และความพร้อมในการด าเนินการ เช่น 
ครูผู้สอน  สถานที่  สถานการณ์  โอกาส  และความเหมาะสม  เป็นต้น 
 4. ประสบการณ์การเรียนรู้ต้องมีหลากหลาย ประสบการณ์มีมากมายที่จะให้นักเรียน
บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน  ดังนั้นควรจัดเตรียมประสบการณ์การเรียนรู้ไว้หลากหลายรูปแบบ  เพ่ือ
สามารถเลือกใช้ในสถานการณ์และประเภทของผู้เรียนที่แตกต่างกันได้ 
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 5. ประสบการณ์การเรียนรู้นั้นบางครั้งก็สามารถท าให้บรรลุผลได้มากกว่าจุดประสงค์
เดียว ดังนั้นการวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถบรรลุ
จุดประสงค์ได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน 
 6. ประสบการณ์การเรียนรู้ต้องผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้และสามารถท าให้
เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดขึ้นควรเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
อยากเรียนรู้ และเป็นกิจรรมที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดขึ้นแม้ว่าจะน่าสนใจและเกิดความสนุกสนานผู้เรียนชอบแต่ไม่ก่อให้เกิด
ความรู้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ 

 7. วิธีการเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 เนื่องจากการเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้มีวิธีการที่ใช้ร่วมกันได้จึงได้
น าเสนอวิธีการเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะก าหนดไว้ในหลักสูตร ดังนี้ 
 1. การใช้ความคิดเห็นตัดสินใจ  (Judgemental  Procedure)  วิธีแรกนี้นิยมใช้กันมาก
โดยใช้ความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  บุคคลเหล่านี้จะมาร่วมกันอภิปรายให้
ความรู้ความคิดเห็นของตนเองเป็นเกณฑ์ในการที่จะตัดสินเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 
ใดควรหรือไม่ควรน ามาบรรจุลงในหลักสูตร  การเลือกด้วยวิธีนี้จะสัมฤทธิ์ผลอย่างสมบูรณ์และ
เที่ยงตรงก็ต่อเมื่อสมาชิกในกลุ่มทุกคนละทิ้งทัศนคติส่วนตัวผลประโยชน์ส่วนตัว  และมุ่งเลือกเนื้อหา
สาระและประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะสนองความต้องการของสังคมมากที่สุด 
 2. การใช้การทดลอง (Experimental Procedure) วิธีการทดลองพยายามที่จะทดสอบ 

ดูว่าเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้สนองความต้องการตรงตามหลักเกณฑ์ของการเลือก
เนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่  เช่น  ถ้าตั้งหลักเกณฑ์ไว้ว่าต้องการเลือก
เนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน  วิธีการทดลองก็จะ
ช่วยพิสูจน์หรือช่วยประกันว่า  เนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เลือกมานั้นสอดคล้องกับ
ประสบการณ์ของผู้เรียนจริงหรือไม่  ส่วนมากแล้วนักพัฒนาหลักสูตรมักใช้วิธีการเลือกแบบที่สองนี้  
เมื่อต้องการบรรจุเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 
  วิธีใช้การทดลองรัดกุมกว่าวิธีแรกในกรณีที่  ความคิดเห็นส่วนตัวอคติความโน้มเอียง
ต่างๆ ของบุคคลถูกควบคุมไว้ได้  ซึ่งผลของการเลือกโดยวิธีทดลองเป็นที่ยอมรับกันมาก  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวกับการเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนองความสนใจของผู้เรียน 
จุดอ่อนของการทดลองดังกล่าวอยู่ที่ว่าผู้ท าการทดลองไม่สามารถควบคุมปัจจัยทุกประการได้ เช่น 
ความสามารถของครูที่อยู่ในโครงการทดลอง  ภูมิหลังของผู้เรียน  เป็นต้น  ปัจจัยเหล่านี้อาจท าให้  
ผู้ทดลองไม่อาจหยั่งรู้ถึงความสนใจที่แท้จริงของผู้เรียนได้ 
 3. การใช้การวิเคราะห์  (Analytical  Procedure)  ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  3.1 การวิเคราะห์กิจกรรม  (Activity  Analysis)  กิจกรรมในที่นี้หมายถึงกิจกรรม 

ทีค่นกลุ่มต่าง ๆ หรือคนในต่างถิ่น ต่างชาติ ปฏิบัติกันเพ่ือการด ารงชีวิต  เมื่อวิเคราะห์กิจกรรมเหล่านี้
แล้วนักพัฒนาหลักสูตรจะทราบว่าควรจัดเนื้อหาสาระและน าประสบการณ์การเรียนรู้อะไรมาสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเหล่านี้ได้ 
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  3.2 การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การวิเคราะห์งานก็คือการวิเคราะห์กิจกรรม
นั่นเอง  แต่แทนที่จะเป็นกิจกรรมในการด ารงชีวิตแบบทั่วๆ ไป  กลับเป็นกิจกรรมในการปฏิบัติงาน
ทางด้านอาชีพ  เช่น  การปฏิบัติงานของครู  ผลจากการวิเคราะห์งานจะช่วยให้นักพัฒนาหลักสูตร
ฝึกหัดครูทราบว่าควรจะน าเนื้อหาสาระประสบการณ์การเรียนรู้ใดและความสามารถอะไรมาจัดให้ผู้ที่
ก าลังจะออกไปท างานเป็นครูเพ่ือจะได้สามารถปฏิบัติงานเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3 การวิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ทั่วไป (Analysis of  Generally 
Useful Knowledge and Skills) เมื่อนักพัฒนาหลักสูตรต้องการทราบว่าส านวนการเขียนแบบไหน
มีประโยชน์และใช้กันทั่วไป เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในหลักสูตรก็อาจท าได้วิธีหนึ่งโดยการวิเคราะห์เอกสาร
ต่างๆ เช่น รายงานการประชุม และบทความจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น หรือหากต้องการหาเนื้อหา
สาระของหลักการใช้ภาษาที่เป็นประโยชน์และใช้อยู่ทั่วๆ ไป นักพัฒนาหลักสูตรอาจหาสิ่งเหล่านี้ได้
จากการใช้ภาษาที่อยู่ในจดหมายโต้ตอบระหว่างบุคคลในวงการต่างๆ หรือจากเอกสารสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 
วิธีการนี้ท าให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่สอนไปนั้นผู้เรียนน าเอาไปใช้ได้แน่ๆ เพราะสิ่งเหล่านั้นมีผู้ใช้อยู่แล้ว 
  ใช้วิธีการวิเคราะห์ต้องอาศัยวิธีการต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้น สิ่งแรกที่
ต้องท าคือ  ก าหนดเสียก่อนว่าจะวิเคราะห์อะไร  กิจกรรม  งาน  ความรู้  หรือทักษะแล้วเลือกวิธีการ
เก็บข้อมูลที่เหมาะสม  ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลมีหลายวิธี  เช่น  การสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถาม 
เป็นต้น 
 4. การใช้ความคิดเห็นส่วนรวม (Consensual Procedure) วิธีการสุดท้ายมุ่งที่จะหาทาง
รวบรวมความคิดเห็นของคนจากหลายๆ อาชีพ  หลายสาขาวิชาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ควรบรรจุไว้ใน
หลักสูตร  ซึ่งมีข้ันตอนในการด าเนินการ  ดังนี้ 
  4.1 ก าหนดตัวบุคคล บุคคลที่จะแสดงความคิดเห็นควรประกอบไปด้วยบุคคลส าคัญ
ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายๆ สาขาอาชีพ  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ และตัวแทนจากชุมชน 
  4.2 ก าหนดวิธีการรวบรวมความคิดเห็น ส่วนมากแล้วจะใช้แบบสอบถามหรือใน
บางครั้งอาจมีการสัมภาษณ์  หรืออภิปรายกลุ่มย่อยประกอบด้วย  ในแบบสอบถามจะมีเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย  ผู้ออกแบบสอบถามจะน าจุดมุ่งหมายมาวิเคราะห์แล้วตีความหมายออกมาว่า
จุดมุ่งหมายแต่ละข้อนั้น  น่าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างที่สอดคล้องกันประมวลมาให้หมดแล้วจึง
น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือบุคคลที่ก าหนดไว้พิจารณา  ผลของการพิจารณาจะออกมาในรูปของ  

การให้น้ าหนักที่แสดงถึงระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูล  ที่ได้จะถูกน ามารวบรวมและ
เรียบเรียงเพ่ือศึกษาว่าเนื้อหาใดมีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสอดคล้องกับความมุ่งหมายแต่ละข้อมาก
ที่สุด  การตัดสินว่าจะเก็บเนื้อหาใดไว้หรือตัดเนื้อหาใดทิ้งไปนั้น  ใช้น้ าหนักความส าคัญของเนื้อหาที่
ผู้ตอบแบบสอบถามก าหนดมาให้บรรจุเนื้อหาได้มากน้อยเท่าไร  นักพัฒนาหลักสูตรก็เลือกเอาเฉพาะ
เนื้อหาที่ส าคัญที่สุดและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่สุดมาใช้ตามที่เวลาในหลักสูตรจะอ านวยให้ได้การ
ที่จะรู้ว่าเนื้อหาใดส าคัญที่สุดหรือสอดคล้องที่สุดนั้น  ผู้เลือกจะต้องจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง 
(Priority)  ของเนื้อหาเหล่านั้นเสียก่อน  หากไม่ท าเช่นนี้จะไม่สามารถเลือกได้ว่าควรเก็บเนื้อหาใดไว้
เพราะโดยทั่วไปแล้วเนื้อหาสาระต่าง ๆ มีมากมายและมักมีคุณค่าน่าที่จะเก็บไว้ทั้งสิ้น 
  วิธีการใช้ความคิดเห็นส่วนรวมนั้นถ้าจะให้ได้ผลเป็นที่เชื่อถือได้มักจะใช้ควบคู่กับวิธีใช้
ความคิดเห็นตัดสิน  และวิธีนี้จะได้ผลดีหากใช้กับขอบเขตของวิชาเล็ก  หรือในขอบเขตของการสอน 
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ที่จ ากัด  เช่นนี้จะสอนเนื้อหาอะไรในวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือเด็กจะได้มี
ความพร้อมที่จะเรียนคณิตศาสตร์ต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
  อย่างไรก็ตามมีผู้วิจารณ์ว่า วิธีการสุดท้ายนี้แท้จริงก็คือการรวบเอาวิธีอ่ืนๆ เข้ามานั้นเอง 
เพราะผู้ตอบแบบสอบถามมักใช้วีการใดวิธีการหนึ่งจากทั้งสามวิธีที่กล่าวมาแล้วเป็นวิธีการหาค าตอบ
ส าหรับแบบสอบถามของวิธีการที่สี่นี้ 
  วิธีการเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นว่าแต่
ละวิธีมีความเหมาะสมส าหรับเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละเกณฑ์  
นักพัฒนาหลักสูตรต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าควรใช้วิธีการใดส าหรับเนื้อหาสาระและประสบการณ์
การเรียนรู้ประเภทใดแต่ทั้งนี้นักพัฒนาหลักสูตรอาจประยุกต์ใช้วิธีการพร้อมๆ กัน หลายวิธีได้  
ไม่จ าเป็นต้องจ ากัดใช้อยู่แต่เฉพาะวิธีเดียว  ซึ่งการประยุกต์ใช้หลายวิธีเข้าด้วยกันจะช่วยให้การเลือก
เนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ที่รัดกุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (ศศิธร ขันติธรางกูร, 2554 ; 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2556)  
 

การจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 

 1. การจัดเนื้อหาสาระ (Content  Organization)   
 เนื้อหาวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้ผ่านการเลือกมาแล้วนั้น จะต้องน ามาจัดล าดับ
เนื้อหา (Organization of Sequence) เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ก่อนหลังตามล าดับสามารถเรียนได้
สะดวกและเกิดผลการเรียนรู้สูงสุด นอกจากนั้นการจัดเนื้อหาสาระยังช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง 

สัมพันธ์กันในหลักสูตรทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งแนวทางในการจัดเนื้อหามี ดังนี้ (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 
2539 ; บุญเลี้ยง ทุมทอง , 2553 ; ศศิธร ขันธติธรางกูร , 2554) 
 1. การจัดเนื้อหาตามล าดับจากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก  (The Simple – to –
Complex  Approach)  การจัดเนื้อหาที่ดีจึงควรจัดเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและมีลักษณะเป็น
พ้ืนฐานเบื้องต้นก่อน  แล้วจึงให้เรียนเนื้อหาที่ยากขึ้นไป เช่น  เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตควร
เริ่มจากสัตว์เซลล์เดียวที่มีระบบร่างกายไม่ซับซ้อนก่อน  แล้วจึงไปถึงสัตว์ที่ประกอบไปด้วยหลาย
เซลล์  มีระบบร่างกายสับสน  เช่น  คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมประเภทอ่ืนๆ เป็นต้น  การจัด
เนื้อหาแบบนี้นิยมใช้กันมาในหลายๆ วิชา วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษา  
วิชาคณิตศาสตร์  วิชาเคมี  และวิชาชีววิทยา  เป็นต้น 
 2. การจัดเนื้อหาตามความจ าเป็นที่ต้องเรียนก่อนหลัง  (The Prerequisite Learning  
Approach)  ควรส ารวจก่อนว่าถ้าจะให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือในการสอน
เรื่องใด  ผู้เขียนควรรู้อะไรมาก่อนบ้าง เมื่อทราบแล้วก็น าสิ่งนั้นมาสอนก่อนเพ่ือเป็นการปูพื้นฐาน เช่น 
ในการจัดล าดับเนื้อหาวิชาเลขคณิต  เรขาคณิต  ผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาหรือทฤษฎีในบทท้ายๆ ได้ 
จ าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบทแรก ๆ ให้เข้าใจก่อน 
 3. การจัดเนื้อหาตามล าดับของกาลเวลา  (The Chronological Approach) เนื้อหาจะ
ได้รับการจัดส าดับโดยใช้เวลาเป็นเกณฑ์  เช่น จัดเนื้อหาเรียงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันหรือ 
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เรียงจากปัจจุบันไปหาอดีต  การจัดแบบนี้จะเหมาะส าหรับวิชาที่มีเนื้อหาเรียงล าดับตามเหตุการณ์
หรือกาลเวลา  เช่น วิชาประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี  เป็นต้น 
 4. การจัดเนื้อหาตามล าดับจากส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย (The Whole-to-Part Approach) 
กล่าวคือ จะให้ผู้เรียนเรียนสิ่งที่เป็นภาพรวมทั้งหมดก่อนแล้วจึงเรียนส่วนที่ย่อยหรือแคบลง เช่น  
ในวิชาภูมิศาสตร์เรียนเรื่องโลกก่อนแล้วจึงไปถึงทวีปและประเทศตามล าดับ 
 5. การจัดเนื้อหาตามล าดับจากส่วนย่อยไปส่วนร่วม (The Part-to-Whole Approach)  
การจัดเนื้อหาในลักษณะนี้จะตรงกันข้ามกับวิธีการจัดตามล าดับจากส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย  โดยให้
ผู้เรียนเข้าใจส่วนย่อยๆ แล้วค่อยๆ พัฒนาความรู้ความเข้าใจไปยังส่วนรวม เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
ให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของแสงการสะท้อนแสง ก่อนจะไปสู่ความรู้เรื่องการเกิดรุ้งกินน้ า 
หรือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับชุมชนรอบๆ ตัว ก่อนที่จะขยายไปสู่ความรู้เกี่ยวกับประเทศและโลก 
เป็นต้น 
 6. การจัดเนื้อหาตามหัวข้อหรือเรื่อง (The Thematic Approach) การจัดแบบนี้นักพัฒนา
หลักสูตรต้องจัดเนื้อหาย่อยๆ (Content Element)  ให้อยู่ในหัวข้อหรือเรื่องหนึ่งๆ ในวิชาหนึ่งอาจ
ประกอบด้วยหลายหัวข้อได้  หัวข้อแต่ละเรื่องจะเป็นอิสระหรือไม่ต้องเป็นความรู้พ้ืนฐานของ 
หัวข้ออ่ืนๆ หรือบางหัวข้ออาจต้องให้ผู้เรียนเรียนก่อนหรือหลังก็ได้ นักพัฒนาหลักสูตรควรพิจารณา
จัดล าดับที่จะส่งเสริมให้เกิดสัมฤทธิผลในการเรียนของผู้เรียน  เช่น  ในวิชาการเขียน  ผู้เรียนควร
เรียนหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสั้นก่อนที่จะเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับนวนิยาย  ทั้งนี้เนื่องจากถึงแม้ว่าทั้ง
สองเรื่องจะใช้ทักษะการเขียนอย่างเดียวกัน  แต่ถ้าผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเขียนเรื่องสั้นมาก่อน  

ก็จะท าให้ผู้เรียนไม่ล าบากใจในการเขียนเรื่องยาวหรือนวนิยาย 
 7. การจัด เนื้ อหาจากสิ่ งใกล้ตั วไปสู่ สิ่ งไกลตัวผู้ เรียน  (The Concentric Cycles)  
เป็นแนวคิดในการจัดเนื้อหาใหม่ที่เกิดขึ้น  โดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนและขยายขอบเขต
ออกไปสู่สิ่งที่ไกลตัว  การจัดล าดับแบบนี้ยึดหลักเดียวกันกับการจัดเนื้อหาในวิชาประวัติศาสตร์ที่เริ่ม
จากเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ใกล้ตัวผู้ เรียน  แล้วขยายขอบเขตไปสู่อดีตซึ่งไกลตัวผู้ เรียนออกไป
ตามล าดับ  ซึ่งแนวความคิดใหม่นี้เกิดขึ้น  นักการศึกษาเริ่มตระหนักว่าการเรียนที่สอดคล้องกับสภาพ
รอบตัวของผู้เรียนนั้นช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเรียนมากขึ้น  เพราะความรู้ดังกล่าวอยู่ใน
ขอบข่ายของประสบการณ์ที่ผู้ เรียนมีอยู่   ผู้ เรียนเกิดภาพพจน์เห็นจริงด้วยกับเนื้อหาที่สอน  
อีกประการหนึ่งผู้เขียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในการด ารงชีวิต
มากขึ้นด้วย 
 8. การจัดเนื้อหาโดยมุ่งขยายความรู้ทางด้านพุทธิพิสัยของผู้เรียน หลักสูตรที่เป็นการ
จัดล าดับเนื้อหาวิชาแบบนี้  เรียกว่า  “Spiral Curriculum” การจัดล าดับเนื้อหาแบบนี้มุ่งขยาย
ความรู้ทางด้านพุทธิพิสัยของผู้เรียนไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตาม โดยเริ่มจากขอบเขตที่แคบและ
เนื้อหามีลักษณะง่าย  ไม่เป็นนามธรรม  แล้วค่อยๆ ขยายขอบเขตของความรู้  ความเข้าใจ  และ
ความคิดรวบยอดขึ้นไปในแนวตั้งเรื่อยๆ ตามความเหมาะสมกับวุฒิภาวะในการเรียนรู้ของนักเรียน  
ถ้ายกตัวอย่างของระดับของเนื้อหาวิชามาพิจารณาประกอบแล้วการจัดแบบ Spiral  จะเริ่มจาก 

การให้ข้อมูล  ความคิด  ความคิดรวบยอด  ระบบความคิดและวิธีแสวงหาความรู้ในเรื่องนั้นให้
กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้นไปเป็นล าดับ 
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 นอกจากแนวทางในการจัดเนื้อหาดังกล่าวมาแล้ว เรายังสามารถจัดเนื้อหาสาระได้โดย
วิธ ีต่างๆ อีก เช่น วิธีการจัดเนื้อหาวิชาโดยยึดสาระความรู้ของแต่ละศาสตร์เป็นหลัก (Logical 
Organization)  และวิธีการจัดเนื้อหาวิธีโดยยึดจิตวิทยาเป็นหลัก (Psychological Organization) 
ดังนี้ 
 1. การจัดเนื้อหาวิชาโดยยึดสาระความรู้ของแต่ละศาสตร์เป็นหลัก (Logical Organization) 
เป็นการจัดเนื้อหาตามล าดับขั้นตอนของโครงสร้างความรู้ในศาสตร์นั้นๆ เป็นหลักตายตัวโดยไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างของบุคคลหรือความสนใจของผู้เรียน  ซึ่งจะช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางสติปัญญาของ
ผู้เรียนได้ดี  เนื่องจากผู้เรียนได้รับความรู้ตามความยากง่ายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครูผู้สอน
สามารถวางแผนการเรียนการสอนได้ง่าย และถ่ายทอดสะดวก  ข้อเสียคือผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย
ในการเรียน (Passive Learning) เนื่องจากครูให้ความส าคัญแก่สาระของเนื้อหา จึงมักเน้นการบรรยาย
เป็นหลัก 
 2. การจัดเนื้อหาโดยยึดจิตวิทยาเป็นหลัก (Psychological  Organization) เป็นการจัด
เนื้อหาตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียน  เนื้อหาที่จัดนั้นจะไม่มีการก าหนดอย่างละเอียด
ตายตัว  แต่จะก าหนดขอบเขตของเนื้อหาเป็นหัวข้ออย่างกว้างๆ เพ่ือให้ครูและผู้เรียนมีเสรีภาพใน
การจัดเนื้อหา และวิธีการสอนตามความสนใจมากข้ึนข้อดีของการจัดเนื้อหาในลักษณะนี้ คือ สามารถ
จัดเนื้อหาและการสอนได้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนจะเกิดความกระตือรือร้น 

ในการเรียนรู้ (Active  Learning) เนื่องจากครูและผู้เรียนมีการวางแผนร่วมกัน ครูเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูจะเป็นผู้กระตุ้นหรือสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดและ  

รู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากกว่าท่องจ าเนื้อหา  ข้อเสียคือการจัดเนื้อหาโดยยึดตามความ
ต้องการและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักอาจท าให้ผู้เรียนไม่มีคุณลักษณะตามที่จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาก าหนด  และเป็นการยากท่ีจะจัดเนื้อหาและการสอนที่ตรงกับความต้องการและความสนใจ
ของผู้เรียนทุกคน 

 2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Experience Organization) 

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมีหลักการและรูปแบบของการ จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ดังนี้ 
 1. ความต่อเนื่องของประสบการณ์การเรียนรู้ (Continuity) ความต่อเนื่องของประสบการณ์
การเรียนรู้ พิจารณาได้ใน 2 กรณี  คือ  ประสบการณ์ที่จัดขึ้นต้องต่อเนื่องจากประสบการณ์เดิมและ
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
 2. การล าดับขั้นตอนของประสบการณ์  (Sequence)  ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ควรจัดตามล าดับขั้นตอนเช่น  เริ่มจากสิ่งที่ง่าย ๆ ไปสู่ประสบการณ์ซับซ้อนหรือเริ่มจากประสบการณ์
ใกล้ตัวผู้เรียนไปสู่ประสบการณ์ไกลตัว  เป็นต้น 
 3. การบูรณาการประสบการณ์การเรียนรู้ (Integration) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ควรให้เกิดการผสมผสานระหว่างความรู้ในวิชาต่างๆ หรือเกิดบูรณาการทั้งด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  
และทักษะพิสัย  หรือการบูรณาการการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจและของผู้เรียน 
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 4. การส่งเสริมและไม่บั่นทอนพัฒนาการเดิม  (Promotion)  ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
จัดขึ้นใหมต่้องไมท่ าลายหรือบั่นทอนสิ่งที่มีอยู่เดิม  หรือท าให้ทักษะเดิมได้รับความกระทบกระเทือน 
 5. การวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  (Plan)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า มีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม  และต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาเป็นกุศโลบายในกระบวนการเรียนการสอน 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  เพ่ือมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายนั้นสามารถจัดได้
หลายรูปแบบ  ตามลักษณะของเนื้อหาวิชาและความเหมาะสมกับผู้เรียน  ดังนี้ 
 1. รูปแบบการใช้โสตทัศนวัสดุต่างๆ (Audio – Visual Approach) เป็นการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ โดยใช้ โสตทัศนูปการณ์ ต่ างๆ เช่น เครื่องฉายภาพนิ่ ง เครื่องฉายภาพเคลื่ อนไหว  
เครื่องบันทึกเสียง ภาพยนตร์ วีดิทัศน์  รูปภาพ ของจริง หุ่นจ าลอง เป็นต้น โสตทัศนวัสดุควรมีมาก
พอที่ผู้สอนจะสามารถเลือกมาใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในบทเรียนหนึ่งๆ ตามความ
เหมาะสม  เพราะอุปกรณ์ต่างๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพของสิ่งที่เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. รูปแบบการใช้การฝึกหัด  (Drill-and-Practive Approach) เป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จนสามารถท าได้  ฝึกจนเกิดทักษะและท าได้โดย
อัตโนมัติ 
 3. รูปแบบการใช้ กิ จกรรม  (Activity-Oriented Approach) เป็ น รูปแบบการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้คิด ได้ท า ได้เปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียน เช่น การจัดนิทรรศการ
แสดงละคร การสาธิต และการท าโครงงานต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการทั้งทางด้านเนื้อหา  พัฒนาความรู้  ทัศนคติ  และทักษะต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมยังท าให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนและสนใจเรียน 
 4. รูปแบบการใช้การแก้ปัญหา (Problem-Solving Approach) เป็นการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้พบกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  และสามารถคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหานั้นได้
เป็นการฝึกทักษะการคิดค้นอย่างมีเหตุผล  เช่น  การให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ 
 5. รูปแบบการสอนรายบุคคล (Individualized  Approach)  เป็นการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้นรายบุคคล  ผู้เรียนแต่ละคนสามารถศึกษาได้จากบทเรียนแบบโปรแกรม  บทเรียน
โมดูล  หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรืออินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 
 6. รูปแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry  Approach) เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่ให้ผู้เรียนคิดค้นหาค าตอบต่างๆ จากการสังเกต คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าโดยการใช้
ค าถามท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้หาค าตอบ 
 7. รูปแบบเรียนด้วยตนเอง (Self-Study-Approach) เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่มุ่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การค้นคว้ารายงานหรือการวิจัย โดยมีครูเป็น 

ผู้แนะน าอยู่ห่างๆ (ศศิธร ขันติธรางกูร, 2554 ; ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2556) 
 

การก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตร เนื่องจาก
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้จะท าให้นักพัฒนาหลักสูตร ครูผู้สอนน าไปปรับปรุงการเรียน 
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การสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  และท าให้ทราบว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมามีความเหมาะสมและ
สามารถพัฒนาผู้ เรียนได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่  ดังนั้นหากก าหนดการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนจะท าให้ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปวางแผนในการประเมิน
ผู้เรียนอย่างมีหลักการ มีระบบ ในการก าหนดการวัดและการประเมินผลการเรียนควรค านึงถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดดังนี้  

 1.จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546 : 73)  ได้น าเสนอว่า การวัดและการประเมินผล
การเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาคุณค่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการเรียนการสอน
ทั้งหมด ท าให้ทราบพัฒนาการผู้เรียน ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยในกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้ง
ประสิทธิภาพของการบริหาร ช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน สะท้อนความสามารถผู้เรียน 

ที่น าไปใช้ในการปรับปรุงการสอนได้ สรุปจุดมุ่งหมายการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
 1. เพ่ือทราบคุณค่า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการเรียนการสอนของ
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น 
 2. เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการของผู้เรียน ทั้งด้านสติปัญญา ทักษะและเจตคติ 
 3. เพ่ือทราบเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เอ้ืออ านวยในกระบวนการเรียนการสอน 
เช่น สภาพห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ช่วงเวลา และสภาพชุมชน เป็นต้น 
 4. เพ่ือทราบประสิทธิภาพของการบริหารการสอนทุกข้ันตอน 
 5. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการ
เรียนตามสถานการณ์อ่ืนๆ 
 6. เพ่ือสะท้อนความสามารถของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ 
 7. เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เพราะข้อมูลการประเมินจะเป็นสิ่งป้อนกลับให้ผู้สอน
ปรับปรุงตนเอง 
 8. เพ่ือประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ โดยอาศัยการวิจัยทางการสอนในการสร้าง
ทฤษฎีทางการเรียนการสอน 
 สรุปว่าการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์หลักๆ อยู่ 4 ประการ คือ  
1) เพ่ือให้ครูน าผลการประเมินการเรียนรู้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง 2) เพ่ือประโยชน์ใน
การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขั้น 3) เพ่ือใช้ผลการประเมินการเรียนไป
กระตุ้นความพร้อมและแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และ 4) เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การบริหารบุคคลของผู้บริหาร เช่นการน าผลการประเมินการสอนไปพิจารณาในการจัดผู้สอนในแต่
ละรายวิชาในแต่ละภาคเรียน  

 2. หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีหลักการในการด าเนินการ ดังนี้ (มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช. 2546 : 81) 
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 1. การประเมินผลการสอนเป็นระบบการติดตามการด าเนินงาน  และการน าผลสะท้อน
กลับมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 2. การประเมินการสอนควรพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งการประเมินผู้เรียนและ
การประเมินผู้สอน 
 3. การประเมินการสอนควรใช้เครื่องมือที่สามารถวัดพฤติกรรมได้ 
 4. การประเมินการสอนต้องประเมินในสิ่งที่ปฏิบัติจริง 
 5. การประเมินต้องครบถ้วนตามกระบวนการสอน ทั้งการเตรียมการสอนการด าเนินการสอน 
และการทดสอบ 
 6. การประเมินต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่จะประเมิน 
 7. การประเมินควรให้ผู้ถูกประเมินได้ทราบล่วงหน้าทั้งกติกาและเกณฑ์ในการประเมิน  
และให้เวลาพอสมควร 
 8. การประเมินต้องมีระบบที่ดีแน่นอนเชื่อมั่นและเป็นกลาง 
 9. การประเมินต้องมีรูปแบบและวิธีการที่ยุติธรรมและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 
 10. การประเมินควรใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบกัน 
 11. ข้อมูลลักษณะหนึ่งควรใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  ไม่ควรน าไปใช้
หลายวัตถุประสงค์  เช่น  ข้อมูลเพ่ือใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนก็ควรใช้เฉพาะการปรับปรุง  

การเรียนการสอน  ไม่ควรน าไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบ 
 12. การพิจารณาผลการประเมินไม่ควรพิจารณาด้วยคนเดียว  แม้การประเมินตนเอง 
ก็ตาม  ถ้าให้คนอ่ืนมีส่วนร่วมด้วยจะท าให้การประเมินท าได้กว้างขวางและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
 สรุปได้ว่าหลักการในการด าเนินการวัดและประเมินผลนั้นต้องท าอย่างเป็นระบบ  

มีความเชื่อมั่น  เป็นกลางและมีความยุติธรรม  ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมกับการประเมินและสามารถ 

วัดพฤติกรรมได้  สามารถประเมินในสิ่งที่ปฏิบัติจริงได้  ใช้ข้อมูลจากหลายแห่งประกอบกัน รวมทั้งให้
คนอ่ืนมีส่วนร่วมและมีการน าผลที่ได้มาสะท้อนและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น 

 3.แนวคิดการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องศึกษาให้เข้าใจก่อน
น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติการสอน  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม  

ให้ผู้เรียนได้เรียนในแก่นของความรู้ที่ลึกซึ้งมากกว่าความรู้ที่เป็นพ้ืนฐาน  และใช้ การคิดขั้นสูงใน 

การแสวงหาความรู้ การปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหาในสภาพจริงหรือเสมือนจริง  ดังนั้นการประเมิน
ตามสภาพจริง จึงต้องมีวิธีการและเครื่องมือในการประเมินสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง 
 เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ) ในมาตรา 26 ที่ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้ เรียน 

โดยพิจารณาพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การเข้าร่วม
กิจกรรม  และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ  
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และรูปแบบการจัดการศึกษา  แต่การประเมินผู้เรียนก็ยังไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดข้างต้น  ปัญหา
ประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันคือ  ผู้สอนมักแยกการเรียนรู้การสอนและการวัด
ประเมินผลออกจากกันซึ่งแท้ที่จริงแล้วการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลควรด าเนินการไป
ด้วยกันและเป็นอย่างต่อเนื่อง  มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน รวมทั้งปัญหา
ที่ผู้สอนมักใช้แบบทดสอบแบบปรนัยวัดผลเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าแบบทดสอบ 

มีข้อจ ากัดความจ าเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่ครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้านของผู้เรียน และยังไม่สามารถวัด เช่น 
การพูด  การเขียน  การปฏิบัติ  การสร้างสรรค์  และทักษะทางสังคมของผู้เรียนได้ ผลการประเมิน
ผู้เรียนจึงไม่สามารถให้ภาพที่ครอบคลุมความสามารถทุกด้านได้อย่างชัดเจน  (สมนึก นนธิจันทร์, 
2544 :73) 
 ดังนั้นการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง  (Authentic Assessment)  จึงเป็นการประเมิน
ผู้เรียนที่มีความเที่ยงตรงและมีความน่าเชื่อถือ  ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ประเมินจะสอดคล้องกับความสามารถ
ที่แท้จริงของผู้เรียนมากท่ีสุด  

 4. ความหมายการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 : 175) ได้ระบุว่า การประเมิน
สภาพจริง เป็นการประเมินการกระท า การแสดงออกหลาย ๆ ด้าน ของผู้เรียนตามสภาพความเป็น
จริงทั้งในและนอกห้องเรียน มีลักษณะเป็นการประเมินแบบไม่เป็นทางการ การท างานของผู้เรียน 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการแสดงออก โดยเน้นผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบและเป็นผู้ผลิตความรู้  
ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงหรือคล้ายจริง ได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ 
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 20) ได้น าเสนอ การประเมินสภาพจริงเป็น 

การประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้  
ผู้ปฏิบัติ จะเป็นงานหรือสถานการณ์ที่เป็นจริง (Real Life) หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็นงานที่มี
สถานการณ์ซับซ้อน (Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรม 

การเรียนทั่วไป 
 สุวิมล  ว่องวานิช (2546 : 13)  กล่าวว่า  การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการ
ตัดสินความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ของผู้เรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้
เรื่องราว เหตุการณ์ สภาพจริงหรือคล้ายจริงที่ประสบในชีวิตประจ าวัน เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนตอบสนอง
โดยการแสดงออก ลงมือกระท า หรือผลิต จากกระบวนการท างานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มี
คุณภาพ จะเป็นการสะท้อนภาพเพ่ือลงข้อสรุปถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ของผู้เรียน
ว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่ อยู่ในระดับความส าเร็จใด 
 สรุป  การประเมินสภาพจริง  เป็นการประเมินจากการวัดโดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงใน
สถานการณ์จริง มีวิธีการหรือรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย ประเมินผู้เรียนตามสภาพความเป็น
จริงทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมีผู้เรียน เพ่ือน พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน  
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 5. หลักการประเมินตามสภาพจริง 
 ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวัดและประเมินผลกล่าวถึงแนวคิดและหลักการประเมินตามสภาพที่
แท้จริงไว้หลายท่าน ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 : 183) กล่าวไว้ว่า การประเมิน
สภาพจริง ควรมีหลักการ ดังนี้ 
 1. การประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นการประเมินทักษะพ้ืนฐาน (Skill Assessment)  
แต่เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อน (Complex Thinking Skill) ในการท างาน ความร่วมมือ 
ในการแก้ปัญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
 2. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดและประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน 
 3. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการสะท้อนให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบัน (Current 
Work) ของนักเรียน และสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง 
 4. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการผูกติดนักเรียนกับงานที่เป็นจริง โดยพิจารณาจาก
งานหลายๆ ชิ้น 
 5. ผู้ประเมินควรมีหลาย ๆ คน โดยมีการประชุมระหว่างกลุ่มผู้ประเมินเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน 
 6. การประเมินต้องด าเนินการไปพร้อมกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 7. น าการประเมินตนเองมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตามสภาพที่แท้จริง 
 8. การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมินทั้ง 2 ลักษณะ คือ การประเมินที่เน้น
การปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 
 อนุวัติ  คูณแก้ว (2548 : 113) กล่าวถึงหลักการของการประเมินผลจากสภาพจริงไว้ ดังนี้ 
 1. เป็นการประเมินความก้าวหน้า และการแสดงออกของผู้เรียนแต่ละคนบนรากฐานของ
ทฤษฎีทางพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย 
 2. การประเมินตามสภาพจริง จะต้องมีรากฐานบนพัฒนาการและการเรียนรู้ทางสติปัญญา 
ที่หลากหลาย 
 3. หลักสูตรสถานศึกษา ต้องให้ความส าคัญต่อการประเมินตามสภาพจริง คือ หลักสูตร
ต้องพัฒนามาจากบริบทที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ และที่ต้องเรียนรู้ให้ทันกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก 
 4. การเรียน การสอน การประเมินผล จะต้องหลอมรวมกันและการประเมินต้องประเมิน
ต่อเนื่องตลอดเวลาที่ท าการเรียนการสอน โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
 5. การเรียน การสอน การประเมิน เน้นสภาพที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับธรรมชาติ
ความเป็นจริงของการด าเนินชีวิต และควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดงานด้วยตนเอง  
 6. การเรียนการสอนจะต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เต็มที่สูงสุด ตามสภาพที่เป็น
จริงของแต่ละบุคคล เต็มตามศักยภาพของตนเอง การเรียน การสอน และการประเมินต้องเกี่ยว
เนื่องกันและเน้นการปฏิบัติจริงในสภาพที่ใกล้เคียงหรือสภาพที่เป็นจริงในชีวิตประจ าวัน เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
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 6. ลัก ณะส าคั ของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง 
 ลักษณะส าคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีดังนี้ (กรมวิชาการ, 2545 : 
159)  
 1. การวัดและการประเมินผลจากสภาพจริงมีลักษณะส าคัญคือ ใช้วิธีการประเมิน
กระบวนการคิดที่ซับซ้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู้เรียนในด้านของผู้ ผลิตและ
กระบวนการที่ได้ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรียนสามารถจดจ าความรู้อะไรได้บ้าง 
 2. เป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน เพ่ือวินิจฉัยผู้เรียนในส่วนที่ควรส่งเสริมและ
ส่วนที่ควรแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจและ
ความต้องการของแต่ละบุคคล 
 3. เป็นการประเมินที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมประเมินผลงานของทั้งตนเองและ
ของเพ่ือนร่วมห้อง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตัวเอง เชื่อมั่นตนเอง สามารถพัฒนาข้อมูลได้ 
 4. ข้อมูลที่ประเมินได้จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการ 

วางแผนการสอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้หรือไม่ 
 5. ประเมินความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ 
 6. ประเมินด้านต่างๆ  ด้วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 7. ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงมีการด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ (อนุวัติ คูณแก้ว, 2548 : 
115)  
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประเมิน ต้องสอดคล้องกับสาระ มาตรฐาน
จุดประสงค์การเรียนรู้และสะท้อนการพัฒนา 
 2. ก าหนดขอบเขตในการประเมิน ต้องพิจารณาเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เช่น 
ความรู้ ทักษะและกระบวนการ ความรู้สึก คุณลักษณะ เป็นต้น 
 3. ก าหนดผู้ประเมิน โดยพิจารณาผู้ประเมินว่าจะมีใครบ้าง เช่น นักเรียนประเมินตนเอง 
เพ่ือนนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 4. เลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกพฤติกรรม  
แบบส ารวจความคิดเห็น บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 
 5. ก าหนดเวลาและสถานที่จะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างนักเรียนท ากิจกรรม ระหว่าง
ท างานกลุ่ม / โครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เวลาว่าง / พักกลางวัน ฯลฯ 
 6. วิเคราะห์ผลและวิธีการจัดการข้อมูลการประเมิน เป็นการน าข้อมูลจากการประเมินมา
วิเคราะห์โดยระบุสิ่งที่วิเคราะห์ เช่น กระบวนการท างาน เอกสารจากแฟ้มสะสมงาน ฯลฯ รวมทั้งระบุ
วิธีการบันทึกข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 7. ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็นการก าหนดรายละเอียดในการให้คะแนนผลงานว่า
ผู้เรียนท าอะไร ได้ส าเร็จหรือว่ามีระดับความส าเร็จในระดับใด คือ มีผลงานเป็นอย่างไร การให้
คะแนนอาจจะให้ในภาพรวมหรือแยกเป็นรายให้สอดคล้องกับงานและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 อาจกล่าวสรุปได้ว่าการประเมินตามสภาพจริงเป็นขั้นตอนที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด 
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยวิเคราะห์จากหลักสูตรกลาง หลักสูตรท้องถิ่นและความต้องการของนักเรียน 
มีแนวทางของงานที่ปฏิบัติ ก าหนดกรอบและวิธีการประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูก
ประเมิน ซึ่งวิธีการประเมินตามสภาพจริงจะกล่าวต่อไปนี้ 

 8. วิธีการและเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงเป็นการกระท า การแสดงออกหลายๆ ด้าน ของนักเรียนตาม
สภาพความเป็นจริงทั้ งในและนอกห้องเรียน มีวิธีการประเมินโดยสังเขป  ดังนี้  (ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2542 : 184-193)  
 1. การสังเกต  เป็นวิธีการที่ดีมากวิธีหนึ่งในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้ความคิด 
การปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะด้านอารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะนิสัยสามารถท าได้ทุกเวลา 

ทุกสถานที่ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือในสถานการณ์อ่ืนนอกโรงเรียน 
  วิธีการสังเกตท าได้โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ การสังเกตโดยตั้งใจหรือมีโครงสร้างหมายถึง
ครูก าหนดพฤติกรรมที่ต้องสังเกต ช่วงเวลาสังเกตและวิธีการสังเกต (เช่น สังเกตคนละ 3-5 นาทีเวียน
ไปเรื่อยๆ  อีกวิธีหนึ่ง คือ การสังเกตแบบไม่ตั้งใจ หรือไม่มีโครงสร้าง ซึ่งหมายถึงไม่มีการก าหนด
รายการสังเกตไว้ล่วงหน้า ครูอาจมีกระดาษแผ่นเล็กๆ ติดตัวไว้ตลอดเวลาเพ่ือบันทึกเมื่อพบพฤติกรรม
การแสดงออกที่มีความหมาย หรือสะดุดความสนใจของครู การบันทึกอาจท าได้โดยย่อก่อน แล้ว
ขยายความสมบูรณ์ภายหลังวิธีการสังเกตที่ดีควรใช้ทั้งสองวิธี เพราะการสังเกตโดยตั้งใจ อาจท าให้
ละเลยมองข้ามพฤติกรรมที่น่าสนใจแต่ไม่มีในรายการที่ก าหนด ส่วนการสังเกตโดยไม่ตั้งใจอาจท าให้
ครูขาดความชัดเจนว่าพฤติกรรมใด การแสดงออกใด ที่ควรแก่การสนใจและบันทึกไว้ เป็นต้น  
ข้อเตือนใจส าหรับการใช้วิธีสังเกต คือ ต้องสังเกตหลาย ๆ ครั้งในหลายๆ สถานการณ์ (การเรียน  
การท างานตามล าพัง การท างานกลุ่ม การเล่น การเข้าสังคมกับเพ่ือน การวางตัว ฯลฯ) เมื่อมีเวลา
ผ่านไประยะหนึ่งๆ (2-3 สัปดาห์) จึงน าข้อมูลเหล่านี้มาเพ่ือพิจารณาสักครั้งหนึ่ง 
  เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสังเกต ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า แบบบันทึกระเบียนสะสม เป็นต้น 
 2. การสัมภาษณ์  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ได้ดี เช่น ความคิด 
(สติปัญญา) ความรู้สึก กระบวนการขั้นตอนในการท างาน วิธีแก้ปัญหา ฯลฯ อาจใช้ประกอบการสังเกต
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น 
  ข้อแนะน าบางประการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ 
  2.1 ก่อนสัมภาษณ์ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของนักเรียนก่อนเพ่ือท าให้ 
การสัมภาษณ์เจาะตรงประเด็นและได้ข้อมูลยิ่งขึ้น 
  2.2 เตรียมชุดค าถามล่วงหน้าและจัดล าดับค าถามช่วยให้การตอบไม่วกวน 
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  2.3 ขณะสัมภาษณ์ครูใช้วาจา ท่าทาง น้ าเสียงที่อบอุ่นเป็นกันเอง ท าให้นักเรียน 

เกิดความรู้สึกปลอดภัย และแนวโน้มให้นักเรียนอยากพูด / เล่า 
  2.4 ใช้ค าถามท่ีนักเรียนเข้าใจง่าย 
  2.5 อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ทางอ้อมคือ สัมภาษณ์จากบุคคลที่ใกล้ชิดนักเรียน เช่น 
เพ่ือนสนิท ผู้ปกครอง เป็นต้น 
 3. การตรวจงาน เป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นการน าผลการประเมินไปใช้ทันทีใน  
2 ลักษณะ คือ เพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนและเพ่ือปรับปรุงการสอนของครู จึงเป็นการประเมินที่ควร
ด าเนินการตลอดเวลา เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิบัติ โครงการ/โครงงานต่างๆ เป็นต้น 
งานเหล่านี้ควรมีลักษณะที่ครูสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของนักเรียนได้ เช่น แบบฝึกหัดที่
เน้นการเขียนตอบ เรียบเรียง สร้างสรรค์ (ไม่ใช้แบบฝึกหัดที่เลียนแบบข้อสอบเลือกตอบซึ่งมัก
ประเมินได้เพียงความรู้ความจ า) งาน โครงการ โครงงาน ที่เน้นความคิดขั้นสูงในการวางแผนจัดการ 
ด าเนินการและแก้ปัญหาสิ่งที่ควรประเมินควบคู่ไปด้วยเสมอในการตรวจงาน (ทั้งงานเขียนตอบและ
ปฏิบัติ) คือ ลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีในการท างาน 
  ข้อแนะน าบางประการเกี่ยวกับการตรวจงาน 
  โดยปกติครูมักประเมินนักเรียนทุกคนจากงานที่ครูก าหนดชิ้นเดียวกัน ครูควรมีความ
ยืดหยุ่นการประเมิน จากการตรวจงานมากข้ึน  ดังนี้ 
  3.1   ไม่จ าเป็นต้องน าชิ้นงานทุกชิ้นมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะชิ้นงานที่นักเรียนท า 

ได้ดีและบอกความหมาย / ความสามารถของนักเรียนตามลักษณะที่ครูต้องการประเมินได้ วิธีนี้เป็น
การเน้น “จุดแข็ง” ของนักเรียน นับเป็นการเสริมแรง สร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนพยายามผลิตงาน 

ที่ดีๆ  ออกมามากขึ้น 
  3.2   จากแนวคิดตามข้อ 1 ชิ้นงานที่หยิบมาประเมินของแต่ละคน จึงไม่จ าเป็นต้อง
เป็นเรื่องเดียวกัน เช่น นักเรียนคนที่ 1 งานที่ (ท าได้ดี) ควรหยิบมาประเมินอาจเป็นงานชิ้นที่ 2, 3, 5  
ส่วนนักเรียนคนที่ 2 งานที่ควรหยิบมาประเมินอาจเป็นงานชิ้นที่ 1, 2 ,4 เป็นต้น 
  3.3   อาจประเมินชิ้นงานที่นักเรียนท านอกเหนือจากที่ครูก าหนดให้ก็ได้ แต่ต้องมั่นใจ
ว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนท าเองจริง เช่น สิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนท าเองที่บ้าน และน ามาใช้ที่โรงเรียนหรืองาน
เลือกต่าง ๆ ที่นักเรียนท าขึ้นเองตามความสนใจ เป็นต้น การใช้ข้อมูล  หลักฐานผลงานอย่ าง
กว้างขวาง จะท าให้ครูรู้จักนักเรียนมากขึ้น และประเมินความสามารถของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริง
ของเขาได้แม่นย ายิ่งขึ้น 
  3.4  ผลการประเมิน ไม่ควรบอกเป็นคะแนนหรือระดับคุณภาพ ที่เป็นเฉพาะตัวเลข
อย่างเดียว แต่ควรบอกความหมายของผลคะแนนนั้นด้วย 
 4. การรายงานตนเอง  เป็นการให้นักเรียนเขียนบรรยายหรือตอบค าถามสั้นๆ หรือ 

ตอบแบบสอบถามที่ครูสร้างขึ้น เพ่ือสะท้อนถึงการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด  
วิธีท างานความพอใจในผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น 
 5. การใช้บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ 

ตัวนักเรียนผลงานนักเรียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่งต่างๆ เช่น 



165 

 

จากเพ่ือนครู – โดยประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน (ประเมิน
เดือนละครั้ง) 
 6. การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง ในกรณีที่ครูต้องการใช้แบบทดสอบ ข้อเสนอแนะ
ให้ใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  6.1 ปัญหาต้องมีความหมายต่อผู้เรียน และมีความส าคัญเพียงพอที่จะแสดงถึง 

ภูมิความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ 
  6.2 เป็นปัญหาที่เลียนแบบสภาพจริงในชีวิตของนักเรียน 
  6.3 แบบสอบต้องครอบคลุมทั้งความสามารถและเนื้อหาตามหลักสูตร 
  6.4 นักเรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดหลายๆ ด้านมาผสมผสาน และ
แสดงวิธีคิดได้เป็นขั้นตอนท่ีชัดเจน 
  6.5 ควรมีค าตอบถูกได้หลายค าตอบ และมีวิธีการหาค าตอบได้หลายวิธี 
  6.6 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของค าตอบอย่างชัดเจน 
 7. การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน  แฟ้มสะสมงานหมายถึง สิ่งที่ใช้สะสมงานของ
นักเรียนอย่างมีจุดประสงค์ อาจเป็นแฟ้ม กล่อง แผ่นดิสก์ อัลบั้ม เป็นต้น ที่แสดงให้เห็นถึงความ
พยายาม ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนั้นหรือหลายเรื่อง การสะสมนั้นนักเรียนมีส่วนร่วมใน
การเลือกเนื้อหา เกณฑ์การเลือก เกณฑ์การตัดสิน ความสามารถหรือคุณสมบัติ หลักฐานการสะท้อน
ตนเอง 
 การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงานเป็นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ได้รับ
ความนิยมกันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง เพราะใช้การประเมินให้ผูกติดอยู่กับการสอนและมีนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
 สรุปว่าการประเมินสภาพจริง เป็นการประเมินที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ ถ้าสามารถปฏิบัติ 
ได้ในสถานการณ์จริงจะดีมาก  แต่ถ้าไม่ได้อาจใช้สถานการณ์จ าลองที่พยายามให้เหมือนจริงมากที่สุด  
หรืออาจจะให้ผู้เรียนไปปฏิบัตินอกห้องเรียนหรือที่บ้าน  แล้วเก็บผลงานไว้ โดยอาจจะเก็บไว้ในแฟ้ม
สะสมงาน  แล้วครูเรียกมาประเมินภายหลัง สถานการณ์ที่ประเมินควรเป็นสถานการณ์ที่ประเมิน
ผู้เรียนได้หลายมิติ  เช่น  ทักษะ  ความรู้  ความสามารถ การคิด  และคุณลักษณะต่างๆ วิธีการที่ใช้
ประกอบการประเมินตามสภาพจริงควรมีหลากหลายประกอบกัน ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การตรวจงาน การรายงานตนเองของนักเรียน การบันทึกจากผู้ที่เก่ียวข้อง การใช้ข้อสอบแบบเน้นการ
ปฏิบัติจริง และการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน การให้คะแนนการประเมินตามสภาพจริงมี  
2 แนวทาง คือ  การประเมินในลักษณะภาพรวม  และการประเมินในลักษณะการวิเคราะห์ส่วนย่อย 
หัวใจส าคัญของการประเมินตามสภาพจริง คือ ต้องสอนและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริง 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพั นาหลักสูตร 
 งานด้านหลักสูตร เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรเป็นจ านวนมาก การพัฒนาหลักสูตร
หลายระดับ ตั้งแต่ การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  
ไปจนถึงระดับนานาชาติ ดังนั้นการคัดเลือกบุคคลต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  
จึงต้องมีความแตกต่างกันไป สถานศึกษาเป็นสถาบันทางสังคม ซึ่งจะต้องท าหน้าที่จัดการศึกษา 
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ให้ตอบสนองกับ ความต้องการของแต่ละชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจึงควรให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การด าเนินการ นอกเหนือจากผู้ก าหนดนโยบายจากเบื้องบน และผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางการศึกษา 
บุคลากรที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรมี ดังนี้  
 1. ผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น แม้ว่าผู้บริหารจะไม่มีบทบาทโดยตรงในการใช้หลักสูตร แต่ก็ควรมี
บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการก าหนดวิสัยทัศน์  การแสดงภาวะผู้น าทางวิชาการ  
การสนับสนุนด้านงบประมาณ ตลอดจนการให้ก าลังใจ ให้ข้อเสนอแนะ อย่างเป็นกัลยาณมิตร และ 

มีความเป็นประชาธิปไตย  
 2. ผู้เชี่ยวชาญทางหลักสูตร ได้แก ่นักวิชาการ ผู้ประสานงานด้านหลักสูตร (Curriculum 
Coordinators) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของหลักสูตร หลักการและทฤษฎีของหลักสูตร 
และกระบวนการสร้างหลักสูตร ออนสไตน์และฮันคินส์ (Ornstein and Hunkins. 1993 ) ได้กล่าวถึง 
ภารกิจหลักของผู้เชี่ยวชาญของหลักสูตรมี 10 ประการ ดังนี้  
  2.1 ก าหนดเป้าหมายและจุดหมายของหลักสูตร  
  2.2 ก าหนดความต้องการจ าเป็น และปัญหา  
  2.3 สร้างรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร  
  2.4 จัดท าแผนงาน กลยุทธ์ และกระบวนการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรร่วมกัน
ท างาน  
  2.5 ส่งเสริมสมาชิกในองค์กรให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน  
  2.6 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  
  2.7 สื่อสารให้เกิดความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
  2.8 เพ่ิมเติมศักยภาพทางวิชาชีพให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  
  2.9 วางแผนการน าหลักสูตรไปใช้  
  2.10 ประเมินผลการใช้หลักสูตร  
 3. ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ที่หน้าที่ก ากับดูแล ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ มีบทบาทเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการด้านหลักสูตร  
 4. คณะกรรมการการศึกษาระดับท้องถิ่น เป็นบุคคลในชุมชนที่เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ 
แนะน าสถานศึกษา บทบาททางด้านหลักสูตรของคณะกรรมการการศึกษา  คือ ให้ข้อคิดเห็น  
ด้านหลักสูตร ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายหลักสูตร ตลอดจนตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณใน
การบริหารหลักสูตร  
 5. ครู เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับสถานศึกษา 
ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง จุดประสงค์ของหลักสูตร เป็นผู้คัดเลือกเนื้อหาและประสบการณ์
การเรียนรู้ ตลอดจนก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล ดอล (Doll. 1996 : 362 อ้างใน หรรษา 
นิลวิเชียร. 2547 : 13) กล่าวว่า ครูมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติการด้านหลักสูตร 3 ประการคือ 
วางแผน และท างานกับนักเรียนทุกคน ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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เกี่ยวกับหลักสูตรกับครูคนอ่ืน ๆ การที่จะช่วยให้ครูเข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรมาก
ขึ้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องให้ครูได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น  เช่น ทักษะการคิด ทักษะด้านการ
วางแผนและทักษะการตัดสินใจ เป็นต้น  
 6. นักเรียน ในปัจจุบันการกระจายอ านาจทางการศึกษา ส่งผลให้มีการจัดท าหลักสูตร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Curriculum) นักเรียนจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  นักเรียนควรมีส่วน
ร่วมในการตั้งเป้าหมาย จุดประสงค์ ตลอดจนสาระการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับความสนใจของนักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ดอล (Doll อ้างใน Ornstein and 
Hunkins) ที่ว่า ผู้เรียนคือ ผู้บริโภคทางการศึกษา ดังนั้น จึงมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่เขาต้องการ  
 7. ผู้ปกครอง และชุมชน นักพัฒนาหลักสูตรควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ประชาชนใน
ชุมชน มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ด้านหลักสูตรของสถานศึกษา โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ดังนั้น ผู้ปกครองและชุมชน จึงมีโอกาสเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือเป็นตัวแทนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีบทบาทหน้าที่ด้านวิชาการ คือ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน
และชุมชนท้องถิ่น  
 8. หน่วยงานและบุคคลอ่ืน ๆ นอกจากบุคคลในสถานศึกษาและประชาชนในชุมชนที่เข้า
มาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ได้แก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน 
บริษัทเอกชน ส านักพิมพ์ ส านักทดสอบแห่งชาติ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ  
 กล่าวโดยสรุป ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตร อาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ของผู้พัฒนาหลักสูตร กลุ่มของผู้ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรด้านต่างๆ 
 

 

 

บทสรุป 
 บทนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาศัยการท างานอย่าง
เป็นระบบมีความสอดคล้องกันทุกขั้นตอนโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นใน 

การพัฒนาหลักสูตร เป็นการศึกษาความต้องการของชุมชน สังคม แนวโน้มหรือทิศทางการพัฒนาคน
ของประเทศรวมความก้าวหน้าทางวิชาการ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรในล าดับ
ต่อไป  การก าหนดมุ่งหมายของหลักสูตรซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญหากจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

มีความชัดเจน  การเลือกการจัดเนื้อหาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จะท าให้ผู้เกี่ยวข้องและ
นักพัฒนาหลักสูตรตัดสินใจเลือกให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการศึกษา มีความครอบคลุมและสมดุล
ของเนื้อหาสาระทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และมีความสมดุลระหว่างความกว้างและ
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ความลึกของเนื้อหาสาระด้วย มีความถูกต้องทันสมัยและเชื่อถือได้และเป็นเนื้อหาที่เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน สามารถน าไปพัฒนาสังคมในด้านต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต  รวมไปถึงการก าหนดแนว
ทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ตรงประเด็นว่าหลักสูตรต้องการอะไร หลักสูตรที่สร้างข้ึนบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ การออกแบบการวัดและการประเมินผลจึงเป็นองค์ประกอบ ที่ส าคัญประการ
หนึ่ง  หลักสูตรที่ พัฒนาขึ้นจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่ที่ความสอดคล้องของ
องค์ประกอบหลักสูตรอันได้แก่ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร กิจกรรมการเรียน
การสอนหรือประสบการณ์  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ถูกออกแบบมาในทิศทางที่สอดรับ
และสอดคล้องกันหรือไม่   นอกจากนี้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีหลักการว่าต้องเกิดจากบุคคล
หลายฝ่ายได้ร่วมคิดร่วมท าตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งเรียกว่า ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาหลักสูตร
ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มของผู้พัฒนาหลักสูตร กลุ่มของผู้ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 
และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรด้านต่างๆ ได้มีส่วนร่วมและได้ท าหน้าที่ตามบทบาท 
นอกจากบุคคลแล้วกระบวนการพัฒนาหลักสูตรจะต้องค านึงองค์ประกอบต่างๆ การด าเนินงานใน 

การพัฒนาหลักสูตรต้องกระท าให้ครบทุกขั้นตอน หลักสูตรที่ดีต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิด
พ้ืนฐาน การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรต้องมีการประชุมสัมมนาปรึกษาหารือร่วมกันกับทุกฝ่าย  

ที่เก่ียวข้อง จึงจะท าให้การพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพ  
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ค าถามทบทวน 
 
 
 1. จงอธิบายหลักการพัฒนาหลักสูตร 
 2. จงเขียนสรุปแผนภูมิข้ันตอนการสร้างหลักสูตร ตามองค์ประกอบต่อไปนี้ 
  2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร  
  2.2 การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  2.3 การเลือก การจัดเนื้อหาและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  2.4 การก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. จงอธิบายและระบุข้อมูลพื้นฐานส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร 
 4. จงอธิบายหลักเกณฑ์ส าคัญในการเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้ 
 5. ปัจจุบันเป็น“ยุคสังคมของข้อมูลข่าวสาร” เนื้อหาสาระที่น่าจะบรรจุในหลักสูตรควรมี
ลักษณะอย่างไร จงอธิบาย 
 6. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนหรือประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งที่ต้องค านึงถึง   
มากที่สุดคืออะไรเพราะเหตุใด จงอธิบาย 
 7. จงอธิบายถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนและครูจะได้รับจากการวัดและประเมินการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง 
 8. จงยกตัวอย่างวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลด้านเจตคติ 
 9. ทราบได้อย่างไรว่าหลักสูตรที่สร้างข้ึนมานั้นมีประสิทธิภาพ จงอธิบายและยกตัวอย่าง 
 10. การสร้างหลักสูตรขั้นตอนใดส าคัญที่สุดเพราะเหตุใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 
การน าหลักสูตรไปใช้ 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. อธิบายเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
 2. วิเคราะห์และอธิบายแนวคิดเก่ียวกับการบริหารและบริการหลักสูตรได้ 
 3. ระบขุอบเขตงานการบริหารและบริการหลักสูตรได้   
 4. วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการบริหารและบริการหลักสูตรได้ 
 5. ระบุขอบเขตงานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้ 
 6. อธิบายลักษณะงานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรได้ 
 7. วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรได ้
 8. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการสนับสนุนการใช้หลักสูตรได้ 
 9. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้สอนในการใช้หลักสูตรได้ 
 10. วิเคราะห์ปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
 11. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

เนื้อหา 
 ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 
 แนวคิดเก่ียวกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
 หลักการส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ 
 งานหลักส าคัญเก่ียวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
  งานบริหารและบริการหลักสูตร 
  งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
  งานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร 
 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนการน าหลักสูตรไปใช้ 
  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้หลักสูตร 
  บทบาทหน้าที่ของผู้สอนในการใช้หลักสูตร 
 ปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ 
 

วิธีการสอน 
 1. วิธีสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบอภิปราย 
  1.2 วิธีสอนแบบบรรยาย 
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  1.3 วิธีสอนแบบกลุ่มเรียนรู้ 
 2. เทคนิคการสอน 
  2.1 การใช้ค าถาม 
  2.2 การใช้ผังกราฟฟิก 
  2.3 กระบวนการกลุ่ม 
  2.4 การจัดนิทรรศการ 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ขั้นน า 

  3.1 ผู้สอนน าข่าวที่เกี่ยวกับปัญหาการใช้หลักสูตร ให้นักศึกษาอ่าน แล้วแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข่าว  
  3.2 ผู้สอนเชื่อมโยงเนื้อหากับบทเรียน พร้อมแจ้งจุดประสงค์ น าเสนอเนื้อหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนรู้และชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้ครั้งนี้ด้วย Microsoft Power Point 
  ขั้นสอน  
  3.3 ผู้สอนน าเสนอผังกราฟฟิกภาพรวมการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้นักศึกษาเห็นมโนทัศน์กว้าง  
  3.4 นักศึกษาเข้ากลุ่มๆละ 5-6 คน เลือกประเด็นที่กลุ่มสนใจและร่วมวิเคราะห์สรุป
องค์ความในรูปแบบผังกราฟฟิก พร้อมยกตัวอย่าง ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี 1 งานการบริหารและบริการหลักสูตร  : ขอบเขต  หลักการแนวคิด 
และวิธีการและกระบวนบริหารงาน 
   กลุ่มท่ี 2 งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร : ขอบเขต  หลักการ
แนวคิด และวิธีการและกระบวนด าเนินงาน 
   กลุ่มท่ี 3 งานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร : ขอบเขต  หลักการ
แนวคิด และวิธีการและกระบวนด าเนินงาน 
   กลุ่มท่ี 4 ปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้  
  3.5 กลุ่มน าเสนอรายงานผลการศึกษา สมาชิกในชั้นร่วมกันอภิปรายซักถามผู้สอน
เติมเต็มในส่วนที่ส าคัญที่ยังไม่สมบูรณ์  
  3.6 นักศึกษาจับคู่ร่วมกันวิเคราะห์บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
เอกสารประกอบการสอน  เขียนสรุปเป็นผังกราฟฟิก พร้อมน าเสนอ 
  3.7 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
  3.8 นักศึกษาจัดนิทรรศการผลงานกลุ่ม ร่วมชมนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(ผลงานกลุ่มของกิจกรรม 3.4 และกิจกรรม 3.5)  
  ขั้นสรุป 

  3.9 ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหาการน าหลักสูตรไปใช้ด้วย  Microsoft 
Power Point  พร้อมซักถาม 
  3.10 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท และบันทึกการเรียนรู้ (Learning  Log) 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1. Microsoft Power Point การน าหลักสูตรไปใช้ 
 2. เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาหลักสูตร 
 3. ข่าวการศึกษาเก่ียวกับ ปัญหาการใช้หลักสูตร 
 4. Internet และ Website ทางการศึกษา  
การวัดและประเมินผล 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้  
 

พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
1. อธิบายเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด 
และหลักการเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไป
ใช้ได้ 
2. วิเคราะห์และอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารและบริการหลักสูตรได้ 
3. ระบขุอบเขตงานการบริหารและ
บริการหลักสูตรได ้  
4. วิเคราะห์และอธิบายกระบวนการ
บริหารและบริการหลักสูตรได้ 
5. ระบุขอบเขตงานด าเนินการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรได้ 
6. อธิบายลักษณะงานด าเนินการเรียน
การสอนตามหลักสูตรได้ 
7. วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดใน
การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้
หลักสูตรได้ 
8. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการสนับสนุนการใช้
หลักสูตรได้ 
9. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของผู้สอนใน
การใช้หลักสูตรได้ 
10. วิเคราะห์ปัญหาการน าหลักสูตรไป
ใช้ได้ 
11. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

     
 
      
      
 
    
 
     สังเกต 
    การตอบค าถาม     
    และอภิปราย/        
    ตรวจชิ้นงาน/     
   บันทึกการเรียนรู้     
    (Learning Log) 
 
 
 
   
 
 
    
 
 
สังเกตการท างาน
กลุ่ม /บันทึกการ
เรียนรู้      
(Learning Log) 

 
 
 
 
 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/ 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 

 
 
 
  พฤติกรรมการ
แสดงออกท้ังการ
ตอบค าถาม / 
การร่วม
อภิปราย/การ
ท างานกลุ่ม ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 
 
  ชิ้นงานที่ท า
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์  
ครอบคลุมเนื้อหา 
เสนอความ
คิดเห็น 
ชัดเจน 
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80  
 
 



                    

                                                     

#   ก าข้อมูลพ้ืน าน                                               
ประวัติ ปรัช าการ  ก า สังคม 
วั นธรรม ทฤ  ีการเรียนรู้                                     
ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน  ความ
ต้องการสังคมชุมชนท้องถิ่น

•จัดท าเอกสารหลักสตูร                                                   
* ประชาสัมพันธ์หลักสตูร                                                   
*เตรียมบุคลากร ครู ผู้ปกครอง 
นักเรียน                                                       
*แหล่งเรียนรู้  สื่อ อุปกรณ์การ
สอน เครื่องมือประเมิน                       
* บริหารและบริการหลักสตูร                            
* ด าเนินการสอนตามหลกัสตูร               
* นิเท การใช้หลักสตูร

•* ประเมินเอกสารหลักสตูร

•ประเมินการใช้หลักสตูร

•ประเมินผลสัมฤทธิ ของหลกัสตูร

•ประเมินระบบหลักสูตร

                

# ร่างหลักสูตร                                      
วิเคราะห์ข้อมูลพื้น าน                                   
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร              
เลือก จัดเน้ือหา  ประสบการณ์                                        
วิธีประเมิน

# ทดลองใช้หลักสตูร                                
ประเมินหลักสูตรก่อนน าไปใช้
ปรับปรุงหลักสูตรก่อนน าไปใช้

บทท่ี 6 
การน าหลักสูตรไปใช้ 

 
 
 การน าหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนส าคัญที่สุดในการพัฒนาหลักสูตร เพราะเป็นการน า
อุดมการณ์ จุดมุ่งหมาย เนื้อหาวิชา ประสบการณ์ของหลักสูตรที่ถูกคัดสรรค์อย่างดีไปสู่การพัฒนา
ผู้ เรียน หลักสูตรแม้สร้างไว้ดีเพียงใดไม่อาจยืนยันได้ว่าหลักสูตรนั้นจะประสบความส าเร็จใน 

การพัฒนาคน  กระบวนการน าหลักสูตรไปใช้จึงเป็นขั้นตอนที่ตอบได้ว่าหลักสูตรนั้นดีมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้จะต้องเข้าใจแนวคิดและขั้นตอนการในใช้
หลักสูตร เพ่ือให้สามารถน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  บทนี้จึงได้กล่าวถึงระบบการน า
หลักสูตรไปใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  13  ระบบการพั นาหลักสูตร 

 ท ้ี  ่ วถึง 
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 เมื่อด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ขั้นตอนส าคัญต่อมาคือการน าหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง  เป็นการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจริงใน
ห้องเรียน  ซึ่งความส าเร็จหรือความล้มเหลวของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจะอยู่ในขั้นตอนการน าหลักสูตร
ไปใช้ จึงมีความส าคัญยิ่งกว่าขั้นตอนใดๆ ทั้งหมด  และเป็นตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ของหลักสูตร ดังนั้น ความส าเร็จในการใช้หลักสูตรนั้น ผู้ เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร ต้องท า 
ความเข้าใจหลักสูตร มีความชัดเจนในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะ 2 กลุ่มหลักส าคัญ คือ 
ผู้บริหารและครูผู้สอน ซ่ึงเป็นผู้ใช้หลักสูตรโดยตรง ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องได้รับการเตรียม 

ความพร้อมที่จะใช้หลักสูตร  ทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตนเอง และเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องอบรม
หรือชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน  ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
และวิธีการน าหลักสูตรไปใช้  ก่อนเปิดเรียนในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจน  ทั้งมีการเตรียมแนวทาง  
การบริหารการใช้หลักสูตร  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การใช้
หลักสูตรประสบความส าเร็จได้งานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 
 

ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 
 การน าหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นตอนที่น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ความหมายของค าว่า  
การน าหลักสูตรไปใช้มีแตกต่างกันออกไป  นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่าการน า
หลักสูตรไปใช้ ดังนี้ 
 สันติ ธรรมบ ารุง (2527 : 120) กล่าวว่า การน าหลักหลักสูตรไปใช้ หมายถึงการที่ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูน าโครงการของหลักสูตรที่เป็นรูปเล่มนั้นไปปฏิบัติให้บังเกิดผล รวมถึงการบริหารงาน
ด้านวิชาการของโรงเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ครูและนักเรียนสามารถสอนและเรียนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
 ธ ารง บัวศรี (2531 : 302) กล่าวว่า การน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึงกระบวนการเรียนการสอน
ส าหรับสอนเป็นประจ าทุกๆ วัน 
 สงัด อุทรานันท์ (2532 : 260) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ว่า เป็นขั้นตอน
ของการพัฒนาหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน  ได้แก่การจัดเอกสารประกอบหลักสูตร 
การเตรียมบุคลากร การบริหารและบริการหลักสูตร และการนิเทศการใช้หลักสูตร 
 โบแชมป์ (Beauchamp, 1975:164) ได้ให้ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ว่า การน า
หลักสูตรไปใช้ หมายถึง การน าหลักสูตรไปปฏิบัติ โดยกระบวนการที่ส าคัญที่สุด คือการแปลง
หลักสูตรไปสู่การสอน การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ครูได้มีพัฒนาการเรียนการสอน 
 สรุปได้ว่า การน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่จะท าให้
หลักสูตรที่สร้างขึ้นด าเนินไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย นับแต่การเตรียมบุคลากร อาคาร 
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
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แนวคิดเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
 ถ้าเรายอมรับว่าการน าหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้หลักสูตร
เกิดผลต่อการใช้อย่างแท้จริงแล้ว การน าหลักสูตรไปใช้ก็ควรจะเป็นวิธีการปฏิบัติการที่มีหลักเกณฑ์ 
และมีกระบวนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ พอที่จะมั่นใจได้ว่า  หลักสูตรที่ได้สร้างขึ้นนั้น จะมีโอกาส
น าไปปฏิบัติจริง ๆ อย่างแน่นอน  นักการศึกษาต่างก็ให้ทัศนะซึ่งเป็นแนวคิดในการน าหลักสูตรไปใช้
ดังนี้ 
 ธ ารง บัวศรี (2531 : 308 -309) ได้สรุปให้เห็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการน า
หลักสูตรไปใช้ไว้ว่าควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ เช่น การวางโครงการสอนแบบหน่วย (Unit Organization 
of Instruction, Teaching Unit) ประเภทของหน่วยการสอนมี 2 ประเภท คือ หน่วยรายวิชา 
(Subject Matter Unit) และหน่วยประสบการณ์ (Experience Unit) เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ครู เช่น
เอกสารคู่มือ และแนวการปฏิบัติต่างๆ องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ช่วยในการสอน เช่น สถานที่และ
เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การเรียนการสอน วิธีการสอน และวัดผลการศึกษา กิจกรรมร่วมหลักสูตร 
การแนะแนวการจัดการและบริหารโรงเรียน เป็นต้น 
 โบแชมป์  (Beauchamp, 1975. : 164-169) กล่ าวว่ า  สิ่ งแรกที่ ควรท าคือ  การจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ครูผู้น าหลักสูตรไปใช้มีหน้าที่แปลงหลักสูตรไปสู่การสอน โดยใช้หลักสูตร
เป็นหลักในการพัฒนากลวิธีการสอน สิ่งที่ควรค านึงถึงในการน าหลักสูตรไปใช้ให้เห็นผลตามเป้าหมาย 
คือ ครูผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตร ผู้บริหาร ครูต้องเห็นความส าคัญและสนับสนุน  

การด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ 
 การน าหลักสูตรไปใช้เป็นงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย  ตั้งแต่ผู้บริหาร
ระดับกระทรวง กรม กอง ผู้บริหารระดับโรงเรียน ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และบุคคลอ่ืนๆ ขอบเขต
และงานของการน าหลักสูตรไปใช้เป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง เพราะฉะนั้นการน าหลักสูตรไปใช้จึง
เป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างรอบคอบและระมัดระวัง 
 

หลักการส าคั ในการน าหลักสูตรไปใช้ 
 1. มีการวางแผนและเตรียมการในการน าหลักสูตรไปใช้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะได้ศึกษา
วิเคราะห์ ท าความเข้าใจหลักสูตรที่จะน าไปใช้ให้มีความเข้าใจตรงกันเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปใน
ท านองเดียวกันและสอดคล้องต่อเนื่องกัน 
 2. มีคณะบุคคลทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่จะต้องท าหน้าที่ประสานงานกันเป็นอย่างดี 
ในแต่ละข้ันตอนในการน าหลักสูตรไปใช้ 
 3. ด าเนินการอย่างเป็นระบบเป็นไปตามขั้นตอนที่วางแผนและเตรียมการไว้ การน า
หลักสูตรไปใช้จะต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญ ที่จะช่วยให้การน าหลักสูตรไปใช้ประสบความส าเร็จได้ 
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารหลักสูตร ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ที่จะเป็นแหล่ง
ให้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนได้เมื่อได้รับการร้องขอ 
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 4. ครูเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนั้นครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มที่และจริงจัง ตั้งแต่การอบรมความรู้ ความเข้าใจทักษะและเจตคติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอย่าง
เข้มข้น 
 5. การน าหลักสูตรไปใช้ควรจัดตั้งให้มีหน่วยงานที่มีผู้ช านาญการพิเศษ  เพ่ือให้การ
สนับสนุนและพัฒนาครูโดยการท าหน้าที่นิเทศ ติดตามผลการน าหลักสูตรไปใช้ และควรปฏิบัติงาน
ร่วมกับครูอย่างใกล้ชิด 
 6. หน่วยงานและบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น
ส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มท่ีและเต็มความสามารถ 
 7. การน าหลักสูตรไปใช้ส าหรับผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน จะต้องมี 
การติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ เพ่ือจะได้น าข้อมูลต่างๆ มาประเมินวิเคราะห์ เพ่ือพัฒนาทั้งใน
แง่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และการวางแนวทางในการน าหลักสูตรไปใช้  ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

งานหลักส าคั เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ 
งานหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรที่ผู้เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตรควรท าความเข้าใจเพ่ือ

น าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้นมี 3 งานส าคัญ คือ งานบริหารและบริการหลักสูตร งานด าเนินการเรียน
การสอนตามหลักสูตร และงานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรหากไม่ด าเนินการให้ครบถ้วน 

ทุกงาน  จะท าให้เกิดปัญหาการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยปัญหาในการน าหลักสูตรไปใช้
นั้นมีตั้งแต่การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารและผู้สอน รวมทั้งการเตรียมสื่อการเรียนรู้ และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และปัญหาระหว่างการน าหลักสูตรไปใช้คือ  การขาดการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ขาดวิธีการดีๆ ปัญหาการวัดประเมินผลที่ไม่ครอบคลุม
พฤติกรรมผู้เรียนและปัญหาการขาดการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรที่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งนักพัฒนา
หลักสูตรต้องตระหนักและมีการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ทุกคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความพร้อมในการน าหลักสูตรไปใช้  
 สงัด อุทรานันท์  (2532 : 263-267) ได้เสนองานหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรไว้  
3 งานที่  ส าคัญที่นักพัฒนาหลักสูตรต้องท าความเข้าใจคือ งานบริหารและบริการหลักสูตร  
งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรและงานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  

          1. งานบริหารและบริการหลักสูตร  
 การบริหารและการบริการหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญของการน าหลักสูตรไปใช้จริงในการ
พัฒนาผู้เรียนซึ่งต้องอาศัยการท างานจากหลายฝ่ายเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนหลักสูตรไปในทิศทาง  

ที่น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายหลักสูตร โดยมีทั้งการบริหารงานบุคคล งานวิชาการ งานงบประมาณ 
รวมไปถึงงานบริการ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้มีขอบเขตของงาน  คือ 
 1. งานเตรียมบุคลากรผู้ใช้หลักสูตร เพ่ือให้เข้าใจจุดหมาย หลักการ โครงสร้างแนวการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีวัดผลประเมินผลของหลักสูตร  การเตรียมบุคลากรอาจท าได้
หลายวิธี  เช่น  การอบรมสัมมนา  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  การประสานงานกับหน่วยผลิตครูใน
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การเตรียมนักศึกษาครู  การอบรมครูประจ าการ  การประชุมชี้แจงหลักสูตรต่อชุมชนและผู้ปกครอง
นักเรียน  ตลอดจนเผยแพร่เอกสารทางวิชาการต่างๆ ในท้องที่ท่ีรับผิดชอบ 
 2. การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตร  โดยจะต้องคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสม โดยพิจารณา
ความรู้ความสามารถ  ความถนัด  อารมณ์  นิสัยใจคอ  หากมีการจัดผู้สอนที่จบในสาขาวิชาที่ตรงกับ
วิชาที่สอนจะเป็นผลดีที่สุดต่อผู้เรียนซึ่งต้องมีการเตรียมบุคลากรก่อนท าการสอน  โดยการประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงให้เข้าใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องก่อนเปิด 

ภาคเรียน 

 3. การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร เป็นภารกิจของหน่วยงานส่วนกลางและสถานศึกษา
เองที่จะต้องด าเนินการบริหารและบริการสื่อประกอบหลักสูตร ได้แก่ เอกสารหลักสูตรสื่อการเรียน
การสอน  และเครื่องมือวัดประเมินผล รวมทั้งจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อต่างๆ  
แก่ผู้สอนให้ไปถึงผู้ใช้หลักสูตรหรือผู้สอนให้ครบและทันตามก าหนดเวลาของแต่ละภาคเรียน 
 4. การบริการหลักสูตรภายในโรงเรียน  ได้แก่  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน 
เช่น การให้บริการห้องเรียนเฉพาะวิชา อาทิ  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนทางภาษา  ห้องเรียนพุทธศาสนา  ห้องแนะแนว  ห้องปฏิบัติการวิชาการงานอาชีพ 
ห้องสมุด  สื่อการเรียนการสอน  เครื่องมือวัดผลประเมินผล  ซึ่งเป็นหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา  

ที่จะต้องพยายามจัดให้มีขึ้นรวมทั้งชี้แนะแหล่งวิชาการจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ภายนอกโรงเรียน
ด้วย 
 รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี  สงวนนาม  (2545)  ได้เสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตรโดยทั่วไปว่า ผู้บริหารนอกจากจะมีหน้าที่ในการบริการด้านวิชาการแล้วยังต้องเป็นผู้ให้บริการ
ด้านการน าหลักสูตรไปใช้  ดังนี้ 
 1. การบริการจัดการห้องสมุด ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่ส าคัญที่สุดในโรงเรียนโดยจัดหา
เอกสารอ้างอิง  การใช้วิธีการสืบคืนที่ทันสมัย  ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการอ่านเพ่ือเชิญชวนให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2. การจัดหาแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ภายนอกสถานศึกษา เช่น จัดหาสื่อธรรมชาติแทนการใช้
สื่ออุปกรณ์ราคาแพง  รวมทั้งจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดเป็นท าเนียบรายชื่อไว้เพ่ือช่วยให้ผู้สอนได้
มีโอกาสใช้บุคลากรเหล่านี้เสริมสร้างความรู้ในสภาพจริงของท้องถิ่น 
 3. การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้สวยงาม สะอาด  
น่าอยู่ปลอดภัยและปราศจากอบายมุข 
 4. การจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ปกครอง  เป็นประจ า  
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นผลการใช้หลักสูตร คือ พฤติกรรมและการปฏิบัติของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการใช้หลักสูตร 
 5. การจัดให้มีอาคารสถานที่  ห้องเรียนเฉพาะเท่าที่จะมีโอกาสจัดได้ เพ่ือสนับสนุน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6. การจัดท าและจัดหาสื่อหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน  โดยมีการจัดท าหรือจัดหาให้
เหมาะสมตามที่หลักสูตรในแต่ละวิชาก าหนดไว้ 
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 7. การจัดสรรงบประมาณ  โดยค านึงถึงการใช้หลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
อาคารสถานที ่
 8. การจัดโครงการในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน  ตั้งแต่ผู้สอน  ผู้เรียน  เจ้าหน้าที่ 
นักการภารโรง  รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่  บุคคลในชุมชน  หน่วยงานทางราชการและเอกสาร 

ที่เก่ียวข้อง  และผู้ปกครองนักเรียน  ให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 

 2. งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

 งานที่ส าคัญที่สุดในระบบการพัฒนาหลักสูตรคือการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร จากหลักสูตร
ที่เป็นเอกสารสู่การน าไปปฏิบัติจริงในห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์  
ตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งมีผู้บริหารเป็นตัวสนับสนุนให้บริหารงานวิชาการทั้งนี้ เพ่ื อเกิด 

ความคล่องตัวในการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยมี
ขอบข่ายในการด าเนินงานดังนี้ 
 1. การปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้อง
กับสภาพท้องถิ่นและสนองความต้องการของผู้ เรียนจึงควรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรกลางให้
เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น 
 2. การบริหารงานวิชาการ (รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนา, 2545 : 154-172) เสนอแนะ 
ดังนี้ 
  2.1 การจัดชั้นเรียน  หรือการจัดกลุ่มผู้เรียน  ท าได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับกิจกรรม
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนและนโยบายของโรงเรียนซึ่งมีแนวทางจัดชั้นเรียน ดังนี้ 
   2.1.1 จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นชั้น  การจัดกลุ่มผู้เรียนลักษณะนี้ง่ายและสะดวก 

ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน  จึงเป็นที่นิยมในการจัดการเรียนการสอนมาก 
   2.1.2 จัดกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถ  วิธีการจัดการแบบนี้ไม่ค านึงถึง 

อายุของผู้เรียน  แต่ค านึงถึงความสามารถของผู้เรียนที่มีอยู่ใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน  วิธีการ
คัดเลือกอาจทดสอบด้วยการใช้แบบทดสอบคัดเลือก  การใช้แฟ้มสะสมงาน  (Portfolio)  ของผู้เรียน
ในชั้นเรียนตอนต้น ๆ 
   2.1.3 จัดกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ  การจัดกลุ่มแบบนี้  หมายถึงผู้เรียน
สนใจวิชาใดก็อาจรวมกลุ่มกันให้โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนให้  เป็นการจัดกลุ่มที่ค านึงถึงหลัก
จิตวิทยาที่ว่า  ผู้เรียนย่อมเรียนได้ดีถ้ามีความสนใจที่จะเรียน  การจัดกลุ่มวิชาให้ผู้เรียนเลือกตาม
ความสนใจ  นับว่าเป็นการจัดที่ตอบสนองความถนัดและความสนใจของบุคคล 
  2.2 การจัดครูเข้าสอน  มีแนวทางการจัดครูเข้าสอน ดังนี้ 
   2.2.1 การจัดผู้สอนประจ าชั้น เป็นการจัดที่ท าคู่กับการจัดกลุ่มผู้เรียนแบบมีชั้น  
โดยปกติการบรรจุผู้สอนมักจะยึดเกณฑ์ให้พอดีกับจ านวนชั้นและในแต่ละชั้นจะก าหนดจ านวนผู้เรียน
ไว้ด้วย 
   2.2.2 การจัดครูแนะแนว เพ่ือให้ค าแนะน าในการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การเลือกวิชาที่สนใจ  การซ่อมเสริมส่วนที่บกพร่อง นอกจากนั้นยังช่วยเสนอแนะการจัดกิจกรรมเพ่ือ
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ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ร่วมมือกับครูประจ าชั้นในการจัดกิจกรรมวิชาการนอกห้องเรียน 

การประสานงานกับผู้ปกครองและภารกิจอ่ืนๆ ที่ครูแนะแนวจะปฏิบัติได้ตามขอบเขตของความรับผิดชอบ 
   2.2.3 การจัดครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้นี้
มักจะเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ในกลุ่มวิชานั้นๆ ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ การจัดครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้จะท าให้ผู้เรียน
ได้รับทราบสาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ แนวคิดจากครูอย่างลึกซ้ึงมากกว่าเพราะครูประจ าวิชาต่าง
ก็มุ่งสอนเฉพาะวิชาของตนท าให้ขาดการผสมผสานความรู้เข้าด้วยกัน  ผู้เรียนจะต้องน าไปบูรณาการเอง  
ท าให้ขาดการผสมผสานความรู้เข้าด้วยกัน  ถ้าครูคนเดียวสอนก็สามารถผสมผสานและตัดเนื้อหา
บางส่วนออกไปได้การจัดครูสอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจแก้ไขข้อจ ากัดนี้ได้ คือ ครูจะต้อง 
วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 
   2.2.4 การจัดครูสอนเป็นคณะ หมายถึง การจัดครูตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปท าหน้าที่
วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน  สอนร่วมกัน วัดและประเมินผลร่วมกันรับผิดชอบต่อการปฏิบัติและ
พฤติกรรมของผู้เรียนร่วมกัน 
   2.2.5 การจัดตารางสอนหรือตารางเรียน ตารางสอนหรือตารางเรียน หมายถึง 
ตารางก าหนดวิชาและเวลาที่เรียนในแต่ละวันตลอดสัปดาห์  เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน 

การสอน 
    1) ตารางสอนแบ บ ตายตั ว  (Block Schedule or Traditional 
Schedule)  เป็นตารางที่มีช่วงเวลาเรียนเท่ากันหมด  ไม่ว่าจะเรียนวิชาใด การจัดช่วงเวลาเรียนอาจ
เรียกเป็นคาบหรือชั่วโมง  ถ้าเรียกเป็นคาบจะต้องก าหนดด้วยว่า  แต่ละคาบใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมง  
ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับวัยและความพร้อมของผู้เรียน 
    2) ตารางสอนแบบยึดหยุ่น (Flexible Schedule) เป็นการจัดตาราง
ที่ไม่ก าหนดตายตัวว่าจะมีกี่คาบ คาบละกี่นาที/ชั่วโมง การจัดตารางแบบนี้มาจากความคิดที่ว่า
เนื้อหาวิชา  กิจกรรมต่างๆ ใช้เวลาและความพยายามในการเรียนต่างกันเป็นการจัดตารางที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยาพัฒนาการของผู้เรียน 
 3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเอกสารส าคัญที่สุดส าหรับครูที่จะใช้สอน 
เพ่ือให้บรรลุผลตามหลักสูตร เพราะแผนการจัดการเรียนรู้จะบอกถึงสิ่งที่จะต้องสอน กระบวนการสอน
และก าหนดเวลาในการสอนไว้อย่างครบถ้วน  ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้จะต้องน าหลักสูตร
มาวิเคราะห์  และอาจจัดท าเป็นหน่วยการเรียนแล้วเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพ
ของท้องถิ่น  ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นนั้นๆ อาจมีส่วนร่วมด้วย ซึ่ง รุจิร์ ภู่สาระ และ
จันทรานี สงวนนาม (2545)  เสนอแนะว่าการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ครูจะต้องวางแผน 

การจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้และให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมบรรลุตามจุดมุ่งหมาย  

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ที่เรียนได้เป็นอย่างดี ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องพิจารณาถึง
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ว่าการสอนในครั้งนั้นๆ มีจุดประสงค์ 
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การเรียนรู้ส าคัญอย่างไร การที่จะให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น จะต้องให้ผู้เรียนท า
กิจกรรมอะไรบ้าง  บางครั้งการที่จะให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ใดจุดมุ่งหมายหนึ่ง อาจจะ
สามารถจัดกิจกรรมได้หลายๆ ชนิด แต่ละชนิดอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของการใช้เวลา การใช้
แรงงาน  การใช้ทรัพยากร  ตลอดถึงการใช้งบประมาณ 
 5. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผลเป็นส่วนที่จะใช้ในการ
พิจารณาตัดสินว่าผู้ เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการสอนที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดการวัดผล
ประเมินผลจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนการสอนซึ่งจ าเป็นต้องจัดให้เป็น
ระบบที่ชัดเจน เหมาะสม  เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอนอันเป็นส่วนส าคัญ
ของการน าหลักสูตรไปใช้ 

 3. งานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร 

 การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรเป็นสิ่งจ าเป็นประการหนึ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องท าหน้าที่ ในการนิเทศและการติดตามผลการใช้หลักสูตร โดยเฉพาะ
หน่วยงานส่วนกลางในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตร ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ไปให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรให้แก่โรงเรียนระหว่างขั้นตอนการใช้หลักสูตร และติดตามผลการใช้หลักสูตรในโรงเรียน  
ว่าได้ด าเนินไปด้วยความถูกต้องหรือไม่ หรือมีปัญหาใดบ้างจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไข ในส่วนของ
ผู้บริหารศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการนิเทศ ติดตามให้ค าปรึกษาแก่คณะครูในการใช้หลักสูตร 
ทั้งนี้เพ่ือการน าหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่ง รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี  สงวนนาม 
(2545)  ได้สรุปหลักการในการนิเทศการใช้หลักสูตรไว้ ดังนี้ 
 1. ช่วยให้ผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักการ  และจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของ
หลักสูตร  วิธีการนิเทศใช้การประชุมชี้แจงปรึกษาหารือ  เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตร 
 2. กระตุ้นให้ผู้สอนเป็นผู้น าทางวิชาการให้แก่ผู้เรียนและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 
 3. ช่วยให้ผู้สอนกล้าแสดงออกในการอภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการน าหลักสูตรไปใช้ 
 4. ช่วยท าให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมงานวิชาการ  ได้แก่ 
  5.1 การให้รางวัลชมเชยแก่ผู้ที่มีพฤติกรรมดีเด่นหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีขึ้น 
  5.2 ก าหนดนโยบายการให้การบ้านผู้เรียนให้ชัดเจนว่าควรท าหรือไม่  ถ้าจัดท าควร
จัดรูปแบบใดที่จะท าให้ผู้เรียนรักในการศึกษาค้นคว้ามากกว่าเป็นภาระท้ังของผู้เรียนและผู้ปกครอง 
  5.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรมนอกเหนือจากกิจกรรมที่ผู้สอนจัด
ในชั้นเรียน 
  5.4 จัดสร้างเครือข่ายวิชาการภายในสถานศึกษา โดยใช้ระบบทางเทคโนโลยีเข้ามา
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
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 วัชรี บูรณสิงห์ (2544 : 125-134) ได้เสนอแนะว่า  วิธีการที่จะช่วยให้ผู้บริหารสนใจว่า
ผู้สอนในโรงเรียนสามารถแปลงหลักสูตรไปสู่การสอนได้และสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ได้
อย่างดี  มีประสิทธิภาพก็คือ  การนิเทศการใช้หลักสูตรและการสอนซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ความจ าเป็นในการนิเทศการใช้หลักสูตร 
  เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าความส าเร็จของการใช้หลักสูตรนั้นขึ้นอยู่กับผู้สอนซึ่งผู้สอน
ต้องท าความเข้าใจหลักสูตร ใช้หลักสูตรเป็น และสามารถแปลงหลักสูตรไปสู่การสอนได้แต่ในทาง
ปฏิบัติตามความเป็นจริง  ปรากฏว่าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรมักจะถูกใช้อยู่ในวงจ ากัด  
ผู้สอนมักจะใช้หลักสูตรน้อยหรืออาจจะไม่ได้ใช้เลย หรือผู้สอนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหลักสูตร  
คิดว่าแบบเรียนคือหลักสูตร  ถ้าสอนได้จบตามหลักสูตร ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องท าการนิเทศการ
ใช้หลักสูตรเป็นผู้น าการใช้หลักสูตร  ควบคุมดูแล  และส่งเสริมให้ผู้สอนใช้หลักสูตรให้ถูกต้อง เพ่ือให้
ผู้เรียนมีผลการเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
 2. บทบาทของผู้บริหารในการนิเทศการใช้หลักสูตร 
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ส าคัญท่ีสุดในการเป็นผู้น าการใช้หลักสูตรจึงมีบทบาท
ที่ส าคัญในการด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 แนะน าและส่งเสริมให้ผู้สอนทุกคนในโรงเรียนได้รู้จัก เข้าใจและใช้หลักสูตรให้
เป็น  โดยจะต้องจัดให้มีการประชุม ชี้แจง และปฏิบัติการตามหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2.2 จัดให้มีเอกสารหลักสูตรให้ครบถ้วนและมีจ านวนเพียงพอที่จะให้ผู้สอนใช้ได้
อย่างสะดวก  เอกสารหลักสูตรต่าง ๆ นั้น  ควรได้รับการตรวจสอบทุกปีการศึกษาเพ่ือโรงเรียนจะได้
จัดหาเพ่ิมเติมและตัดส่วนที่ล้าสมัยออก  นอกจากนี้หากเป็นไปได้ควรจัดให้มีบริการให้ค า
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรส าหรับผู้สอนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
  2.3 จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าแผนการจัดการเรียนให้ผู้สอน
ได้มีความรู้และท าได้อย่างถูกต้อง 
  2.4 ควบคุมและตรวจสอบการท าแผนการจัดการเรียนรู้ของผู ้สอนทุกคนและ 

ทุกรายวิชา 
  2.5 ให้ผู้สอนเข้าสอนตลอดเวลา 
  2.6 ก ากับ  ติดตาม  และส่งเสริมให้ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  2.7 จัดระบบการนิเทศการใช้หลักสูตรและการนิเทศอย่างสม่ าเสมอ 
  2.8 คิดค้นเทคนิคและเครื่องมือในการนิเทศให้เกิดประสิทธิภาพ 
  2.9 ประเมินผลการนิเทศการใช้หลักสูตรของผู้สอนและพยายามหาทางปรับปรุงงาน
อยู่เสมอ 
 3. วิธีการนิเทศการใช้หลักสูตร 
  เป้าหมายของการนิเทศการใช้หลักสูตร คือ การดูแลให้ผู้สอนสามารถน าหลักสูตรไป
ใช้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง การนิเทศติดตามดูแลการใช้หลักสูตรของผู้สอนอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้
ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาการใช้หลักสูตรได้อย่างทันท่วงที  และช่วยท าให้น าไปสู่การ พัฒนาวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป วิธีการนิเทศและติดตามการใช้หลักสูตรมีหลายวิธี ดังนี้ 
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  3.1 การเยี่ยมชมชั้นเรียน การตรวจดูสภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนใน
ห้องเรียนนั้น ผู้บริหารสามารถท าได้ง่าย เป็นปกติและท าได้อย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหารส่วนใหญ่ที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารมานานย่อมทราบถึงข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ต่างๆ ในห้องเรียนได้เป็น
อย่างดี  แม้แต่เพียงเดินผ่านหน้าห้องเรียน สภาพต่างๆ เหล่านั้นจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจได้ทันทีว่า
ผู้สอนใช้หลักสูตรได้ถูกต้องหรือไม่ 
  3.2 การสังเกตพฤติกรรมของผู้สอน  พฤติกรรมของผู้สอนหรือการแสดงออกของ
ผู้สอนทั้งในและนอกห้องเรียนสามารถใช้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงการใช้หลักสูตรของผู้สอนได้ 
  3.3. การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  พฤติกรรมของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน
จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนเป็นอย่างไรการใช้หลักสูตรของโรงเรียน
บรรลุจุดหมายตามที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ หากพฤติกรรมของผู้เรียนไม่เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร 
ผู้บริหารจะต้องปรับพฤติกรรมการบริหารหลักสูตรของตนและปรับพฤติกรรมการสอนของผู้สอนด้วย
วิธีการต่าง ๆ 
  3.4 ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนล่วงหน้าก่อนที่ผู้สอนน าไปใช้สอน
จริงว่าวางแผนได้ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องตามหลักสูตรหรือไม่  และตามผลว่าผู้สอนได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามที่บันทึกไว้หรือไม่ 
  3.5 การรับฟังข้อมูลจากบุคคลอ่ืนๆ เช่น ผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์หรือแม้แต่
บุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน การรับฟังข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นจะช่วยให้เห็นปัญหาหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งจะเป็นทางหนึ่งที่ท าให้ทราบถึงการใช้หลักสูตรว่ามีประสิทธิภาพ
หรือไม ่
  3.6. สังเกตจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ว่าจะน าไปสู่จุดหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด 
 4. การจัดตั้งศูนย์วิชาการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร ภารกิจที่ส าคัญอีก
อย่างหนึ่งของหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรก็คือ การจัดตั้งศูนย์วิชาการที่จะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนผู้ใช้หลักสูตรให้ด าเนินการใช้หลักสูตรด้วยความมั่นใจศูนย์วิชาการดังกล่าวนี้อาจ
จัดเป็นลักษณะของศูนย์ให้บริการ แนะน า ช่วยเหลือ หรือจัดตั้งโรงเรียนตัวอย่าง 
 จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้ว่างานหลักท้ัง 3 งานของการน าหลักสูตรไปใช้ คือ งานบริหาร
และบริการหลักสูตร งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร  และงานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้
หลักสูตรนั้นเป็นงานที่ครอบคลุมขอบข่ายทั้งหมดของการใช้หลักสูตรการน าหลักสูตรไปใช้จึงนับเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ  เพราะเป็นกระบวนการที่น าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ  กิจกรรมการเรียนการสอน
นับเป็นหัวใจส าคัญของการน าหลักสูตรไปใช้ หลักสูตรจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายของผู้สร้าง
หลักสูตรมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการสอนของครู  ขณะเดียวกันการสอนของครูต้องยึดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
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บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาน  ก าและครูผู้สอนในการน าหลักสูตรไปใช้ 

          1. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาน  ก าในการใช้หลักสูตร 

 จากภาระหน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษาอันได้แก่ งานบริหารและบริการหลักสูตร 
งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร  และงานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผู้บริหารต้องมีวิธีการในการควบคุมและส่งเสริม  

การใช้หลักสูตรของบุคคลการในโรงเรียน ดังนี้  (อมรา เล็กเริงสินธุ์, 2540:150-152) 
 1. การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ 
  ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องรับบทบาทผู้น าการใช้หลักสูตร  จะต้องมีการประชุมชี้แจง
ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการ จุดหมายของหลักสูตร และจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
โดยผู้บริหารต้องมีการประชุมชี้แจงและปฏิบัติการเตรียมการใช้หลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
ก่อนเริ่มปีการศึกษา รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ให้ผู้ปกครองและผู้เรียนได้ทราบ เพ่ือจะได้
ส่งเสริมให้การใช้หลักสูตรเกิดผลดียิ่งขึ้น 
 2. การบริการเก่ียวกับหลักสูตร 
  เอกสารหลักสูตรประกอบด้วย เอกสารหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือการวัดผล
ประเมินผล จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาต่างๆ และเอกสารอ่ืนๆ ควรจัดไว้ในที่ที่ผู้สอนทุกคนสามารถ
หยิบน าไปใช้ได้สะดวก ซึ่งวัชรี บูรณสิงห์ (2544 : 47-49) เสนอว่าการให้บริการและการจัดท าวัสดุ
หลักสูตรนั้นผู้บริหารในฐานะผู้น าการใช้หลักสูตร  ซึ่งนอกจากจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
แล้วยังต้องท าหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรด้วย  ในหน้าที่นี้งานแรกและเป็นงานที่ส าคัญก่อนเริ่มงาน
อย่างอ่ืนๆ ก็คือ การหาวิธีการที่จะท าให้ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรกิจกรรม
ที่สามารถท าได้มีหลายวิธี เช่น อาจใช้วิธีชี้แจงให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  อาจเรียกประชุมชี้แจง 
หรือจัดบรรยาย อบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านหลักสูตรและแนวทางปฏิบัติ  รวมตลอดทั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติในการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน 
  นอกจากนี้ผู้บริหารจึงต้องให้บริการและสนับสนุนในการจัดให้มีการท าวัสดุหลักสูตร
ด้วย ซ่ึงวัสดุประกอบหลักสูตรคือสิ่งต่างๆ ที่น ามาใช้ประกอบกับหลักสูตรเพ่ือให้ผลของการเรียนการสอน
บรรลุถึงจุดหมายของหลักสูตรประกอบด้วย 
  2.1 เอกสารประกอบหลักสูตร ได้แก่ หนังสือเรียน คูม่ือการใช้หลักสูตร คู่มือการวัด
ประเมินผลการเรียน คู่มือการจัดกิจกรรม คู่มือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  คู่มือการบริหารจัดการ
แนะแนว  คู่มือการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  คู่มือการบริหารหลักสูตรคู่มือผู้สอน คู่มือผู้ปกครอง  
และเอกสารอื่นที่ใช้ประกอบหลักสูตร 
  2.2 สื่อการเรียนการสอน  ได้แก่  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน  หนังสืออ่านเพ่ิมเติม แบบฝึก บทเรียนส าเร็จรูป ใบงานและอุปกรณ์การสอน เช่น  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  บทเรียนอิเลคทรอนิคส์  บทเรียนออนไลน์  ชุดการสอน  เป็นต้น 
  การให้บริการด้านวัสดุหลักสูตรนี้  ผู้บริหารจะต้องจัดหาฉบับที่เป็นปัจจุบัน ให้มี
จ านวนครบถ้วนทุกประเภท  และให้มีจ านวนมากพอที่ผู้สอนจะศึกษาหาความรู้และน าไปใช้ได้หาก
โรงเรียนได้รับจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องจ านวนไม่มากนัก ผู้บริหารควรท าส าเนาเพ่ิมข้ึนและแจกให้แก่
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กลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยแห่งละ 1 ชุด หากกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมี
ผู้สอนมากอาจจะต้องให้เพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้ต้องมีการประชุมชี้แจงและทบทวนให้ผู้สอนได้ใช้และ  

ใช้ให้เป็น  ผู้บริหารอาจมอบหมายผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดูแล  

ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้สอนด้วย 
  การจัดท าสื่อการเรียนการสอน  ถือเป็นหน้าที่ที่ผู้สอนจะต้องวางแผนว่าจะใช้อะไรจะ
จัดหาโดยการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือผลิตขึ้นเองและจะน ามาใช้ในการกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไร 
ผู้สอนอาจไม่มีแนวคิดหรือไม่รู้จักวิธีการผลิตหรือการใช้สื่อการเรียนการสอนหรือใช้แล้วไม่ประสบผล 
ผู้บริหารควรจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ  เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดท า  ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ  กิจกรรมที่อาจท าได้ ดังนี้ 
   2.2.1 ก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนที่จะให้ผู้สอนจัดหา ผลิต และใช้สื่อ 

การเรียนการสอนในแต่ละหมวดวิชา 
   2.2.2 จัดสรรงบประมาณในการจัดหาและผลิตสื่อ 
   2.2.3 ช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ เท่าที่โรงเรียนจะท าได้ เช่น  
ช่วยประสานงาน  จัดหาผู้พิมพ์ต้นฉบับและท าส าเนา  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า เป็นต้น 
   2.2.4 จัดโครงการฝึกอบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ให้ทดลองท าและ
น าไปใช้ 
   2.2.5 เชิญวิทยากรผู้ประสบความส าเร็จในด้านการสร้าง  และใช้สื่อการเรียน
การสอนมาเสนอผลงานและสาธิตการน าไปใช้ที่ถูกต้อง 
   2.2.6 น าผู้สอนไปศึกษาสถานที่ต่างๆ ที่มีการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน 

ที่ได้ผล เพ่ือยั่วยุให้ผู้สอนสนใจและเกิดแรงบันดาลใจ 
   2.2.7 จัดประกวดการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน 
   2.2.8 สร้างแรงจูงใจทัง้ภายในและภายนอกด้วยวิธีการต่างๆ 
 3. การบริหารเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
  เมื่อผู้สอนมีความเข้าใจหลักสูตรชัดเจนแล้ว ผู้บริหารและกรรมการวิชาการของ
สถานศึกษา  จะต้องมาพิจารณาร่วมกันว่า ควรมีการปรับปรุงอาคารสถานที่และก าหนดใช้อย่างไร  
การเรียนการสอนในบางรายวิชาอาจต้องมีห้องพิเศษ เช่น ห้องเรียนศิลป์ ห้องปฏิบัติการวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ห้องเรียนทางภาษา  ห้องพุทธศาสนา เป็นต้น ซึ่งการ
เตรียมสถานที่ท่ีดีจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 4. การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการสอน 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้กับผู้สอนแต่ละรายวิชาจะต้องช่วยกันคิดท ารายการเสนอ
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการพิจารณาขอตั้งงบประมาณ กรรมการงบประมาณจะช่วยกันพิจารณาจัดให้ตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็น  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระ 

การเรียนรู้จะต้องคอยควบคุมดูแลให้การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามโครงการที่วางแผนไว้ 
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 5. การนิเทศการสอน 
  กระบวนการน าหลักสูตรไปใช้นั้น จุดส าคัญอย่างหนึ่ งอยู่ที่การเรียนการสอน 

การปรับปรุงวิธีสอนของผู้สอนให้ก้าวทันและสอดคล้องกับหลักสูตรเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะซับซ้อน
และต้องใช้เวลาการนิเทศกันเองภายในโรงเรียนซึ่งอาจได้ผลในระดับหนึ่ง  ผู้บริหารจึงควรส่งผู้สอนไป
เข้ารับการอบรมทางวิชาการในเรื่องต่างๆ เช่น  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวิจัยในชั้นเรียน  การสอนซ่อมเสริม การจัดการชั้นเรียน จิตวิทยาในการจัดการ
เรียนรู้  เป็นต้น  ซึ่งผู้บริหารงานวิชาการจะต้องรู้จักการกระตุ้นและสนับสนุน หาทางให้ผู้สอนเกิด
ความรู้สึกอยากปรับปรุงการสอนของตนเองโดยมีผู้บริหารคอยส่งเสริมและให้ก าลังใจ 
 เราคงยอมรับกันว่าความส าเร็จของการบริหารหลักสูตรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสอนของ
ผู้สอนและกระบวนการเรียนของผู้เรียน  ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องดูแลให้การจัดการเรียนการสอนด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ เนื่องจากผู้สอนในโรงเรียนมีความแตกต่างกันทั้ งในด้านคุณวุฒิ 
ความสามารถ  และประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ 
นอกจากนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษา เนื้อหา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ความจ าเป็นใน
การจัดการปรับปรุงและช่วยเหลือผู้สอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านั้นย่อมมีเพ่ิมมากขึ้น 
ผู้บริหารจึงต้องมีบทบาทที่ต้องนิเทศการสอน หรือจัดให้มีการนิเทศการสอนเพ่ือช่วยเหลือผู้สอนใน
ด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัด การเลือกและปรับปรุงสาระการเรียนรู้ การพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  และการวัดและประเมินผล 

การเรียน เป็นต้น 

 2. บทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนในการใช้หลักสูตร 
 ผู้สอนเป็นบุคคลส าคัญในการที่จะน าอุดมการณ์ เป้าหมายของหลักสูตรที่เป็นลายลักษณ์
อักษรไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้ประสบผลส าเร็จหรือไม่ ผู้สอนจึงเป็นกลไกลส าคัญ
ในการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  ฉะนั้นนอกจากผู้สอนจะต้องได้เรียนรู้ฝึกฝนและท าความเข้าใจ
ในหลักการ แนวคิด ทิศทางการพัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน การวัดและประเมินผลของหลักสูตรอาจ
ยังคงไม่เพียงพอ  ผู้สอนจะต้องเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ  
ดังนี้ 
 1. ศึกษาท าความเข้าใจกับหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง แนวด าเนินการของหลักสูตรใหม ่
 2. ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสอนที่เอ้ือต่อหลักสูตร 
 3. คิดค้นคว้าและแสวงหาแนวทางและวิธีใหม่ๆ มาใช้จัดการเรียนการสอน 
 4. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้  คู่มือครู  ให้เข้าใจชัดเจนก่อนท าการสอน 
 5. เตรียมการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวหลักสูตรใหม่ 
 6. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเลือกกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 7. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
และตัวผู้เรียน 
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 8. วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกาลสมัย และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของวิทยาการใหม่ 
 9. ใช้แหล่งวิทยากรที่มีอยู่ในโรงเรียน ในท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

ให้มาก 
 10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในชุมชนของตนและชุมชนอื่นๆ 
 11. ส่งเสริมผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมและร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชนของตน 
 อาจจะสรุปได้ว่าหลักสูตรจะถูกน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพหรือไม่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนเป็นบุคคลส าคัญที่ต้องท าหน้าที่ให้สอดประสานกัน วัชรี บูรณสิงห์ (2544 : 47-48) ได้สรุป
บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการใช้หลักสูตรของผู้บริหารและครผูู้สอนได้ ดังตารางที่ 8  
 

ตารางท่ี  8  หน้าที่ของผู้บริหารและครูผู้สอนในการใช้หลักสูตร 
 

หน้าที่ของผู้บริหาร หน้าที่ของครูผู้สอน 
1. เป็นผู้น าในการใช้หลักสูตรและการเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขหลักสูตร 

1. ใช้หลักสูตรตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักสูตรอย่าง
กระจ่างชัดสามารถควบคุมดูแล  และให้ค าแนะน า
แก่ผู้สอนให้ด าเนินการจนบรรลุจุดหมายของ
หลักสูตร 

2. ศึกษาและท าความเข้าใจองค์ประกอบของ 
หลักสูตรทุกส่วน 

3. ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการใช้
หลักสูตร 

3. ปฏิบัติตามแนวทางที่โรงเรียนก าหนด 

4. จัดหาวัสดุหลักสูตรที่ทันสมัยและให้มีจ านวน
เพียงพอต่อจ านวนผู้สอน 

4. ใช้วัสดุหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ควบคุมดูแลติดตามผลการใช้หลักสูตรสนับสนุน 5. วิเคราะห์หลักสูตร  แปลความและตีความ 

ส่งเสริมและนิเทศการใช้หลักสูตรและการสอน 
วิธีการให้ก าลังใจและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

หลักสูตรสู่แนวปฏิบัติและเลือกใช้วิธีการสอน
และเทคนิคการสอนที่เหมาะสม 

6. ประเมินผลการใช้หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร 

ส าหรับโรงเรียนของตน 

6. ประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่
การประเมินผลการใช้หลักสูตรและการพัฒนา 
หลักสูตร 

 

ปั หาการน าหลักสูตรไปใช้ 
 มีค ากล่าวไว้ว่าหลักสูตรที่มีกระบวนการสร้างที่ดีมีคุณภาพท าให้ได้หลักสูตรที่ดีคุณภาพ  
มีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างคนที่มีคุณภาพได้หรือไม่อาจจะตอบได้ยาก ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวหลักสูตร
หากแต่ปัญหาอยู่ที่การน าหลักสูตรไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน  โดยในที่นี้ได้เสนอผลงานวิจัยที่
เกี่ยวกับปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ดังนี้ (รุ่งนภา นุตราวงศ์และคณะ, 2553 )   
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 1. ปัญหาด้านครูผู้สอน 

  1.1 ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และขาดหลักสูตรกับเอกสาร
ประกอบหลักสูตร เช่น คู่มือการใช้หลักสูตร เป็นต้น ซึ่งท าให้การสอนของครูไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 
  1.2 ครูไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ยังคงยึดถือวิธี
สอนแบบ “ยึดตัวครูเป็นศูนย์กลาง” ในการสอน 
  1.3 ครูไม่มีเวลาศึกษาหลักสูตรก่อนสอน 
 2. ปัญหาด้านผู้บริหารโรงเรียน 
  2.1 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรน้อย ท าให้ไม่สามารถสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีเท่าที่ควร 
  2.2 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการนิเทศและการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรแก่ครู และ/หรือนิเทศน้อยไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่อง 
  2.3 ผู้บริหารไม่ได้ให้การสนับสนุนการใช้หลักสูตรของคณะครู เช่น การจัดหา
เอกสารประกอบหลักสูตรประเภทต่าง ๆ และการจัดหาจัดท าวัสดุอุปกรณ์การเรี ยนการสอนให้
เพียงพอกับความต้องการของครู การจัดครูเข้าสอนไม่เหมาะสม การไม่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียน เป็นต้น 
 3. ปัญหาด้านศึกษานิเทศก์ 
  ศึกษานิเทศก์นิเทศการใช้หลักสูตรในโรงเรียนต่างๆ ไม่ทั่วถึง ศึกษานิเทศก์ไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอย่างถ่องแท้ และไม่มีความรู้ความสามารถในการนิเทศและให้ค าแนะน า
แก่ครูที่ดีเท่าที่ควร 
 4. ปัญหาด้านหน่วยงานส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 
  4.1 ส่งเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบล่าช้า และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของโรงเรียน 
  4.2 ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยเฉพาะกับผู้ปกครองท าให้ไม่ได้รับความ
ร่วมมือเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร 
  4.3 ขาดงบประมาณที่จะสนับสนุนการใช้หลักสูตร 
  4.4 การฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้แก่ครูและ
บุคลากรที่เก่ียวข้องยังไม่ทั่วถึง และ/หรือไม่ตรงกับความต้องการของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 นอกจากนี้ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556 : 274) ได้สรุปปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้นั้นมีปัญหา
ทุกขั้นตอนกาใช้หลักสูตรโดยเฉพาะขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการน าหลักสูตรไปใช้ ซึ่งมีปัญหา
ในการเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารและผู้สอน รวมทั้งการเตรียมสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
และปัญหาระหว่างการน าหลักสูตรไปใช้ ได้แก่ ปัญหาในการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัด 

การเรียนรู้ ปัญหาการจัดการเรียนรู้  ปัญหาการวัดประเมินผล  และปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งคือ 

การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรที่ไม่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องนัก 

 กล่าวโดยสรุปปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ มีปัญหาทุกขั้นการใช้หลักสูตรรวมถึงปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้สอนไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน ขาดสื่อและแหล่งเรียนรู้  
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ขาดเอกสารประกอบการเรียนรู้  ผู้สอนไม่เข้าใจการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่ถูกต้องจึงควรมี 
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้สอน  มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน จัดท า
สื่อการเรียน  และอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ครูไม่มีความมั่นใจในการน าหลักสูตรไปใช้  
ผู้เข้ามาร่วมทุกฝ่ายยังขาดความเข้าใจในวิธีการ  กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

บทสรุป 
 บทนี้ได้กล่าวถึงระบบการพัฒนาหลักสูตรในส่วนของระบบการน าหลักสูตรไปใช้ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนส าคัญในการแปลงอุดมการณ์ เป้าหมายของหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน ห้องเรียน 
ผู้บริหาร และครูผู้สอนจึงเป็นบุคคลส าคัญที่จะขับเคลื่อนหลักสูตรการใช้หลักสูตรอย่างมีประสิทธิ 
ผู้บริหารมีบทบาทโดยตรงในงานบริหารและบริการหลักสูตรอันได้แก่การบริหารงานบุคคลเตรียม          
บุคลากรในการใช้หลักสูตร งบประมาณ รวมไปถึงงานบริการ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อ                  
การเรียนรู้อ านวยความสะดวกให้แก่ครูและนักเรียน งานด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ได้แก่ 
งานการจัดการชั้นเรียน จัดครู/นักเรียนเข้าชั้นเรียน จัดท าตารางเรียน จัดท าแผนการสอน                    
งานด าเนินการสอน และการวัดและประเมินผล  งานสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร เพราะเมื่อ
ครูด าเนินการ ถือว่าผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการนิเทศ ติดตามให้ค าปรึกษาในการใช้หลักสูตรเพ่ือ
รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร หรือให้ค าปรึกษาเพ่ือการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่วนผู้สอนซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการแปลง
หลักสูตรไปสู่ห้องเรียนจริงท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ จะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งนี้เพ่ือได้
เรียนรู้ฝึกฝนและท าความเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทิศทางการพัฒนาผู้เรียน วิธีการสอน การวัดและ
ประเมินผลของหลักสูตร พร้อมตระหนักในบทบาทหน้าที่ของความเป็นครูที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ใช้
หลักสูตรในขณะเดียวกันซึ่งปัญหาในระบบการพัฒนาหลักสูตรอยู่ที่ปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ อาจ
กล่าวได้ว่าการน าหลักสูตรไปใช้จะได้ผลบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรหรือไม่ อยู่ที่ความรู้ ความ
เข้าใจแนวคิดแนวปฏิบัติของหลักสูตรอย่างแท้จริงของผู้ใช้หลักสูตรและกระบวนการนิเทศติดตาม  
รวมถึงการตระหนักในบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สอนในการใช้หลักสูตร  
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ค าถามทบทวน 
 
 
 1. จงอธิบายความหมาย แนวคิด และหลักการการน าหลักสูตรไปใช้ 
 2. จงอธิบายหลักการบริหารและบริการหลักสูตร 
 3. จงเขียนสรุปแผนภูมิบริหารและบริการหลักสูตร 
 4. จงอธิบายหลักเกณฑ์ในการด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรในประเด็น การจัด
ชั้นเรียน   
  4.1 การจัดชั้นเรียน 
  4.2 การจัดครูเข้าสอน   
  4.3 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   
  4.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
  4.5 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน   
 5. จงยกตัวอย่างกิจกรรมที่สนับสนุนและการส่งเสริมการใช้หลักสูตร 
 6. จงอธิบายถึงความส าคัญจ าเป็นของกระบวนการนิเทศการใช้หลักสูตรที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 7. จงยกตัวอย่างบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้หลักสูตรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 8. จงวิเคราะห์และยกตัวอย่างบทบาทหน้าที่ส าคัญของผู้สอนในการใช้หลักสูตรอันส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  
 9. การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่านคิดว่าปัญหา
การน าหลักสูตรไปใช้ไม่เกิดประสิทธิภาพมากนักเพราะเหตุใด ควรแก้ปัญหาอย่างไร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 
การประเมินหลักสูตร 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์และบอกความหมายของการประเมินหลักสูตรได้ 
 2. วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย ลักษณะและระยะเวลาของการประเมินหลักสูตรได้ 
 3. เขียนผังกราฟฟิกสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมาย จุดมุ่งหมาย ลักษณะและระยะเวลา
ของการประเมินหลักสูตรได้ 
 4. วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการประเมินหลักสูตรของแต่ละรูปแบบได้ 
 5. วิเคราะห์ลักษณะเด่นและข้อจ ากัดของการประเมินหลักสูตรแต่ละรูปแบบได้ 
 6. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของรูปแบบการประเมินหลักสูตรได้ 
 7. วิเคราะห์วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรแตล่ะระยะได้ 
 8. อธิบายและยกตัวอย่างเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตรได้ 
 9. เสนอข้อคิดส าหรับความจ าเป็นในการประเมินหลักสูตรได้ 
 10. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

เนื้อหา 
 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 
 ลักษณะส าคัญของการประเมินหลักสูตร 
 ระยะเวลาในการประเมินหลักสูตร 
  การประเมินก่อนการใช้หลักสูตร 
  การประเมินระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตร 
  การประเมินหลังการใช้หลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
  รูปแบบของการประเมินหลักสูตร  
  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ ไทเลอร์ 
  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ แฮมมอนด์ 
  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ ครอนบัค 
  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ โรเบริท์ สเตค 

  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ สตัฟเฟิลบีม 
 เกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตร  
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วิธีการสอน 
 1. วิธีสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบอภิปราย 
  1.2 วิธีสอนแบบบรรยาย 
  1.3 วิธีสอนแบบกลุ่มเรียนรู้ 
 2. เทคนิคการสอน 
  2.1 การใช้ค าถาม 
  2.2 การใช้ผังกราฟฟิก 
  2.3 กระบวนการกลุ่ม 
  2.4 การจัดนิทรรศการ 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ขั้นน า 

  3.1 ผู้สอนน าข่าวที่เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร ให้นักศึกษาอ่าน แล้วแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข่าว  
  3.2 ผู้สอนเชื่อมโยงเนื้อหากับบทเรียน พร้อมแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอ
เนื้อสาระกิจกรรมการเรียนรู้และชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้ครั้งนี้ด้วย Microsoft Power Point  
  ขั้นสอน 

  3.3 ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ ความหมายของการประเมินหลักสูตรจุดมุ่งหมายของ
การประเมินหลักสูตร ลักษณะของการประเมินหลักสูตร ระยะเวลาในการประเมินหลักสูตร  ด้วย 
Microsoft Power Point  
  3.4 ผู้สอนซักถามในประเด็นส าคัญพร้อมให้นักศึกษาสรุปความรู้ ในรูปแบบของ 

ผังกราฟฟิก (ความหมาย และระยะเวลาของจุดมุ่งหมาย ลักษณะ การประเมิน ) โดยการศึกษา
เพ่ิมเติมด้วยการสืบค้นจากเอกสารประกอบการสอน Internet ด้วย Smart Phone หรือ Tablet  
  3.5 นักศึกษาเข้ากลุ่มๆ ละ 6 คน เลือกประเด็นที่กลุ่มสนใจและร่วมวิเคราะห์และ
สรุปองค์ความรู้ในรูปแบบผังกราฟฟิกลงในโปสเตอร์  (กรอบในการศึกษาได้แก่ แนวคิด วิธีการและ
เครื่องมือประเมิน)   ดังนี้  
   กลุ่มท่ี  1   รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ ไทเลอร์  
   กลุ่มท่ี  2   รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ แฮมมอนด์ 
   กลุ่มท่ี  3   รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ ครอนบัค 
   กลุ่มท่ี  4   รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ โรเบริท สเตล 
   กลุ่มที่  5   รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ สตัฟเฟิลบีม 
ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน และ Internet ผ่าน Smart phone หรือ Tablet 
  3.6 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์แนวคิดความเหมือนความต่างของรูปแบบ
การประเมินหลักสูตร 5 รูปแบบ พร้อมสรุปผู้ที่เก่ียวข้องกับการประเมินหลักสูตร 
  3.7 นักศึกษาแต่ละกลุ่มอ่านกระบวนการประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยน าความรู้เรื่องรูปแบบการประเมินหลักสูตรมาวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอ 
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  3.8 นักศึกษาเชื่อมโยงวิธีการประเมินตามรูปแบบการประเมินที่เรียนผ่านมากับ
วิธีการประเมินหลักสูตรของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมร่วมกัน
วิพากษ์ 
  ขั้นสรุป 

  3.9 ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญของรูปแบบการประเมินหลักสูตรด้วย  Microsoft 
Power Point  พร้อมซักถาม 
  3.10 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท และบันทึกการเรียนรู้ (Learning  Log) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. Microsoft Power Point   การประเมินหลักสูตร 
 2. เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาหลักสูตร 
 3. ข่าวการศึกษาเก่ียวกับ การประเมินหลักสูตร 
 4. รายงานวิจัยการประเมินหลักสูตรชาติ 
 5. Internet และ Website ทางการศึกษา  
 

การวัดและประเมินผล 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้ 
 

พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
1. วิเคราะห์และบอกความหมายของ               
การประเมินหลักสูตรได้ 
2. วิเคราะห์จุดมุ่งหมาย ลักษณะและ
ระยะเวลาของการประเมินหลักสูตรได้ 
3. เขียนผังกราฟฟิกสรุปความรู้
เกี่ยวกับความหมาย จุดมุ่งหมาย 
ลักษณะและระยะเวลาของการ
ประเมินหลักสูตรได้ 
4. วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการ
ประเมินหลักสูตรของแต่ละรูปแบบได้ 
5. วิเคราะห์ลักษณะเด่นและข้อจ ากัด
ของการประเมินหลักสูตรแต่ละ
รูปแบบได้ 
6. วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างและความเหมือนของรูปแบบ
การประเมินหลักสูตรได้ 
 

    
 
 
 
     
     สังเกต 
   การตอบ
ค าถาม     
   และอภิปราย/        
   บันทึกการ  
    เรียนรู ้     
  (Learning 
Log) 
 

 
 
 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/ 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 

  
 พฤติกรรมการ
แสดงออกท้ังการ
ตอบค าถาม /การ
ร่วมอภิปราย/
การท างานกลุ่ม 
ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80 
 
  ชิ้นงานที่ท า
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์  
ครอบคลุมเนื้อหา 
เสนอความ
คิดเห็น 
ชัดเจน 
ส่งงานตรงเวลา 
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พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
7. วิเคราะห์วิธีการและเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินหลักสูตรแตล่ะระยะได้ 
8. อธิบายและยกตัวอย่างเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรได้ 
9.เสนอข้อคิดส าหรับความจ าเป็นใน
การประเมินหลักสูตรได้ 
10.ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สังเกตการตอบ
ค าถามและ
อภิปราย/ 
บันทึกการเรียนรู้ 
(Learning Log) 
 

 
 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/ 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 

ผ่านร้อยละ 80 

สังเกตการท างาน
กลุ่ม  
บันทึกการเรียนรู้ 
(Learning Log) 
 

 

 
 
 
 
 
 



บทท่ี 7 
การประเมินหลักสูตร 

 

 

 การประเมินหลักสูตรมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรเพราะ 

การประเมินหลักสูตรเป็นการพิจารณาตัดสินคุณค่าหรือคุณภาพของหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบ
พัฒนาขึ้นและค้นหาข้อบกพร่องของหลักสูตรว่ามีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเมื่อมีการประเมิน
ตรวจสอบหลักสูตรแล้วจะสามารถตอบค าถามได้ว่า  หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถน าไปใช้ได้ดีจริง
หรือไม่เพียงใดและผลที่เกิดขึ้น จากการใช้หลักสูตรนั้นจะเป็นอย่างไรบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ข้อมูลที่ได้จากการประเมินหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น ในบทนี้จึงกล่าวถึงระบบการประเมินหลักสูตร  

                    

                                                     

#   ก าข อมูลพ้ืน าน                                               
ประวัติ ปรัช าการ  ก า สังคม 
วั นธรรม ทฤ  ีการเรียนรู                                      
ความรู เกี่ยวกับผู เรียน  ความ
ต องการสังคมชุมชนท องถิ่น

•จัดท าเอกสารหลักสูตร                                                   
* ประชาสัมพันธ์หลักสูตร                                                   
*เตรียมบุคลากร ครู ผู ปกครอง 
นักเรียน                                                       
*แหล่งเรียนรู   สื่อ อุปกรณ์การ
สอน เครื่องมือประเมิน                       
* บริหารและบริการหลักสตูร                            
* ด าเนินการสอนตามหลักสูตร               
* นิเท การ ช หลักสูตร

•* ประเมินเอกสารหลกัสูตร

•ประเมินการ ช หลักสูตร

•ประเมินผลสัมฤทธิ ของหลักสูตร

•ประเมินระบบหลกัสูตร

                

# ร่างหลักสูตร                                      
วิเคราะห์ข อมูลพื้น าน                                   
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร              
เลือก จัดเนื้อหา  ประสบการณ์                                        
วิธีประเมิน

# ทดลอง ช หลักสูตร                                
ประเมินหลักสูตรก่อนน า ป ช 
ปรับปรุงหลักสูตรกอ่นน า ป ช 

 
ภาพที่ 14 ระบบการพั นาหลักสูตร 

 ท ้ี  ่ วถึง 
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ความหมายของการประเมินหลักสูตร 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2523 : 192) ให้ความหมาย “การประเมินหลักสูตร ว่าเป็นการพิจารณา
คุณค่าของหลักสูตรโดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลจากการวัดในแง่มุมต่างๆ ของสิ่งที่
ประเมินเพื่อน ามาพิจารณาร่วมกัน และสรุปว่าจะให้คุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นเป็นอย่างไร 
มีคุณภาพดีหรือไม่เพียงใดหรือได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ มีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุง
แก้ไข” 
 สงัด อุทรานันท์ (2532 : 279)  สรุปว่าการประเมินหลักสูตรจะท าให้รู้คุณค่าของหลักสูตร
ว่าเป็นอย่างไร  สามารถจะน าไปใช้ได้ดีเพียงใด  ผลที่ได้จากการใช้หลักสูตรเป็นอย่างไร ซึ่งข้อมูลที่ได้
จากการประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่าสูงขึ้น 
 รุจิร์ ภู่สาระ (2545 : 143)  ให้ความหมายของการประเมินหลักสูตรว่าหมายถึงประเด็น
ต่อไปนี้ 
 1. การวัดผลการปฏิบัติของผู้เรียนตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในเชิงปริมาณ 
 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติของผู้เรียนกับมาตรฐาน 
 3. การอธิบายและการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
 4. การอธิบายการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร และการเลือกการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การตัดสินใจเรื่องหลักสูตร 
 5. การใช้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพในการตัดสินใจเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ของหลักสูตร
ต่อผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด  หลักสูตรสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้จริงหรือไม่  
ซึ่งข้อมูลการประเมินหลักสูตรจะไปสู่การตัดสินใจที่จะปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตร เป็นการพิจารณาคุณค่าของหลักสูตร
ต่อผู้เรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด หลักสูตรสามารถพัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้จริงหรือไม่  
ซึ่งข้อมูลการประเมินหลักสูตรจะน าไปสู่การตัดสินใจที่จะปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
 

จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร 
 นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในสาขาหลักสูตร หลายท่าน กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการประเมิน
หลักสูตรไว้ในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537 : 218-219) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรโดยทั่วๆ ไปจะมจีุดมุ่งหมาย 
ดังนี้ 
 1. เพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตร โดยตรวจสอบดูว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หรือไม ่
 2. เพ่ือวัดผลดูว่าการวางเค้าโครงและรูปแบบระบบของหลักสูตร รวมทั้งวัสดุประกอบ
หลักสูตร การบริหารและบริการหลักสูตร เป็นไปในทางที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ 
 3. การประเมินผลจากผู้เรียนเอง หรือการประเมินผลผลิตเพ่ือตรวจสอบดูว่ามีลักษณะ  

ที่พึงประสงค์ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่เพียงใด 
 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 192) กล่าวว่า โดยทั่วไปการประเมินหลักสูตรใดๆ ก็ตามจะ
มีจุดมุ่งหมายส าคัญที่คล้ายคลึงกันดังนี้ คือ 
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 1. เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขสิ่ งบกพร่องที่พบในองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร 

การประเมินผลในลักษณะนี้มักจะด าเนินในช่วงการพัฒนาหลักสูตรยังคงด าเนินอยู่ เพ่ือที่จะพิจารณา
ว่าองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร เช่น  จุดหมาย  โครงสร้าง  เนื้อหา  การวัดผล  เป็นต้น  ว่ามี
ความสอดคล้องและเหมาะสมหรือไม่  สามารถน ามาปฏิบัติในช่วงการน าหลักสูตรไปทดลองใช้หรือใน
ขณะที่การใช้หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนก าลังด าเนินอยู่มากน้อยเพียงใดหรือได้ผลเพียงใด  
และมีปัญหาอุปสรรคอะไร  จะได้เป็นประโยชน์แก่นักพัฒนาหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นได้ทันท่วงที 
 2. เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศก ากับดูแลการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประเมินผลในลักษณะนี้จะด าเนินการในขณะที่
มีการน าหลักสูตรไปใช้  จะได้ช่วยปรับปรุงหลักสูตรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 3. เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารว่าควรใช้หลักสูตรต่อไปอีกหรือควรยกเลิกการใช้
หลักสูตรเพียงบางส่วน หรือยกเลิกทั้งหมด  การประเมินผลในลักษณะนี้จะด าเนินการหลังจากที่ใช้
หลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่งแล้วจึงประเมินสรุปผลตัดสินใจว่าหลักสูตรมีคุณภาพดีหรือไม่ดี  บรรลุตาม
เป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  สนองความต้องการของสังคมเพียงใด  และเหมาะสม
กับการน าไปใช้ต่อหรือไม่ 
 4. เพ่ือต้องการทราบคุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่า มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามความมุ่งหวังของหลักสูตรหลังจากผ่านกระบวนการทางการศึกษามาแล้วหรือไม่ อย่างไร 
การประเมินผลในลักษณะนี้จะด าเนินการน าหลักสูตรไปใช้หรือหลังจากที่ใช้หลักสูตรไปแล้วระยะหนึ่ง
ก็ได้ 
 ทาบา (Taba. 1962 : 310) กล่าวว่า การประเมินผลหลักสูตร กระท าขึ้นเพ่ือศึกษา
กระบวนการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์
ทางการศึกษา ซึ่งการประเมิน ดังกล่าวจะครอบคลุมเนื้อหาทั้ งหมดของหลักสูตรและกระบวนการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งได้แก่ จุดประสงค์ขอบเขตของเนื้อหาสาระ คุณภาพของผู้บริหารและผู้ใช้หลักสูตร 
สมรรถภาพของผู้เรียน ความสัมพันธ์ของวิชาต่าง ๆ การใช้สื่อ และวัสดุการสอน ฯลฯ 
 แมคนีล (Mcneil. 1981 : 153) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือประกอบการตัดสินในการเลือกหลักสูตร เพ่ือนักพัฒนาหลักสูตรได้รู้ว่า ควรจะปรับปรุง
หลักสูตรตรงไหนและอย่างไร และเพ่ือให้ครูใช้หาค าตอบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน 
 สรุปได้ว่า  การประเมินหลักสูตร  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร  ซึ่งการประเมินหลักสูตรจะท าให้ทราบคุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตของหลักสูตรว่ามี
คุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่  และผลการประเมินหลักสูตรนี้จะน าไปสู่การ
ตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  หรืออาจจะเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร 
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ลัก ณะส าคั ของการประเมินหลักสูตร 
 นักการศึกษาได้เสนอแนะการประเมินหลักสูตรในลักษณะต่างๆ ซึ่งครอบคลุมการประเมิน
เอกสารหลักสูตร  การประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและการประเมิน
ระบบหลักสูตรดังนี้ 
 สงัด อุทรานันท์ (2532 : 279 - 280)  เสนอว่าการประเมินหลักสูตรควรท าให้ครอบคลุม
ระบบของหลักสูตรทั้งหมดและควรประเมินให้ต่อเนื่องกัน  ดังนั้นการประเมินหลักสูตรจึงควรประเมิน
ทั้ง 4 ประเด็นส าคัญ  คือการประเมินเอกสารหลักสูตร  การประเมินการใช้หลักสูตร  การประเมิน
สัมฤทธิผลของหลักสูตร  และการประเมินระบบหลักสูตร  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การประเมินเอกสารหลักสูตร  เป็นการตรวจสอบคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ  
ของหลักสูตร  เช่น  จุดมุ่งหมาย  โครงสร้าง  เนื้อหาวิชา  กิจกรรม  และการวัดประเมินผล  เป็นต้น  
ซึ่งมักจะประเมินคุณค่าของเอกสารหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ได้แก่  ความชัดเจน  ความสอดคล้อง  
ทั้งในแง่ความสอดคล้องภายในหลักสูตรและความสอดคล้องภายนอกหลักสูตร  ความครอบคลุม  
ความซ้ าซ้อน  ความเหมาะสม  และความทันสมัย  โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  (Content  Analysis)  
และใช้วิธีให้ผู้รู้  ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องประเมิน 
 2. การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการประเมินในส่วนที่เกี่ยวกับการน าเอกสารหลักสูตร
ไปใช้เพ่ือศึกษาดูว่าได้ด าเนินการไปตามวิธีการและข้อก าหนดต่างๆ ที่ให้ไว้ในหลักสูตรหรือไม่  
เพียงใด  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรท าอย่างไรรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการน า
หลักสูตรไปใช้  วิธีการประเมินอาจใช้การสังเกต  สัมภาษณ์  การตอบแบบสอบถามของผู้ใช้หลักสูตร  
ได้แก่  ครู  นักเรียน  และผู้ปกครองของนักเรียน  เป็นต้น 
 3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร  เป็นการประเมินในส่วนที่เป็นผลผลิตที่ได้ จาก
หลักสูตรซึ่งประกอบด้วย  สัมฤทธิ์ผลของนักเรียนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  เช่น  ความรู้
ความสามารถในเนื้อหาวิชา  บุคลิกลักษณะ  พฤติกรรมทางด้านศีลธรรมจรรยา  เป็นต้น 
 4. การประเมินระบบหลักสูตร  เป็นการประเมินหลักสูตรทั้งระบบพร้อมกันไปไม่ว่าจะ
เป็นเอกสารหลักสูตร การใช้หลักสูตร  สัมฤทธิผลของนักเรียน และสิ่งที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียน 

การสอนทั้งหมด เช่น การบริหาร การจัดสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์  อาจารย์  นักเรียน และ
เจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง 
 ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์  (2539:193)  สรุปว่าการประเมินหลักสูตรนั้น  ควรท าให้ครอบคลุม
ระบบของหลักสูตรทั้งหมดและควรจะประเมินให้ต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพ่ือลดปัญหาอันเนื่องมาจาก
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของหลักสูตรที่อาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัยและในระยะเวลาต่างกัน  
การประเมินหลักสูตรตามเวลาและจุดมุ่งหมายของการประเมินจึงแบ่งออกเป็น  3 ระยะ  ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การประเมินหลักสูตรก่อนน าหลักสูตรไปใช้  เป็นการประเมินตรวจสอบความเป็น 

ไปได้ของหลักสูตรฉบับร่าง  เพ่ือพิจารณาว่าเอกสารหลักสูตรมีข้อบกพร่องอะไรบ้างเพ่ือน าไปปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น 
 ระยะที่ 2 การประเมินหลักสูตรระหว่างใช้หลักสูตร  เป็นการประเมินระหว่างที่มีการ
ด าเนินใช้หลักสูตรเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  จะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขได้
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ทันท่วงท ีเช่น ประเมินกระบวนการใช้หลักสูตรในด้านการบริหาร การจัดการหลักสูตร การนิเทศและ
การจัดการการเรียนรู้ 
 ระยะที่ 3 การประเมินหลักสูตรหลังการน าหลักสูตรไปใช้  เป็นการประเมินหลักสูตรทั้ง
ระบบเพ่ือสรุปผลตัดสินว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นควรจะด าเนินการใช้ต่อไปหรือควรปรับปรุงแก้ไขให้
ดียิ่งขึ้นหรือควรยกเลิกการน าไปใช้อีก 
 กาเย่  (Gagne, 1967:19-20)  มีความเห็นว่า  สิ่งที่ส าคัญของการประเมินหลักสูตรก็คือ 

หาวิธีตรวจสอบความเหมาะสมของการเลือกและการจัดเนื้อหา  เพ่ือจะได้ทราบว่าเนื้อหาบางตอนใน
หลักสูตรนั้นไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  ท าให้เด็กเกิดความสับสนหรือท าให้เด็กเรียนรู้ได้ช้าลง
หรือไม่  การจัดล าดับเนื้อหาในหลักสูตร  ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีหรือไม่  การวิเคราะห์งานเป็นไป
อย่างถี่ถ้วนเพียงใด  สิ่งเหล่านี้รวมทั้งหลักการในการออกแบบหลักสูตรนั้นยากที่จะตรวจสอบโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  แต่ก็มีความจ าเป็นจะต้องหาวิธีการศึกษาให้ได้ 
 โบซอง  (Beauchamp, 1975:170-171)  เสนอว่าการประเมินหลักสูตรอย่างน้อยที่สุด
จะต้องให้ครอบคลุมใน  4  ด้าน  คือ  การประเมินผลการใช้หลักสูตรของครู  การประเมินรูปแบบ
ของหลักสูตร  การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  และการประเมินระบบหลักสูตร 
 แพร็ท  (Pratt,  1980: 400-419)  ได้เสนอว่า  การประเมินหลักสูตรจะมีลักษณะส าคัญ 

ที่ต้องประเมินดังนี้ 
 1. การประเมินภายในตัวหลักสูตร ซึ่งจะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ ที่ก าหนดไว้ คือ จุดมุ่งหมาย 
เหตุผลของการสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมินผลการเรียน  การจัดระดับผลการเรียน  
สภาวะแวดล้อม คุณลักษณะของผู้ เรียน การสอน การแก้ปัญหาความแตกต่างของผู้ เรียน  
การจัดการทรัพยากร การทดลองใช้หลักสูตร  การประเมินโปรแกรมของหลักสูตร  การน าหลักสูตร
ไปใช้  และผลผลิตจากหลักสูตร  ซึ่งการประเมินในขั้นนี้จะกระท าโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตร  เช่น  ครู  บุคลากรในชุมชน  เป็นต้น 
 2. การประเมินการทดลองใช้หลักสูตร  มีการด าเนินงานเป็น 2 ขั้น คือ การทดสอบกับ
กลุ่มเล็ก (Pilot Testing)  และการทดสอบจริง  (Field  Testing) 
 3. การประเมินผลโปรแกรม  เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร  
หลังจากที่ได้น าหลักสูตรไปใช้จริงแล้ว ซึ่งการประเมินลักษณะนี้จะต้องประเมินหลายๆ ด้าน  
ทั้งจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ผลการเรียนของนักเรียน  คุณลักษณะของผู้เรียน  การสอนและ  

การจัดการทรัพยากร  เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า การประเมินหลักสูตรนั้นควรประเมินใน 4 ส่วนคือ ประการแรกคือการประเมิน
เอกสารหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบหรือพัฒนาขึ้น  โดยประเมินรายละเอียดต่างๆ ที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารหลักสูตร  ประการที่สองควรประเมินการน าหลักสูตรไปใช้  โดยประเมินการใช้หลักสูตรของ
ครูว่ามีการปฏิบัติตามค าแนะน าที่มีอยู่ในคู่มือการใช้หลักสูตรหรือไม่  ประการที่สามควรประเมินผลที่
เกิดขึ้นกับนักเรียน  โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะของผู้เรียนและพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป  และประการสุดท้ายควรประเมินระบบหลักสูตร  โดยประเมินความสัมพันธ์
กันขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบและกระบวนการของหลักสูตร 
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ระยะเวลา นการประเมินหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตร คือกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ตรวจสอบว่าหลักสูตร และตัดสินใจว่าหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด การประเมินหลักสูตร
ต้องมีการประเมินเป็นระยะ  ใจทิพย์ เชื้อรัตน์พงษ์ (2539) และ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ได้เสนอ
ระยะเวลาการ ประเมินหลักสูตรไว้  4 ระยะ คือ การประเมินหลักสูตรก่อนน าหลักสูตรไปใช้  
การประเมินระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตรการประเมินหลังการใช้หลักสูตร  และการประเมิน
หลักสูตรทั้งระบบ  ซึ่งมีรายละเอียดของการประเมินหลักสูตรแต่ละระยะ ดังนี้ 
 1. การประเมินก่อนน าหลักสูตร ป ช  
  การประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน าหลักสูตรไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  เป็นการประเมินก่อนที่จะมีการ
ใช้หลักสูตรจริง ๆ การประเมินหลักสูตรก่อนน าไปใช้ ด าเนินการได้ดังนี้ 
  1.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้  
   การประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบค าถามส าคัญๆ ดังนี้ 
   1.1.1 หลักสูตรมีส่วนประกอบครบถ้วน  ชัดเจน  หรือไม่  และส่วนประกอบ
เหล่านั้น  มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
   1.1.2 หลักสูตรมีความสอดคล้องหรือมีความสัมพันธ์กันในแต่ละส่วนหรือแต่
ละองค์ประกอบของหลักสูตรที่พัฒนาหรือจัดท าขึ้นหรือไม่  เพียงใด 
   1.1.3 หลักสูตรสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือองค์กรโดยแท้จริง
หรือไม่เพียงใด 
   1.1.4 หลักสูตรมีความเป็นไปได้ คุ้มทุน ทันเวลาในการน าไปด าเนินการหรือ
น าไปใช้หรือไมเ่พียงใด 
   1.1.5 หลักสูตรมีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมากน้อย เพียงใด เมื่อมีการน าไป
ทดลองใช้ 
  1.2 วิธีการในการประเมินก่อนน าหลักสูตรไปใช้  มีดังนี้ 
   1.2.1 การใช้แบบตรวจสอบรายการ  (Checklist) 
    หลังจากเขียนหลักสูตรครบถ้วนแล้ว  ซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร  เนื้อหาสาระ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการวัดประเมินผล  ยังไม่ถือว่าเสร็จ
สิ้นภารกิจของการร่างหลักสูตร  ผู้พัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นผู้ร่างหลักสูตรควรศึกษาวิเคราะห์และ
ตรวจสอบหลักสูตรที่ได้สร้างขึ้นว่าครบถ้วนหรือไม่อย่างไร  อาจใช้แบบตรวจสอบรายการดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้  (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2540 : 136) 
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ตารางท่ี  9  การประเมินโครงร่างหลักสูตรโดย ช แบบตรวจสอบรายการ 
 

หัวข อที่ประเมิน มี  ม่มี ชัดเจน  ม่ชัดเจน หมายเหตุ 
ก. การตั้งจุดมุ่งหมาย      
 - จุดมุ่งหมายทั่วไป      
 - จุดมุ่งหมายเฉพาะ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทั่วไป 

     

ข. เนื้อหา      
 - การก าหนดความคิด               
รวบยอด 

     

 - การเรียงล าดับ      
ค. การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

     

 -      
 -      
ง. สื่อการเรียนการสอน      
 -      
 -      
จ. การวัดผล      
 -      
 -      
 ฯลฯ      

 
 มี  หมายถึง  ได้ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ชัดเจน หมายถึง  สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันและมองเห็นแนวทางการน าไป 
     ปฏิบัติได ้
 
   1.2.2 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบปุยแซงค์  (Puissance Analysis 
Technique) 
    การประเมินหลักสูตรของปุยแซงค์  เป็นการประเมินเอกสารหลักฐาน
ด้านจุดมุ่งหมาย  กิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินผล  มีความเหมาะสมที่จะท าการ
ประเมินก่อนการน าหลักสูตรไปใช้จริง  ซึ่งวิธีการประเมินหลักสูตรของปุยแซงค์เริ่ มต้นด้วย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบ 3 ส่วนของหลักสูตร คือ จุดมุ่งหมาย กิจกรรมการเรียนการสอน และ 

การประเมินผล  แล้วน ามาใส่ในตารางวิเคราะห์ปุยแซงค์  (The  Puissance  Analysis Matrix)  
และคิดค านวณน้ าหนักออกมาโดยใช้สูตรปุยแซงค์  ผลที่ค านวณได้สามารถแปลความหมายหลักสูตร
นั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับใด   
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   1.2.3 การติดสินพิจารณาโดยผู้ เชี่ ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  (Expert 
Judgement) 
    การประเมินหลักสูตรก่อนน าไปใช้ด้วยวิธีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
นิยมใช้ส าหรับการพิจารณาตัวหลักสูตร  เพ่ือดูว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นในแต่ละส่วนมีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กันหรือไม่  มีความเป็นเหตุเป็นผลเพียงใด  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วส่วนประกอบของหลักสูตรมักจะ
ประกอบด้วย  เป้าหมาย จุดมุ่งหมายทั่วไป จุดมุ่งหมายเฉพาะของหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรมการเรียน
การสอน  และการวัดประเมินผล  ซึ่งในการประเมินผลหลักสูตรโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตัดสิน
ว่าส่วนประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องกันจริงหรือไม่  และเหมาะสมเพียงใด ผู้เชี่ยวชาญที่จะ
ท าการประเมินหลักสูตรควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาหลักสูตร  และผู้ที่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของวิชาต่างๆ ที่บรรจุไว้ในหลักสูตร 
    ข้อดีของการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญก็คือ  มีความง่ายต่อการน าไป
ปฏิบัติเป็นการใช้ความสามารถทางปัญญาแบบบูรณาการของมนุษย์  และเป็นการยอมรับและยกย่อง
ความเชี่ยวชาญของบุคคล  อย่างไรก็ดีในสังคมที่ก าลังพัฒนามักจะประสบปัญหา การขาดแคลนผู้รู้
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดประการหนึ่งของการประเมินหลักสูตรโดยใช้วิธีการนี้  
ส่วนข้อจ ากัดอ่ืนๆ ได้แก่  ผลการประเมินตามวิธีนี้อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สามารถตรวจสอบซ้ าได้  
กล่าวคือ  ถ้าประเมินใหม่ผลการประเมินอาจแปรเปลี่ยนไปได้ง่ายเป็นการประเมินที่มีความเป็นอัตนัย
สูง  และผลการประเมินตามวิธีนี้อาจจะยากต่อการสรุปเป็นนัยทั่วไป 
   1.2.4 การประเมินความต้องการจ าเป็น  (Needs  Assessment) 
    การประเมินความต้องการจ าเป็นของหลักสูตร หมายถึง การศึกษา
หลักสูตรที่จัดท าขึ้นเป็นหลักสูตรที่สนองตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับผลหรือ 

รับบริการโดยแท้จริงเพียงใดประการหนึ่ง  อีกประการหนึ่งนั้นเป็นการศึกษาว่า หลักสูตรที่จัดท าขึ้น
เป็นความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงานองค์กรนั้นโดยตรง และเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายในด้านคุณภาพชีวิตโดยรวมหรือไม่  นอกจากนี้การประเมินความต้องการจ าเป็นยังเป็น
กระบวนการส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบแน่ชัดลงไปว่าปัญหาและความต้องการใดเป็นปัญหา
และความต้องการที่แท้จริง  ปัญหาและความต้องการใดที่มีความส าคัญกว่ากัน การประเมินความจ าเป็น
เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานซึ่งเป็นขั้นตอนขั้นแรกของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
และมีวิธีด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต การทดสอบ  
การประชุมสัมมนาและการศึกษาจากเอกสาร  เป็นต้น 
   1.2.5 การศึกษาความเป็นไปได ้ (Feasibility  Study) 
    การศึกษาความเป็นไปได้เป็นการประเมินที่ใช้ผลสรุปเพ่ือการตัดสินใจ
ก่อนเริ่มกิจกรรมหรือโครงการ  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการศึกษาจะต้องพิจารณา
แยกเป็น  2 มิติ  คือ  มิติของ  “ผู้เสนอ”  โครงการ  และมิติของผู้ได้รับผลจากการด าเนินงานตาม
โครงการซึ่งเรียกว่า  “ผู้รับ”  การวิเคราะห์ในแต่ละมิติ  ให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ของทรัพยากรที่
จ าเป็นต้องมีหรือต้องใช้  และการเตรียมการเพ่ือให้โครงการด าเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์แ ละ
เป้าหมายที่ก าหนดซึ่งสามารถเขียนเป็นภาพที่ 15  (Werdelin ,1977 : 281) 
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ภาพที่  15  การวิเคราะห์ความเป็น ป ด ของการจัดท าแผนด านการ  ก า 
 

 จากภาพที่  15  แสดงให้เห็นรูปแบบและปัจจัยที่ศึกษาตามแนวความคิดของเวอร์เดลิน 
(Werdelin) ซึ่งแสดงไว้ 7 ด้านด้วยกัน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านก าลังคน ด้านเทคนิค  ด้านกฎหมาย 
ด้านสติปัญญา  ด้านภูมิหลัง  และด้านสังคม  เมื่อพิจารณาจากผู้เสนอแผน  ก็ต้องมอง 2 ทาง คือ
ความเป็นไปได้ด้านทรัพยากร เช่น เศรษฐกิจ ก าลังคน และเทคนิควิธี  เป็นต้น  อีกทางหนึ่ง คือ ด้าน
การเตรียมการในด้านกฎหมาย เป็นต้น  ถ้าพิจารณาจากผู้รับแผน  ก็ต้องมองความเป็นไปได้ 2 ทาง  
เช่นเดียวกันคือ  การศึกษาความเป็นไปได้ด้านสังคมที่แวดล้อมและเกี่ยวข้องกับโครงการ  และ
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านสติปัญญาและด้านภูมิหลังของผู้เรียนในปัจจัยแต่ละด้าน  เวอร์เดลิน  
(Werdelin, 1977: 282-288)  ได้เสนอแนะให้ศึกษาตัวแปร ดังนี้ 
    1) ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ  โดยศึกษาก าลังเงินค่าใช้จ่ายของ
โครงการในด้านต่างๆ เช่น เงินเดือนครู อาคารสถานที่ สื่อ เครื่องมือ  อาหาร ยา และสุขภาพอนามัย 
การปรับปรุงระบบขององค์การ  และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  สิ่งดังกล่าวเหล่านี้ต้องคาดคะเนออกมาเป็น
วงเงิน  ค่าใช้จ่ายที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดและสอดคล้องกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ
มากที่สุด  และจะต้องมีระบบทดสอบความคลาดเคลื่อนได้ 
    2) ความเป็นไปได้ด้านก าลังคนหรือทรัพยากรมนุษย์  โดยศึกษา 
ความพร้อมของผู้สอนและบุคลากรที่จะร่วมในโครงการ เช่น ผู้มีคุณสมบัติที่จะสร้างสื่อและผลิตวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือการสอนนักเรียน  และการฝึกอบรมครู  ครูใหญ่  ศึกษานิเทศก์  หรือบุคคลอ่ืนๆ  

ทรัพยากร 

การเตรียมการ 

ผู้รับแผน ผู้เสนอแผน 

ความเป็นไปไดด้้านเศรษฐกิจ 
ความเป็นไปไดด้้านก าลังคน 
ความเป็นไปไดด้้านเทคนิค 
                 ฯลฯ 

ความเป็นไปไดด้้านสติปัญญา 
ความเป็นไปไดด้้านภมูิหลัง 
                 ฯลฯ 

ความเป็นไปไดด้้านกฎหมาย 
                  

ความเป็นไปไดด้้านสังคม 
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ในองค์กรให้สามารถท างานได้  เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องวางแผนด าเนินการให้รอบคอบบางเรื่อง
หรือทั้งหมดอาจจ าเป็นต้องตรวจสอบหรือทดลองก่อน 
    3) ความเป็นไปได้ทางเทคนิค  ต้องมีการตรวจสอบหรือทดสอบว่า 
สิ่งต่างๆ เช่น  เครื่องเสียง วิทยุหรือโทรทัศน์  เครื่องพิมพ์  โรงงานที่จะผลิตวัสดุหรืออุปกรณ์และ
บริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคาร  มีอยู่พร้อมจะด าเนินการได้ตามโครงการ 
    4) ความเป็นไปได้ทางด้านกฎหมาย  โดยศึกษากฎหมาย  ระเบียบ
ข้อตกลงและสัญญาต่างๆ รวมทั้งกลไกการบริหารที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานตามโครงการหรือสิทธิ 
ของครู อ านาจและหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาที่จะด าเนินการ หรือเป็น
อุปสรรคต่อการด าเนินการ 
    5) ความเป็นไปได้ทางสังคม ศึกษาบุคคลที่เกี่ยวข้องและได้รับผลจาก
โครงการ เช่น ผู้เรียน ครู และกลุ่มบุคคลต่างๆ เพ่ือดูว่าจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพียงใด 
วิธีการศึกษา  คือสุ่มตัวอย่างมาให้แสดงความคิดเห็นหรือเจตคติเกี่ยวกับ  การด าเนินงานหรือผลที่ได้
จากโครงการโดยใช้เครื่องมือวัดทางสังคมที่เหมาะสม  มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 
   1.2.5 การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับภูมิหลังและสติปัญญาของผู้เรียนและ
บุคลากรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  อาจได้ข้อมูลเก่าที่มีอยู่แล้ว  หรือบางกรณีอาจจ าเป็นต้องรวบรวมใหม่จาก
กลุ่มตัวอย่างข้อจ ากัดของการศึกษาในเรื่องนี้ด้วย  ไม่สามารถวัดภูมิหลังและความสามารถของบุคคล
ได้ในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง  ผลคาดคะเนจึงคาดเคลื่อนไปบ้าง 
    การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือการใช้หลักสูตร จะต้องมี
การรวบรวมความคิดเห็นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจากโครงการหรือรับ
ผลจากหลักสูตร  และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ปฏิบัติโครงการหรือจัดหาหลักสูตรทั้งนี้อาจใช้การ
สัมภาษณ์  การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม  และการสังเกตเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.2.6 การทดลองน าร่อง  (Pilot  Study) 
    การทดลองน าร่องเป็นอีกวิธีหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินหลักสูตร
ก่อนที่จะน าไปใช้จริง  การทดลองน าร่องหรือการทดลองใช้หลักสูตรหมายถึงการน าหลักสูตรนั้นๆ  
ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงของหลักสูตร  แต่ลดขนาดและจ านวนเป้าหมายลง  โดยเหลือ
เพียงจ านวนน้อยและระยะเวลาสั้นลง  ตลอดจนเลือกมาเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งของหลักสูตรท า  

การทดลอง  วัตถุประสงค์ในการใช้การน าร่องในการประเมินผลหลักสูตรก่อนด าเนินการก็เพ่ือจะรู้ว่า
หากมีการด าเนินการใช้หลักสูตรแล้วจะมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้าง  มีอุปสรรคข้อจ ากัดอะไรที่อาจจะท าให้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรไม่ได้รับการสนองตอบ  นอกจากนี้  การทดลองน าร่องยังท าให้ผู้พัฒนา
หลักสูตรได้ตรวจสอบความเที่ยงตรง  และความเชื่อถือได้ของเครื่องมือที่สร้างขึ้น  ข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลองน าร่องจะน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  การทดลองน าร่องส าหรับ
ประเมินผลหลักสูตรนี้จะเกี่ยวข้องกับการก าหนดออกแบบแผนการทดลอง  (Experimental  
Design)  ในลักษณะเป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)  โดยนิยมใช้แบบทดสอบ  
แบบสอบถาม  และการสังเกตเป็นเครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 2. การประเมินระหว่างด าเนินการ ช หลักสูตร 
  ภายหลังจากหลักสูตรที่พัฒนาได้รับการประเมินก่อนที่จะมีการน าไปใช้แล้วขั้นตอน
ต่อไปก็คือการน าหลักสูตรไปด าเนินการใช้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้โดยในระหว่างการน า
หลักสูตรไปด าเนินการใช้  ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการประเมินผลหลักสูตร เพ่ือให้รู้ค าตอบต่างๆ 
เกี่ยวกบัการด าเนินการใช้หลักสูตรว่ามีผลเป็นไปในลักษณะใด 
  การประเมินระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตร  เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ดีเพียงใด  มีส่วนไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักสูตรโดยมากหากพบ
ข้อบกพร่องในระหว่างการใช้หลักสูตร  ก็มักจะได้รับการแก้ไขโดยทันทีเพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การประเมินระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตร  บางครั้งเรียกว่าการประเมินก ากับควบคุม
หลักสูตร  และการประเมินผลย่อยของหลักสูตรซึ่ งตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า  “Process 
Evaluation,  Monitoring  Evaluation,  และ  Formative Evaluation”  ตามล าดับ  แต่ไม่ว่าจะ
ใช้ค าใดก็ตามก็หมายถึงการประเมินผลหลักสูตร  ที่ก าลังอยู่ในช่วงการใช้หลักสูตร  โดยมีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ กับกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้   
  2.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตร 
   วัตถุประสงค์หลักของการประเมินผลหลักสูตรขณะด าเนินการใช้ เพ่ือการ
ปรับปรุงหลักสูตรในด้านต่างๆ โดยมุ่งหวังให้ผลการใช้หลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือ
เพ่ือให้การใช้หลักสูตรปราศจากอุปสรรคใดๆ ที่จะพึงเกิดขึ้นได้ การประเมินผลหลักสูตรขณะ
ด าเนินการจะเก่ียวข้องกับการตอบค าถามใหญ่ๆ 2 ค าถาม  ได้แก่ 
   2.1.1 หลักสูตรที่ด าเนินการนั้นน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 
   2.1.2 หลักสูตรที่ด าเนินการนั้น  กิจกรรมการใช้หลักสูตรมีการน าไปใช้ปฏิบัติ
อย่างคงเส้นคงวาตามที่ก าหนดหรือออกแบบไว้ในหลักสูตรหรือไม่  อย่างไร 
   2.1.3 ท าให้ผู้ด าเนินการใช้หลักสูตรได้รับข้อมูลที่ส าคัญ  อันจะใช้ส าหรับการ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช้หลักสูตรที่ด าเนินอยู่ในขณะนั้น 
   2.1.4 ช่วยให้เกิดการพิจารณาตรวจสอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดย
สม่ าเสมอว่าได้รับการตอบสนองหรือบรรลุหรือไม่  โดยการตั้งค าถามในการประเมินท านองว่า  
“ใครก าลังได้รับอะไร  อย่างไร” 
   2.1.5 บางครั้งอาจจะใช้ผลการประเมินเพ่ือน าไปประกอบการตัดสินใจ
ด าเนินการขยายหลักสูตรให้ต่อเนื่อง  หรือระงับล้มเลิกหลักสูตรในบางส่วน 
   จากวัตถุประสงค์ของการประเมินผลหลักสูตรตามที่กล่าวนั้น  จะเห็นว่าผลที่ได้
จากการประเมินจะช่วยให้เกิดการปรับปรุงหลักสูตรในส่วนของกิจกรรมและทรัพยากรที่ใช้ในการ
ด าเนินการหลักสูตร  ทั้งที่เป็นงบประมาณ  บุคลากร  ระยะเวลา  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้
การจะปรับเปลี่ยนส่วนใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า  ผลที่ได้จากการประเมินชี้ให้เห็นว่าส่วนใดก่อให้เกิดปัญหา
และเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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  2.2 ลักษณะการประเมินระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตร 
   การประเมินระหว่างด าเนินการใช้หลักสูตร  เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตร
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ดีเพียงใด  มีส่วนไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักสูตรโดยมาก
หากพบข้อบกพร่องในระหว่างการใช้หลักสูตร  ก็มักจะได้รับการแก้ไขโดยทันทีเพ่ือให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ   ด้วยเหตุนี้การประเมินผลหลักสูตรขณะด าเนินการจึงเป็นการประเมินผล
หลักสูตรที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือยังไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ 
   โดยทั่วไปการประเมินผลหลักสูตรขณะด าเนินการจะเริ่มท าการประเมิน 

ก็ต่อเมื่อหลักสูตรนั้นๆ ได้มีการน าไปปฏิบัติแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง  หลังจากการนั้นก็ทิ้งช่วง
ระยะเวลาให้หลักสูตรด าเนินการต่อไป  จึงท าการประเมินอีกเป็นช่วง ๆ จนกว่าจะเป็นที่ยุติหรือครบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดการเว้นช่วงระยะเวลาการประเมินผลหลักสูตรขณะด าเนินการจะมีช่วง
ระยะเวลาถี่ห่างหรือมีจ านวนครั้งการประเมินไม่เท่ากันก็ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรที่ท าการ
ประเมินนั้น  เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาการด าเนินงานระยะยาว  ซึ่งผู้ประเมินจะต้องพิจารณาให้
เหมาะสม  เช่น  การน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้  อาจมีการประเมินภาคเรียนละ  
1 ครั้ง เป็นต้น 
 3. การประเมินหลังการ ช หลักสูตร 
  หลังจากหลักสูตรได้น าไปด าเนินการใช้และมีการประเมินผลหลักสูตรขณะด าเนินการ
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้จนกระทั่งสิ้นสุดการด าเนินกิจกรรมของหลักสูตรแล้วก็มีความจ าเป็นที่ต้อง
ท าการประเมินผลหลักสูตรอีกครั้ง  เพ่ือให้รู้ค าตอบต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรทั้งหมดในภาพรวมว่า  
ผลการใช้หลักสูตรเป็นอย่างไร  ก่อให้เกิดผลอื่นใดตามมาหรือไม่  ซึ่งก็จะเป็นการประเมินผลหลักสูตร
แบบสรุปรวบยอดหรือการประเมินผลหลักสูตรหลังด าเนินการซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรหลังด าเนินการ 
   การประเมินผลหลักสูตรหลังด าเนินการหรือการประเมินหลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้น
การด าเนินงานมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ  4  ประการ  ดังนี้ 
   3.1.1 เพ่ือให้รู้ว่าการด าเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมาทั้งหมด  ได้ผลเป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่เพียงใด 
   3.1.2 เพ่ือให้รู้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหลักสูตรนั้นใช้ทรัพยากร
ในการด าเนินงานไปมากน้อยเพียงใด  คุ้มค่าหรือไม่กับทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไป  และผลที่ได้จาก
หลักสูตรเพียงพอกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการจากหลักสูตรหรือไม่ 
   3.1.3 เพ่ือให้รู้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหลักสูตรนั้นเป็นผลที่
แท้จริงจากการด าเนินการของหลักสูตรโดยตรงหรือไม่ และมีผลอ่ืนใดที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
หลักสูตรไปท าให้เกิดขึ้นโดยมิได้มุ่งหวัง หรือต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่าผลกระทบหรือไม่ผลข้างเคียง 
   3.1.4 เพ่ือประเมินองค์ประกอบด้านต่างๆ ของหลักสูตรทั้งหมด  ส่วนใหญ่จะ
ท าการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context)  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  ด้านกระบวนการ  
(Process)  และด้านผลผลิต  (Product)  ของหลักสูตร 
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   จากวัตถุประสงค์ทั้งสี่ประการนี้เมื่อผู้ประเมินสามารถหาค าตอบได้แล้วก็จะ
น าไปสู่การตัดสินใจส าหรับผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบหลักสูตรในการขยายผลการใช้หรือ  

ยุบเลิกการใช้หลักสูตรดังกล่าว 
  3.2 ลักษณะการประเมินหลังการใช้หลักสูตร 
   การประเมินผลหลักสูตรหลังด าเนินการ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  “Post 
Evaluation, Summative Evaluation และ  Impact Evaluation”  แต่ไม่ว่าจะใช้ค าใดก็ตามการ
ประเมินผลหลักสูตรหลังการใช้หรือหลังด าเนินการ คือ  การประเมินภายหลังจากได้น าหลักสูตรไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมายครบวงจร  หรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  การใช้หลักสูตรแต่ละหลักสูตรใช้เวลา
มากน้อยแตกต่างกัน  เช่น  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับช่วงชั้นที่  1-2 (ประถมศึกษาปีที่ 1-6)  
ใช้เวลาเรียน  6 ปี  จะด าเนินการประเมินเมื่อหลักสูตรใช้ไปแล้วครบปีที่ 6  หรือหลักสูตรฝึกอบรมซึ่ง
เป็นหลักสูตรระยะสั้นอาจใช้เวลาด าเนินการ 1 เดือน ก็จะประเมินหลังจากใช้หลักสูตรครบ 1 เดือนแล้ว 
เป็นต้น 
   การประเมินหลังการใช้หลักสูตรอาจแยกท าได้เป็น  2 ระยะ  กล่าวคือภายหลัง
จากหลักสูตรด าเนินงานเสร็จสิ้นก็ท าการประเมินทันที  หรือท้ิงช่วงการประเมินออกไประยะหนึ่งแล้ว
จึงค่อยท าการประเมิน  นอกจากนั้นก็อาจใช้ทั้งสองลักษณะร่วมกัน  คือ  ท าการประเมินทั้งภายหลัง
หลักสูตรเสร็จสิ้นทันที  และทิ้งช่วงระยะการประเมินออกไปตามความเหมาะสม  แล้วใช้ข้อมูลจาก  
2 ส่วนประกอบกัน ซึ่งการประเมินทั้ง 2 ลักษณะมีวัตถุประสงค์และเทคนิควิธีการประเมินแตกต่างกัน 
  3.3 วิธีการประเมินหลังการใช้หลักสูตร 

   การประเมินผลหลังการใช้หลักสูตรมีองค์ประกอบและวิธีการในการประเมิน  
3 ส่วน ต่อไปนี้ 
   3.3.1 การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร 
    การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร คือการประเมินเพ่ือจะให้รู้ว่า
หลักสูตรได้รับผลตามที่ต้องการหรือไม่ ทั้งนี้โดยยึดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นหลักในการ
เปรียบเทียบ  วัตถุประสงค์ของหลักสูตรทุกๆ ระดับมุ่งไปยังผลที่เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการบริหารหลักสูตรด้านต่างๆ อันเป็นขั้นตอนของการใช้
หลักสูตรก็ล้วนแต่มุ่งไปยังผลที่ที่จะเกิดขึ้นที่ตัวผู้เรียนทั้งสิ้นดังนั้นการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร
ก็คือการประเมินผลที่เกิดขึ้นที่ตัวผู้เรียนหรือความส าเร็จของตัวผู้เรียนว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด 
    ความส าเร็จของตัวผู้เรียนหรือสัมฤทธิผลของผู้เรียนประกอบด้วย
สัมฤทธิผลทางวิชาการ (Academic Achievement) ได้แก่ ความรู้ความสามารถในวิชาการต่างๆ ที่เรียน
และสัมฤทธิผลที่ไม่ใช่ทางวิชาการ (Non-Academic Achievement) ได้แก่ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ 
ความสามัคคี  ความซื่อสัตย์  เป็นต้น  (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539 : 196)  นอกจากนี้สัมฤทธิผลของ
ผู้เรียนอาจแบ่งตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาตามแนวคิดของบลูม  (Bloom , 1972)  ซึ่งจ าแนก
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านสติปัญญา (Cognitive  Domain)  ด้านความรู้สึก 
(Affective  Domain)  และด้านทักษะ  (Psychomotor Domain) เครือ่งมือวัดด้านสติปัญญา ได้แก่  
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แบบทดสอบ  ด้านความรู้สึก  ได้แก่  แบบวัดทัศนคติ ความสนใจ  แรงจูงใจ  ความนึกคิดเกี่ยวกับตน 
เป็นต้น  และด้านทักษะ ได้แก่ การวัดการปฏิบัติจริงและในสถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 
    การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรนั้น  นอกจากจะประเมินผู้เรี ยน 

ที่ก าลังศึกษาอยู่แล้วอาจติดตามผลความก้าวหน้าของผู้ส าเร็จการศึกษาว่าสามารถน าความรู้ที่ได้
ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงาน  และประสบความส าเร็จในการท างานหรือศึกษาต่อหรือไม่
เพียงใด  มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะแก้ปัญหาและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ดีหรือไม่ โดยติดตาม
สอบถามจากผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  นายจ้างหรือ  เจ้าของสถานประกอบการซึ่งวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แก่  การศึกษาเอกสารรายงานผลการวิจัย  การสัมภาษณ์การใช้แบบสอบถาม 

 เป็นต้น 
   3.3.2 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
    การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายมีวิธีวิเคราะห์ที่ส าคัญอยู่  3  วิธีคือ 
    1) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย – ประสิทธิผลของหลักสูตร (Cost – 
Effectiveness Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ที่ใช้ประเมินหลักสูตรต่างๆ โดยดูจากค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนที่เสียไป  เปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือหลักสูตร เทคนิคการ
วิเคราะห์นี้ใช้ในการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบโครงการหรือหลักสูตรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน  
และสามารถใช้ตัวแปรร่วมกันในการวัดประสิทธิผลที่เกิดจากหลักสูตรเหล่านี้ได้  โดยหลักสูตรที่มี
ประสิทธิผลเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายดีที่สุด  จะเป็นหลักสูตรที่สามารถด าเนินการให้ได้ผลดีกว่าแต่
เสียต้นทุนค่าใช้จ่ายเท่ากับหลักสูตรอ่ืนๆ หรือมิฉะนั้นเป็นหลักสูตรที่ให้ผลเท่ากับหลักสูตรอ่ืนๆ แต่
เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 
    2) การวิ เคราะห์ค่ าใช้จ่ าย – ผลก าไรจากการลงทุน  (Cost - 
Effectiveness analysis) เป็นการวิเคราะห์ที่ใช้ประเมินโครงการ  โดยดูต้นทุนค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ
กับผลที่เกิดขึ้น  ซึ่งวัดในรูปของตัวเงิน  เช่น  วัดในรูปของรายได้ที่เกิดจากการน าความรู้ที่ได้จาก
โครงการไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพการงาน 
    3) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย – คุณค่าของโครงการ  (Cost - Effectiveness  
Analysis) เป็นการประเมินโครงการโดยดูค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับคุณค่าของผลที่เกิดโครงการ 

โดยเป็นการประเมินคุณค่าตามความคิดเห็นของผู้ประเมิน  หรือกลุ่มเป้าหมาย 
   3.3.3 การประเมินผลกระทบ 
    การประเมินผลกระทบของหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
สรุปเมื่อสิ้นสุดการใช้หลักสูตรในระยะเวลาหนึ่ง  และผลกระทบที่แท้จริงจะต้องสัมพันธ์กับผลผลิตที่
ได้รับจากหลักสูตรด้วย  ซึ่งผลของโครงการจ าแนกโดยใช้ระยะเวลาของการด าเนินงานเป็นหลักแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
    1) ผลผลิต  (Output)  เป็นผลของโครงการในช่วงเวลาที่การด าเนิน
โครงการเสร็จสิ้นลงตัวอย่าง  เช่น  ผลของโครงการอ่านออกเขียนได้  หมายถึง จ านวนผู้เรียนที่ได้
ลงทะเบียนไว้อัตราการมาเรียน  คะแนนที่วัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละหน่วยที่มีการเรียน
การสอนซึ่งผลดังกล่าวจะเน้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  มากกว่าจะจัดว่ามี
อะไรเกิดข้ึนจากโครงการบ้าง 
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    2) ผลที่ได้รับ  (Effect)  เป็นผลของโครงการในช่วงเวลาที่ห่างออกไป  
ตัวอย่างเช่น  ผลของโครงการอ่านออกเขียนได้  หมายถึง  จ านวนหรืออัตราของคนที่มีความสามารถ
ในการอ่านเพ่ิมขึ้น  การเริ่มอ่านหนังสือพิมพ์  การเริ่มอ่านหนังสือ  คู่มือท าการเกษตร  การอ่าน
หนังสือให้ลูกฟัง  และลักษณะอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการที่ประชาชนเข้าร่วมในโครงการท าให้เขาพัฒนา
ไปในทิศทางท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 
    3) ผลกระทบ  (Impact)  เป็นผลของโครงการในช่วงระยะเวลาที่จะ
ยาวนานออกไป  บางครั้งผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโครงการได้เสร็จสิ้นลงไปในช่วงเวลา
หนึ่ง  และเป็นผลของโครงการที่เก่ียวข้องกับตัวบุคคลและชุมชน  ตัวอย่างของโครงการอ่านออกเขียน
ได้  เช่น  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการเกษตรซึ่งมีผลมาจากการอ่านเอกสารหรือ
หนังสือที่เก่ียวข้องกับการเกษตร  หรือการมีส่วนรวมของประชาชนเกี่ยวกับประเพณี  และวัฒนธรรม
เป็นผลมาจากการฝึกอบรมหรือการแนะให้มีการรวมกลุ่มกัน  เป็นต้น  จะเห็นได้ว่าผลกระทบของ
โครงการจะปรากฏออกมาในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ประกอบอาชีพ  การย้ายถิ่น  อุปนิสัยและสภาพ
จิตใจของบุคคลและชุมชน 
    4) การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ 
     การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ เป็นการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม  
หรือบริบท (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต  
(Product)  ของหลักสูตรซึ่งจะประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตรทั้งหมด คือ เอกสารหลักสูตร
วัสดุได้แก่ เอกสาร ต ารา คู่มือครู หนังสือเรียน แบบฝึกหัด บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร
ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ศึกษานิเทศก์  ผู้เชี่ยวชาญ  สภาพการใช้หลักสูตรด้านการบริหาร
จัดการกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศก ากับดูแล  การประเมินผล การเรียนการสอน รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมที่จ าเป็นซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของผลผลิต   
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537 : 214-217)  ได้เสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบ 
CIPP Model ว่ าการประเมินในความคิดของสตัฟเ ฟิลบีม (Stufflebeam) ที่ เ รี ยกว่ า  CIPP  
เป็นการประเมินเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  ซึ่งรูปแบบการประเมินแบบซิปป์
นี้มีองค์ประกอบ  4  ส่วนส าคัญ คือ 
 1. การประเมินภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context  Evaluation-C) หมายถึง สภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั่วๆ ไป ที่จะเป็นตัวการส าคัญในการโน้มน าการศึกษา เพราะ
สภาพแวดล้อมเป็นตัวก ากับ  และมีอิทธิพลต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นเสมอการประเมินสภาวะแวดล้อมนี้
จะท าให้ทราบทศิทางและช่วยในการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ชัดเจน 
 2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input  Evaluation- I) องค์ประกอบที่จะน าไปสู่ระบบ
หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ ทักษะและสภาพแวดล้อม
ทางครอบครัวด้านอ่ืนๆ ของผู้เรียนก่อนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียนนอกจากตัวผู้เรียนแล้วยังมีปัจจัยด้าน
ครู  และงบประมาณ  เป็นต้น  ซึ่งแยกรายละเอียดได้อีกมากมายผู้ประเมินจะต้องก าหนดว่าจะ
ประเมินเรื่องใด  และควรมีกรอบการประเมินที่ชัดเจน 
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 3. การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation – P) หมายถึง การประเมิน 

การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตรว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายได้มากน้อยเพียงใด เช่น การประเมิน
การจัดการเรียนการสอนของครู  หรือการประเมินกระบวนการติดตามนิเทศของผู้บริหาร  เป็นต้น 
 4. การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation – P)  หมายถึง  การประเมินผลผลิต เช่น  
ผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียนว่าได้ผลตามจุดมุ่งหมายหรือไม่  เป็นการกระท าเพ่ือการ
ตัดสินใจเพ่ือเริ่มวงจรของการประเมินใหม่  ผู้ประเมินต้องการจะประเมินว่าผลผลิตของผู้เรียนทั้งทาง
สติปัญญา  ร่างกายและเจตคติได้เปลี่ยนแปลงไปตามความมุ่งหวังของหลักสูตรหรือไม่เพียงใด 
 

รูปแบบของการประเมินหลักสูตร  

รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ ทเลอร์ 
 ไทเลอร ์(Tyler, 1950 : 11) ได้ให้แนวคิดว่าวัตถุประสงค์ทางการศึกษาท่ีก าหนดขึ้นเป็นสิ่ง
ที่แสดงถึงสิ่งที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือมีคุณลักษณะตามที่ต้องการ ดังนั้น 

การประเมินจึงเป็นกระบวนก าหนดระดับความเปลี่ยนแปลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในตัวผู้เรียน
เมื่อได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอน 
 อัญชลี สารรัตนะ (2547 : 133- 134) ได้สรุปรูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์ไว้
ว่ารูปแบบการประเมินหลักสูตรจึงยึดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็น
หลักในการประเมินความส าเร็จ วัตถุประสงค์จึงสามารถน ามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตัดสิน
ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ในการก าหนดวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ประเมิน จึงต้องก าหนดในรูปของ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) เพ่ือความชัดเจน และการตัดสินผลส าเร็จของ
การด าเนินกิจกรรม แนวคิดนี้จึงมีลักษณะเป็น Goal-Base (Behavioral Objective) Approach   
 เมื่อน ารูปแบบการประเมินของไทเลอร์ มาใช้ในการประเมินหลักสูตร จึงเป็นการประเมิน
ว่าผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากหลักสูตรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่ หากผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แสดงว่าการบริหารหลักสูตรหรือการใช้หลักสูตรดี 
รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ จึงเป็นการประเมินเปรียบเทียบระหว่าง สิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่ควรเป็น 
และการใช้ข้อมูลความสอดคล้องเป็นหลักในการตัดสินใจสรุปผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
หลักสูตร 
 ไทเลอร์ เป็นผู้ที่วางรากฐานการประเมินหลักสูตร โดยเสนอแนวคิดว่าประเมินหลักสูตร
เป็นการเปรียบเทียบว่าพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่  โดยการศึกษารายละเอียดขององค์ประกอบกระบวนการจัดการศึกษา 3 ส่วน คือ  
วัตถุประสงค์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
ดังภาพที่ 16  (อัญชลี สารรัตนะ, 2547 : 134)  
  



213 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  16  ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบกระบวนการจัดการ  ก า 
 
 นอกจากนี้ ไทเลอร์ ได้เสนอแนวคิดใหม่ว่า การประเมินหลักสูตรควรประกอบด้วย 

การประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การประเมินความเป็นไปได้ของแผนการเรียนรู้
ที่จะส่งผลต่อ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมิน
ผลผลิตและผลลัพธ์ของหลักสูตร ตลอดจนการติดตามประเมินหลักสูตรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  
แนวคิดของไทเลอร์เกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรยึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก   ไทเลอร์ 
มีความเห็นว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร คือ  (ธ ารง บัวศรี ,2531 ; ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 
2539, อัญชลี สารรัตนะ ,2547 ;  ศศิธร ขันติธรางกูง , 2554) 
 1. เพ่ือตัดสินว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ตั้งไว้ในรูปของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนั้น
ประสบผลส าเร็จหรือไม่ ส่วนใดที่ประสบผลส าเร็จก็อาจเก็บไว้ใช้ต่อไป แต่ส่วนใดที่ไม่ประสบผลส าเร็จ
ก็จะปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 2. เพ่ือการประเมินค่าความก้าวหน้าทางการศึกษาของกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ เพ่ือให้
สาธารณะชนได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเข้าใจปัญหาความต้องการของการศึกษา และเพ่ือใช้ข้อมูลนั้น
เป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายทางการศึกษาที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วย 
 ด้วยเหตุนี้การประเมินหลักสูตรจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและการประเมิน
คุณค่าของหลักสูตร  ไทเลอรไ์ด้จัดล าดับขั้นตอนการเรียนการสอนและการประเมินผล ดังนี้  
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์อย่างกว้างๆ โดยวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
(Goal Screens)  คือ นักเรียน สังคม และเนื้อหาสาระ ส่วนปัจจัยที่ก าหนดขอบเขตของวัตถุประสงค์
(Goal Screens)  คือ จิตวิทยาการเรียนรู้และปรัชญาการศึกษา 
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็น
พฤติกรรมที่ต้องการวัดภายหลังจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 3. ก าหนดเนื้อหาหรือประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
 4. เลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมที่จะท าให้เนื้อหาหรือประสบการณ์ที่วางไว้
ประสบความส าเร็จ 
 5. ประเมินผลโดยการตัดสินใจด้วยการวัดผลทางการศึกษาหรือการทดสอบสัมฤทธิผลใน
การเรียน 

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

ประสบการณ์การเรียนรู้ การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 6. ถ้าไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ก็จะต้องมีการตัดสินที่จะยกเลิกหรือปรับปรุง
หลักสูตร แต่ถ้าบรรลุตามวัตถุประสงค์ ก็อาจจะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือปรับปรุง 
การก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงหรือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
ของหลักสูตร สรุปเป็นภาพที่ 17 (ใจทิพย์ เชื้อรัตน์พงษ์ , 2539 : 225)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  17  ขั้นตอนการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรของ  ทเลอร์ 

 
 สรุปการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ เน้นการตัดสินคุณค่าตามจุดมุ่งหมาย  
เป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน โครงการ หรือหลักสูตร การประเมินจึงมีลักษณะ
ของการ เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดหวังไว้  เป็นการยึดความส าเร็จของผู้เรียนส่วนใหญ่ 
เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน โดยอาศัยการวัดพฤติกรรมก่อนและหลังเรียน และมีการก าหนดเกณฑ์ไว้ก่อน
ล่วงหน้าว่าความส าเร็จใดจึงจะประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การประเมินผลในลักษณะ
นี้จึงเป็นการประเมินผลสรุปมากกว่าการประเมินผลความก้าวหน้า 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ก าหนดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ 

เลือกวิธีการเรียนการสอน 

ประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

วัดพฤติกรรม 
ก่อนเรียน 

วัดพฤติกรรม 
หลังเรียน 

ถ้าผลการวัด 
 ก่อนเรียนดีกว่า 

ถ้าผลการวัด 
 หลังเรียนดีกว่า 

 

ยกเลิกหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ปรับปรุง 
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มิติที่ 3 
ด านพฤติกรรม 

รูปแบบการประเมินของแฮมมอนด์ 
 แฮมมอนด์  (Hammond  อ้างใน วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2554 : 153 )  มีแนวคิดในการประเมิน
หลักสูตรโดยยึดจุดประสงค์เป็นหลักคล้าย  ไทเลอร ์ แต่  แฮมมอนด์ได้เสนอแนวคิดที่ต่างจากไทเลอร์
โดยที่ แฮมมอนด์ ได้เสนอว่าโครงสร้างส าหรับการประเมินนั้นประกอบด้วยมิติ (Dimensions) ใหญ่ๆ 
หลายมิติด้วยกัน  แต่ละมิติก็จะประกอบด้วยตัวแปรส าคัญๆ อีกหลายตัวแปร  ความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของหลักสูตรโดยเฉพาะนวัตกรรมทางการศึกษาที่ถูกน ามาบรรจุในหลักสูตรเมื่อมีการ พัฒนา
หลักสูตรโดยเฉพาะนวัตกรรมทางการศึกษาที่ถูกน ามาบรรจุในหลักสูตรเมื่อมีการพัฒนาหลักสูตร
ขึ้นกับความสัมพันธ์  (Interaction)  ระหว่างตัวแปรในมิติต่างๆ เหล่านี้  มิติทั้ง  3  ได้แก่  มิติด้าน
การเรียนการสอน  ( Instructional  Dimension)  มิติด้านสถาบัน  ( Institutional  Dimension)  
และมิติด้านพฤติกรรม  (Behavioral  Dimension)  แฮมมอนด์  เรียกมิติทั้ง  3  นี้ว่าโครงสร้างเพ่ือ
การประเมิน  ดังภาพที่ 18 (ใจทพิย์ เชื่อรัตนพงษ ; 2539 : 227 ) 
 1. สิ่งท่ีประเมิน 
  สิ่งที่ประเมินประกอบด้วยปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรใน  3  มิติ  ซึ่งประกอบด้วยเซลล์
ย่อยๆ 90 เซลล์ แต่ละเซลล์จะเป็นตัวแทนของค าถามเชิงประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่  18  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร นมิติต่าง ๆ 
 

  มิติด้านการสอน ประกอบด้วยตัวแปรส าคัญ 5 ตัวแปร คือ  
  1. การจัดการชั้นเรียนและตารางสอน  หมายถึงการจัดครูและนักเรียนให้พบกันและ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งเกี่ยวข้องกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
และการจัดกลุ่มนักเรียน 

มิติที่ 2 
ด านสถาบัน 

มิติที ่1  
ด านการเรียน

การสอน 
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  2. เนื้อหาวิชา หมายถึง เนื้อหาวิชาที่จะน ามาจัดการเรียนการสอน การจัดล าดับ
เนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้ เรียนและชั้นเรียนในแต่ละระดับ ซึ่งประกอบด้วย
โครงสร้างของความรู้  ความคิดรวบยอด และวิธีการแสวงหาความรู้ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละ
สาขาวิชา  การจัดล าดับเนื้อหาให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและชั้นเรียนแต่ละระดับ 
  3. วิธีการ หมายถึง หลักการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน  และนักเรียนกับนักเรียน 
  4. สิ่งอ านายความสะดวกต่างๆ หมายถึง สถานที่ อุปกรณ์  เครื่องมือ  และอุปกรณ์
พิเศษ ห้องปฏิบัติการ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ รวมทัง้สิ่งที่มีผลต่อการใช้หลักสูตร และการสอนด้านอ่ืนๆ 
  5. งบประมาณ หมายถึง เงินที่ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
การซ่อมแซม  เงินเดือนครู  ค่าจ้างบุคลากรที่จะท าให้งานการใช้หลักสูตรประสบความส าเร็จ 
  มิติด้านสถาบัน ประกอบด้วยตัวแปรที่ควรค านึงถึงในการประเมินหลักสูตร 5 ตัวแปร 
คือ 
  1. นักเรียน  มีองค์ประกอบที่ต้องค านึงถึงในการประเมินหลักสูตร  ได้แก่ อายุ  เพศ  
ระดับชั้นที่ก าลังศึกษา  ความสนใจ  ความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สุขภาพ
และสุขภาพจิต  ภูมิหลังทางครอบครัวและเศรษฐกิจสังคม 
  2. ครู  มีองค์ประกอบที่ต้องค านึงถึงในการประเมินหลักสูตร ได้แก่ อายุ เพศ  
วุฒิสูงสุดทางการศึกษา  ประสบการณ์ทางการสอน เงินเดือน กิจกรรมที่ท าเวลาว่างๆ การฝึกอบรม
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรในช่วงระยะเวลา 1-3 ปี และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  3. ผู้บริหาร มีองค์ประกอบที่ต้องค านึงในการประเมินหลักสูตร  ได้แก่ อายุ เพศ วุฒิ
สูงสุดการศึกษา  ประสบการณ์ทางการบริหาร เงินเดือน ลักษณะทางบุคลิกภาพการฝึกอบรมเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรในช่วงระยะเวลา 1-3  ปี  และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ 
  4. ผู้เชี่ยวชาญ มีองค์ประกอบที่ต้องค านึงถึงในการประเมินหลักสูตร  ได้แก่ อายุ  
เพศ  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลักษณะของการให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือ ลักษณะทางบุคลิกภาพ
และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  5. ครอบครัว มีองค์ประกอบที่ต้องค านึงถึงในการประเมินหลักสูตร ได้แก่ สถานภาพ
สมรส ขนาดของครอบครัว รายได้ สถานที่อยู่ การศึกษา การเป็นสมาชิกของสมาคม  การโยกย้าย  
จ านวนบุตรที่อยู่ที่โรงเรียนนี้  และจ านวนญาติที่อยู่ร่วมโรงเรียน 
  6. ชุมชน มีองค์ประกอบที่ต้องค านึงถึงในการประเมินหลักสูตร ได้แก่ สภาพชุมชน 
จ านวนประชากร การกระจายของอายุ ของประชากร ความเชื่อ (ค่านิยม ประเพณี ศาสนา ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ  สภาพการให้บริหารสุขภาพอนามัย  และการรับนวัตกรรมเทคโนโลยี) 
  มิติด้านพฤติกรรม  มีองค์ประกอบของพฤติกรรม 3 ด้าน คือ พฤติกรรมด้านความรู้
(Cognitive) พฤติกรรมด้านทักษะ (Psychomotor)  และพฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective) การจัด
หลักสูตรถ้าได้มีการก าหนดพฤติกรรมเป็นด้านๆ ไว้ จะช่วยให้การประเมินหลักสูตรมีความสะดวกและ
เป็นระบบ 
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  1. พฤติกรรมด้านความรู้  (Cognitive) ได้แก่ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
การวิเคราะห์ การประเมินค่าและการสร้างสรรค์  การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในด้านองค์ประกอบย่อยของพฤติกรรมอาจจะใช้แบบทดสอบมาตรฐานเป็นเครื่องมือการประเมิน 
  2. พฤติกรรมด้านทักษะ (Psychomotor) ได้แก่ การกระท าทั้งหลายที่ใช้การประสาน
ของกล้ามเนื้อ หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้มือและร่างกายปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การออกก าลัง
กาย การเล่นกีฬา การคัดลายมือ การพิมพ์ดีด 
  3. พฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective) ได้แก่ พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสนใจ ความชอบ 
ไม่ชอบ ทัศนคติ ความซาบซึ้ง และค่านิยม (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539 ; วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554  ; 
มารุต พัฒผล, 2556 ; March &  Willis, 1995) 
 2. ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 
  แนวคิดการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์ เริ่มด้วยการประเมินหลักสูตรที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การตัดสินใจ  แล้วจึงเริ่มก าหนด
ทิศทางและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  โดยการประเมินหลักสูตรของ แฮมมอนด์  
มีขั้นตอนของการประเมินหลักสูตรมี ดังนี้  (มารุต พัฒผล , 2556 ; อัญชลี สารรัตนะ , 2557 )  
  2.1 การประเมินหลักสูตรที่ก าลังใช้อยู่ โดยประเมินส่วนย่อยๆ ของหลักสูตร เช่น
การประเมินเพียงรายวิชาหนึ่งของหลักสูตร 
  2.2 นิยามลักษณะต่างๆของตัวแปร โดยอธิบายถึงตัวแปรต่างๆ ในมิติด้านการเรียน
การสอน มิติพฤติกรรม และมิติด้านสถาบัน 
  2.3 กระบวนการประเมินหลักสูตร ด าเนินการ 
   2.3.1 ก าหนดสิ่งที่ต้องการประเมิน ควรจะเริ่มต้นที่วิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร  
เช่น  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และจ ากัดระดับชั้นเรียน 
   2.3.2 ก าหนดตัวแปรในมิติการสอนและมิติสถาบันให้ชัดเจน 
   2.3.3 ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  โดยระบุถึง (1)  พฤติกรรมของ
นักเรียนที่แสดงว่าประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  (2)  เงื่อนไขของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 
(3)  เกณฑ์ของพฤติกรรมที่บอกให้รู้ว่านักเรียนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 

   2.3.4 ประเมินพฤติกรรมที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์  ผลที่ได้จากการประเมินจะ
เป็นตัวก าหนดพิจารณาหลักสูตรที่ด าเนินการใช้อยู่  เพ่ือตัดสินยกเลิกรวมหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร 
   2.3.5 วิเคราะห์ผลภายในองค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมแท้จริงที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะเป็นผลสะท้อนกลับไปสู่วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้  และเป็นการตัดสินว่าหลักสูตรนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด 
  2.4 พิจารณาสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงปรับปรุง 
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รูปแบบการประเมินของครอนบัค 
 ตามแนวความคิดของ ครอนบัค (Cronbach) นั้น การประเมินผลหมายถึงการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษา อาจเป็นกิจกรรใดก็ได้   เช่น  กิจกรรมการ
เรียนการสอนครอนบัคมีความเห็นว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องหลาย
อย่าง  
 ดังนั้นจึงเชื่อว่าการทดสอบสัมฤทธิผลในการเรียนเพียงอย่างเดียวเพ่ือดูการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมย่อมไม่เพียงพอส าหรับการประเมินกิจกรรม การเรียนการสอน                       
ควรประเมินผลกระทบหรือผลข้างเคียง  (Side  Effect)  (อัญชลี  สารรัตนะ, 2547 : 140 - 142 )  
 1. จุดมุ่งหมายของการประเมินผล 
  จุดมุ่งหมายของการประเมินนั้น  อาจแยกได้  3  ประการ  คือ 
  1.1 เพ่ือปรับปรุงรายวิชา (Course Improvement) เพ่ือตัดสินว่า อุปกรณ์การเรียน
การสอน  และวิธีการสอนใดท่ีน่าพอใจ  และมีส่วนใดที่ด าเนินการอยู่แล้วต้องแก้ไข 
  1.2 เพ่ือตัดสินเกี่ยวกับตัวบุคคล (Decision about  Individual) เช่น การตัดสินใน
การวางแผน การคัดเลือก หรือการแยกกลุ่มผู้เรียน หรือแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าส่วนใดที่เขาเด่น  และ
ส่วนใดที่เขาควรปรับปรุงแก้ไข  เป็นต้น 
  1.3 เพ่ือการตัดสินเกี่ยวกับระเบียบวิธีในการบริหาร (Administrative Regulation)  
เช่น เพ่ือการตัดสินว่า ระบบการศึกษาของโรงเรียนดีหรือไม่เพียงไร และครูแต่ละคนของโรงเรียน 

มีประสิทธิภาพดีหรือไม่อย่างไร  เป็นต้น 
 2. สิ่งท่ีควรประเมิน 
  ครอนบัค มีความเห็นว่า  การประเมินไม่ควรจ ากัดอยู่ที่การทดสอบผลสัมฤทธิ์เพียง
อย่างเดียว  ควรมีการวัดหรือศึกษาด้านอื่นด้วย  โดยครอนบัคเสนอไว้  4  ด้าน  คือ 
  2.1 การติดตามผลผู้ที่จบจากหลักสูตร (Follow-up-  Studies)   
   ส าหรับการศึกษาเพ่ือติดตามผลนั้น  อาจศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างจาก
การศึกษารายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ หรือกลุ่มตัวอย่างในโครงการกับกลุ่มตัวอย่างอีกจ านวนหนึ่งที่
มีพ้ืนฐาน  (Demographic – Variables)  คล้ายคลึงกัน  แล้วศึกษาเปรียบเทียบดูผลที่เกิดข้ึนระหว่าง
กลุ่ม  2  กลุ่มนี้ว่า แตกต่างกันหรือไม่  ในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  หรือทางความก้าวหน้าทาง
การศึกษาในระยะยาว  ผลที่ได้จากการศึกษาแบบนี้ไม่มีผลโดยตรงในการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
รายวิชาเรียน  เพราะไม่ให้ค าตอบที่ท าให้ทราบได้ว่าหลักสูตร  หรือรายวิชานั้นๆ ควรได้รับการ
ปรับปรุงด้านใดโดยเฉพาะบ้าง  แต่ก็มีประโยชน์ในการสร้างหลักสูตรใหม่  เพราะอาจใช้รายวิชาเดิม  
หรือยกเลิกรายวิชานั้นๆ ก็ได้ 
  2.2 การวัดทัศนคติ  (Attitude  Measurement) 
   การวัดทัศนคติท าได้หลายอย่าง เช่น การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม  
หากใช้แบบสอบถาม  ไม่ควรจะเชื่อผลจากแบบสอบถามมากนัก  ต้องดูว่าอัตราส่วนของผู้ตอบในการ
แสดงความคิดเห็นแต่ละข้อ  มีน้ าหนักเพียงพอหรือไม่  และที่ส าคัญก็คือทัศนคติเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
และผู้ตอบมีความล าเอียงได้มากถ้าผู้ตอบมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องด้วย  ถ้าถามความคิดเห็นที่ไม่
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เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอย่างตรงๆ จะได้ผลที่น่าเชื่อถือได้มากว่า  ผลของแบบสอบถามควรดูรายเฉลี่ย
ทั่วๆ ไปแทนที่จะดูรายละเอียดของแต่ละบุคคล 
  2.3 การวัดความสามารถท่ัวๆ ไป (Proficiency Measurement) 
   การวัดความสามารถทั่วๆ ไป ควรใช้แบบทดสอบมาตรฐานและควรใช้แบบทดสอบ
ต่างฟอร์มกับนักเรียนต่างกลุ่มก็จะเป็นการดี  ในการทดสอบกลุ่มตัวอย่างควรเป็นตัวแทนของ
ประชากร  และข้อทดสอบควรเป็นตัวแทนของเนื้อหาวิชา ส่วนข้อสอบแบบเขียนตอบ  (Essay  
Types)  ควรใช้วัดความสามารถเฉพาะอย่างด้วย  และใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กก็พอ 
   เป็นที่น่าสังเกตว่าครอนบัค ให้ความส าคัญของข้อสอบแต่ละข้อมากกว่าคะแนน
รวมและเมื่อรู้ผลการสอบแต่ละข้อแล้ว  ก็น ามาปรับปรุงการเรียนการสอนได้ทันทีตลอดเวลา  ดังนั้น
การประเมินผลของครอนบัคจึงเป็นทั้งการประเมินผลความก้าวหน้าหรือการประเมินเพ่ือการปรับปรุง
ในการเรียน (Formative Evaluation)  และการประเมินผลสรุปผลการเรียน  (Summative  
Evaluation)  และ  ครอนบัคเชื่อว่าการประเมินผลไม่ใช่การทดสอบหลังเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
  3.4 การศึกษากระบวนการ  (Process  Studies) 
   การศึกษากระบวนการมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในหลักสูตรเพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น  ส่วนนี้เป็นการประเมินผลความก้าวหน้าของหลักสูตร  
ซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่หลักสูตรก าลังด าเนินอยู่ตามความเห็นของครอนบัคนั้น  เขาเห็นว่าการประเมิน
เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรระดับชาติ  หรือรายวิชาในการเรียนการสอนควรกระท าโดยผู้เชี่ยวชาญใน
โรงเรียนหรือในระดับท้องถิ่นนั้นผู้สอนควรท าหน้าที่ประเมินผลหลักสูตรที่ตนสอนเอง 
   ตามแนวคิดของครอนบัค นั้นอาจสรุปได้ว่า  การประเมินหลักสูตรต้องการท า
การวัดหลายๆ ด้าน (Multidimentional Studies) ไม่เพียงแต่การวัดตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เท่านั้น
ต้องพยายามวัดผลข้างเคียงหรือผลกระทบอ่ืนๆ ด้วย (Side Effects) เช่น ความรู้ความสามารถท่ัวๆ ไป 
ทัศนคติ รวมทั้งการติดตามผลของการเรียนหลังการเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาด้วยว่า 
ผู้เรียนได้ผลตามจุดมุ่งหมายของการเรียนหรือไม่ เครื่องมือในการทดสอบก็มี  Proficiency  Test 
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์  รวมทั้งการเขียนเรียงความ เป็นต้น โดยครอนบัคให้ความส าคัญมาก
กับคะแนนที่ได้จากแต่ละข้อแทนที่จะเป็นคะแนนรวม  และมุ่งท าการทดสอบกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
หรือเกือบทั้งหมดด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกัน  เขาไม่เชื่อเรื่อง  Micro-Studies  และ  Comparative  
Studies  เพราะคิดว่า  ผลที่ได้เชื่อถือได้ยากเพราะมีตัวแปรบางอย่างๆ เช่น  Bias  และ  Placebos  
Effect  ที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างที่น ามาเปรียบเทียบกันเท่ากันได้ยาก นอกจากนี้แนวความคิดที่น่าสนใจ
มากก็คือ  เขามีความคิดว่าการก าหนดวัตถุประสงค์ที่มากเกินไป อาจท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้น้อยกว่า 

ที่ควร  เพราะผู้เรียนจะไม่สนใจเรียนรู้สิ่งอ่ืนที่นอกเหนือจากสิ่งที่ได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 

รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโรเบิร์ท สเตค 

 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโรเบิร์ท สเตค (Roberst Stake) ยึดหลักความสัมพันธ์ 
(Contingency) ของสิ่งที่ก าหนดไว้ก่อนแล้ว (Antecedents) กระบวนการท างาน (Transaction) 
และผลผลิต  (Outcomes)  ที่เกิดขึ้นหลังจากการเรียนการสอน  หลังจากการหาความสัมพันธ์ของสิ่ง 
3  สิ่งดังกล่าวแล้ว ก็ไปหาความสอดคล้อง (Congruence)  ของสิ่งที่จะประเมิน  (Intents Sources) 
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กับสิ่งที่สังเกตพบเห็น (Observations Sources)  และขณะเดียวกันนั้นก็หาความสัมพันธ์ในแนวตั้ง
ระหว่างสิ่งที่ก าหนดไว้ก่อนกระบวนการท างานและผลผลิต  เมื่อได้ข้อมูลโดยการบรรยายทั้งหมดแล้ว 
ก็น าข้อมูลทั้งหมดไปพิจารณาเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นมาตรฐาน  (Standards  Sources)  แล้วพิจารณา
ตัดสินคุณค่า  (Judgements  Sources)  ของสิ่งที่จะประเมินในช่องแนวตั้งของหลักการและเหตุผล
ของโปรแกรม (Programs Rationals) ซึ่ง วิชัย ดิสสระ (2535) และรุจิร์ ภู่สาระ (2546 ) กล่าวไว้
สอดคล้องกันว่า โรเบิร์ท สเตค แบ่งตารางวิเคราะห์ออกเป็น 15 ช่อง เพ่ือใช้ในการหาความสัมพันธ์
และความสอดคล้องของข้อมูลที่ตั้งใจประเมิน (Intents Sources) ข้อมูลที่สังเกตเห็น (Observations 
Sources) ข้อมูลที่ถือว่าเป็นมาตรฐาน (Programs Rationales) เพ่ือพิจารณาตัดสินใจและแสดง
ความคิดเห็นต่อหลักสูตรลงในช่องตัดสินคุณค่า (Judgements Sources) ทั้งนี้ โดยการยึดรายละเอียด
ของข้อมูลที่ได้จากทั้ง 3 ช่อง ตามแนวตั้งของหลักการและหลักสูตร  ของโปรแกรม  (Programs  
Rationales)  ซึ่งจะได้พิจารณาในรายละเอียดภาพที่ 19 (รุจิร์  ภู่สาระ, 2546 : 165) 
 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

   
 

    
 

 

         
ภาพที่  19  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโรเบิร์ทสเตค 

 

 จากภาพที่ 19 โรเบริท์ สเตค  อธิบายว่า  ในส่วนของการอธิบายสามารถจ าแนกออกเป็น
สิ่งที่ตั้งใจจะประเมิน  และสิ่งที่สังเกตได้จริง  ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้จะสามารถอธิบายได้จากากร
ประเมิน ส่วนการตัดสินใจแบ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน  และผลจากการประเมินที่ท าให้เกิด
การตัดสินใจ ดังนั้น ในการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการอธิบายและการตัดสินใจของ 
ผู้ประเมินในขั้นตอนต่างๆ ของการน าหลักสูตรหรือโปรแกรม การสอนไปใช้  สามารถบรรลุสิ่งที่
ก าหนดไว้ก่อน  กระบวนการและผลผลิตลงในตารางที่ 10 (รุจิร์ ภู่สาระ, 2546 : 165) 
 
  

 

หลักการเหตผุล 
การอธิบาย การตัดสินใจ 

สิ่งที่ตั้งใจ มาตรฐานการตดัสินใจ การสังเกต 

สิ่งที่มีมาก่อน 

กระบวนการเรียนการสอน 

ผลลัพธ์ 
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ตารางท่ี  10  รูปแบบการประเมินหลักสูตรของโรเบิร์ท  สเตค 
 

หลักการเหตุผลของโปรแกรม 

(Programs  Rationales) 
ข อมูลเชิงบรรยายส่ิงท่ีจะ
ประเมิน  สิ่งที่สังเกตเห็น 

ข อมูลเชิงตัดสินสิ่งท่ีเป็น
มาตร านการตัดสิน จ 

สิ่งท่ีก าหนด ว ก่อน 
(Antecedent) 

  

- บุคลิกลักษณะของผู้เรียน   
- บุคลิกลักษณะของครู   
- เนื้อหาวิชา   
- ลักษณะของหลักสูตร    
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน   
- อาคารสถานที่   
- การบริหาร-การจัดการโรงเรียน   
- ลักษณะชุมชน   
กระบวนการท างาน 
(Transaction) 

  

- การสื่อสาร   
- ตารางเวลาด าเนินการ 
-ล าดับเหตุการณ์ 
- ตารางเวลาเสริมแรง 

  

- บรรยากาศของสิ่งแวดล้อม   
ผลผลิต  (Out Come)   
- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน   
- ทัศนคติของผู้เรียน   
- ทักษะของผู้เรียน   
- ผลกระทบที่เกิดขึ้น   
- ผลที่เกิดกับสถาบัน   

 
 ช่องแรกตามแนวตั้งของตารางนั้นจะเป็นองค์ประกอบของหลักการและเหตุผลของโปรแกรม 
(Programs Rationales) ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อใหญ่ๆ 3 หัวข้อคือ สิ่งที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ก่อน
แล้ว (Antecedents)  กระบวนการท างาน  (Transactions)  เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และผลผลิต  (Outcomes)  ซึ่งเกิดจากกระบวนการท างานหรือการใช้หลักสูตรทั้ง  3 ช่องนี้    
มีลักษณะคล้ายกับการบริหารโดยทั่วๆ ไป  ที่ยึดหลักการของ Input - Process – Output  นั่นเอง  
ส าหรับหัวข้อสิ่งที่หลักสูตรก าหนดไว้ก่อนแล้วนั้น  แยกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ อีก 8 องค์ประกอบคือ 
1) บุคลิกลักษณะของผู้เรียน 2) บุคลิกลักษณะครู 3) เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 4) ลักษณะหลักสูตร  
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5) วัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 6) อาคารสถานที่ 7) การบริหารและการจัดการโรงเรียน  
8) ลักษณะชุมชน 
 ช่องกระบวนการท างาน (Transaction) นั้น แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบคือ 1) การสื่อสาร 2) 
ตารางเวลาด าเนินการ 3) ล าดับเหตุการณ์ 4) ตารางเวลาเสริมแรง 5) บรรยากาศของสิ่งแวดล้อม 
 ช่องผลผลิต (Outcomes) แบ่งออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ อีก 5  ข้อ คือ 1)  ผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน 2) ทัศนคติของผู้เรียน 3) ทักษะของผู้เรียน 4) ผลกระทบที่เกิดขึ้นและ5) ผลที่เกิดกับ
สถาบัน 
 รายละเอียดทั้ง 3 หัวข้อตามแนวตั้งของหลักการและเหตุผลของโปรแกรมก็คือรายละเอียด
หรือองค์ประกอบของหลักสูตรนั้นเอง ในแต่ละหัวข้อหรือแต่ช่องอาจแบ่งแยกหรือขยายออกไปโดยให้
มีรายละเอียดมากกว่านี้ก็อาจท าได้ ทั้งนี้แล้วแต่ความต้องการของผู้ที่จะประเมิน ที่ส าคัญก็คือ 

ช่องรายการต่างๆ ในช่องหลักการและเหตุผลตามแนวตั้งทั้ง 3 ช่องนี้ต้องมีความสัมพันธ์กันตามที่ได้
ก าหนดไว้ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรมาเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักหรือประเด็นที่ต้อง
ประเมินตามรายละเอียดที่ระบุไว้ 
 การพิจารณาและวิเคราะห์ผลการประเมินนั้นอาศัยข้อมูล 2 ชนิดมาพิจารณาเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์และความสอดคล้องกัน ข้อมูลทั้ง 2 ชนิดคือ 1) ข้อมูลเชิงบรรยาย (Descriptives Data) 
2) ข้อมูลเชิงตัดสิน(Judgements Data) ข้อมูลเชิงบรรยายนี้แยกเป็นข้อมูลของสิ่งที่จะประเมิน
( Intents Sources)  และข้อมูลของสิ่ งที่สั ง เกตเห็น  (Observations  Sources) ส าหรับข้อมูล              
เชิงตัดสินนั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิดเช่นกัน คือ ข้อมูลของสิ่งที่เป็นมาตรฐาน (Standards  Sources)  
และข้อมูลของการตัดสินใจ (Judgements  Sources) ตามภาพที่ 20 (วิชัย  ดิสสระ, 2535 : 120) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  20  การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และความสอดคล องของข อมูล 

 

ความสอดคล้อง 

ความสัมพันธ ์ ความสัมพันธ ์

สิ่งที่จะประเมิน สิ่งที่สังเกตเห็น 

ความสัมพันธ ์ ความสัมพันธ ์

 
หลักการ 
เหตุผล 
ของ 

โปรแกรม 

สิ่งที่ก าหนดไว้ก่อน 

กระบวนการท างาน 
 

ผลผลิต 

สิ่งที่ก าหนดไว้ก่อน 

กระบวนการท างาน 
 

ผลผลิต 

ความสอดคล้อง 

ความสอดคล้อง 
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 ตามรูปแบบของการประเมินหลักสูตรของโรเบิรท์ สเตค  เป็นการพิจารณาตัดสินใจใน
คุณค่าของหลักสูตร  อาศัยส่วนประกอบของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ก่อนแล้วเป็นหลักตามรายละเอียด
ของหลักการเหตุผลของโปรแกรม ผู้ประเมินต้องบรรยายหรือให้รายละเอียดของข้อมูลในช่องของสิ่งที่
จะประเมินก่อน  แล้วอาศัยความรู้สึกนึกคิดหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้น ซึ่งเป็นผลที่
ได้มาจากการสังเกตเห็นต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  แล้วบรรจุข้อมูลไว้ในช่องสิ่งที่ได้จากการสังเกตเห็น  
ในท านองเดียวกันทุกๆ ช่องต้องระบุข้อมูลเชิงบรรยายตามภาพที่ 20  ซึ่ง  ผลของการประเมิน
หลักสูตรจะปรากฏในช่องข้อมูลการตัดสินใจ  ข้อมูล  เชิงบรรยาย  แต่ละหัวข้อ  ตามแนวตั้งของ
หลักการเหตุผลของโปรแกรม  อันเป็นผลเนื่องจากการบรรยายความเป็นจริงในสิ่งที่ตั้งใจจะประเมิน  
กับสิ่งที่ได้สังเกตเห็นว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไร  แล้วน าข้อมูลที่ได้มานั้นไป
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน  จึงตัดสินใจว่าสิ่งที่ต้องการประเมินนั้นเป็นอย่างไร  ควรมีการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  เป็นต้น 
 ในท านองเดียวกันการประเมินหาค่าของความสัมพันธ์นั้น  เป็นการแสดงความรู้สึกที่มีต่อ
ความเกี่ยวพันของตัวแปรต่างๆ ในช่องของสิ่งก าหนดไว้ก่อนและช่องกระบวนการท างาน  ท าไม 

จึงเกิดผลผลิตดังกล่าว เช่น สภาพการเรียนการสอน วิธีการสอนของครู การจัดเตรียมในด้านต่างๆ  
ในโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอน  สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อผลผลิตอย่างไรบ้าง  การประเมินหลักสูตร
ตามรูปแบบโรเบิรท์สเตคนี้  ช่วยให้เราได้ทราบถึงผลของการวางแผนหลักสูตรว่าเราวางแผนพัฒนา
หลักสูตรได้ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างไร 
 ต่อมาในปี  ค.ศ.  1976 โรเบิรท์  สเตค  ( Roberst Stake, 1976 : 310 อ้างใน รุจิ ร์   
ภู่สาระ, 2546 : 169 -170)  ได้น าเสนอรูปแบบการประเมินอีกครั้งหนึ่ง  โดยรูปแบบนี้ได้เน้นย้ าใน
หัวข้อ 
 1. เน้นประเด็นทางการศึกษามากกว่าจุดประสงค์หรือสมมติฐาน 
 2. ใช้การสังเกตทั้งทางตรงและทางอ้อม  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 3. คุณค่าของมาตรฐานมีหลากหลาย  ขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน 
 4. ให้ความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่คนทั่วไปต้องการให้มีการประเมิน 
 ทั้งนี้  รูปแบบนี้เหมาะส าหรับผู้ใช้ประเมินหลักสูตรในชั้นเรียน  วิธีการด าเนินการน ามาใช้
กับปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นกรณีพิเศษ  ค่อนข้างยืดหยุ่น  และใช้วิธีการทางธรรมชาติในการประเมินผล 
 อนึ่ง  ในปี  ค.ศ.  1978  ก็ยังได้น าเสนอรูปแบบการประเมินที่จัดเป็นการประเมินเป็น 

รายกรณีเพ่ือเป็นการเน้นเฉพาะสถานการณ์เฉพาะอย่าง  เป็นการน ารูปแบบที่ โรเบิรท์ สเตคได้เคย
น าเสนอไว้ในปี  ค.ศ.  1976  มาดัดแปลงรูปแบบของกรณีศึกษา  (Case  Study)  มีดังนี้  
 1. อธิบายตัวแปรที่แตกต่างกันมากมายและไม่อาจจะแยกออกไปได้ 
 2. ข้อมูลได้มาจากการสังเกตส่วนบุคคล 
 3. เป็นการเปรียบเทียบภายในมากกว่าภายนอก 
 4. ให้ความส าคัญในการท าความเข้าใจกับรายกรณี  มากกว่าจะใช้การทดสอบสมมติฐาน 
 5. การขยายผลซึ่งเป็นความคิดของผู้ประเมินนั้น  ควรเป็นไปในลักษณะสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้
อย่างไร  ท าไมจึงเกิด  คนทั่วไปรู้สึกอย่างไร 
 6. การรายงานผลการด าเนินงานอย่างไม่เป็นทางการ 
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 รูปแบบการประเมินนี้จะใช้ความเป็นอัตนัยในการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างสูง มีความเหมาะสม
กับคนที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง  ผลของการประเมินยังสามารถสื่อสารให้คนทุกระดับเข้าใจได้ดีด้วย 
 
รูปแบบการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม  
 สมาคมฟาย เดลตา แคปปา (Phi Delta Kappa , 1969 อ้างใน อัญชลี สารรัตนะ, 2547 : 
146)  ได้ตั้งคณะกรรมการที่มีแดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel Stufflebeam) เป็นประธาน เพ่ือหาวิธี
แก้ปัญหาการประเมินโครงการทางการศึกษา แดเนียล สตัฟเฟิลบีม ได้ให้ความหมายการประเมิน คือ 
กระบวนการรวบรวมและสกัดข้อมูลเพ่ือสารสนเทศ  อันน าไปสู่การตัดสินใจและเชื่อมั่นว่าใครก็ตามที่
มีสารสนเทศที่มีคุณภาพพอเพียง  ครบถ้วนจะช่วยให้ผู้นั้นตัดสินใจได้ถูกต้อง   และได้น าแนวคิด 

เชิงระบบมาใช้ในการตัดสินใจ 4 ประเภท คือ 1) Planning  Decisions 2) Structuring  Decisions 
3) Implementing Decisions 4) Recycling  Decisions และมีประเภทการประเมิน 4 ประเภท 
เช่นเดียวกันคือ   
 1. การประเมินผลจุดมุ่งหมายและสภาพแวดล้อมของโครงการ ที่เรียกว่า Context 
Evaluation  
 2. การประเมินการลงทุนเพ่ือการจัดการศึกษาที่เรียกว่า  Input  Evaluation  
 3. การประเมินกระบวนการที่เรียกว่า Process  Evaluation   
 4. การประเมินผลลัพธ์หรือผลผลิตที่เรียกว่า  Product  Evaluation ได้ใช้ชื่อตัวอักษร
ย่อว่า  CIPP  จึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมแก่การช่วยตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกท่ีดีที่สุด 
 ตามปกติสถานการณ์ในการตัดสินใจ (Decision Settings) โดยทั่วไปจะประกอบด้วยมิติ 
ที่ส าคัญอยู่  2  มิติ  คือ  
 1. มิติด้านข้อมูลที่มีอยู่  (Information Grasp) คือถ้าเราจะตัดสินใจท าอะไรสักอย่างเรา
ต้องค านึงว่าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่มากน้อยเพียงใดแล้ว 
 2. มิติด้านปริมาณความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น  (Degree of Change) คือ 
หมายความว่าถ้าเราตัดสินใจท าอะไรสักอย่างหนึ่ง เราต้องค านึงว่าเมื่อท าไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมมากน้อยสักแค่ไหน 
 ฉะนั้น  ถ้าเรามองสถานการณ์ในการตัดสินใจใน 2 มิติดังกล่าวควบคู่กันไปแล้ว ก็จะเห็นว่า
สถานการณ์ในการตัดสินใจนั้นมีอยู่ 4 อย่างใหญ่ๆ ด้วยกันคือ 
 1. สถานการณ์การตัดสินใจที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย  แต่ทว่าข้อมูลที่
จะช่วยในการตัดสินใจนั้นมีอยู่หลายสถานการณ์ สถานการณ์การตัดสินใจอย่างนี้เรียกว่า Homeostatic 
 2. สถานการณ์การตัดสินใจที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและข้อมูลที่จะ
ช่วยในการตัดสินใจก็มีอยู่น้อย  สถานการณ์ตัดสินใจอย่างนี้เรียกว่า  Incremental 
 3. สถานการณ์การตัดสินใจที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  แต่ว่าข้อมูลที่จะ
ช่วยในการตัดสินใจก็มีอยู่มาก  สถานการณ์การตัดสินใจอย่างนี้เรียกว่า Neomobilistic 
 4. สถานการณ์การตัดสินใจที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  และข้อมูลที่จะช่วย
ในการตัดสินใจก็มีน้อย  สถานการณ์ตัดสินใจอย่างนี้เรียกว่า  Metamorphism 
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 การตัดสินใจทั้งปวงทางการศึกษานั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด จะจัดเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
อย่างไร  จะจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีไหน จะใช้สื่อการเรียนการสอนอะไร  จะจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรอะไร  ถ้าพิจารณาในแง่ของวิธีการกับผลที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเราอาจ
จ าแนกการตัดสินใจออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. Planning  Decisions คือการตัดสินใจเพ่ือก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง  ในเชิงหลักสูตร
คือการตัดสินจุดหมายของหลักสูตร (Curriculum Goals) คุณลักษณ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน 
 2. Structuring Decisions คือการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดโครงการในเชิงหลักสูตร
หรือการตัดสินรูปแบบของหลักสูตร  หรือการออกแบบหลักสูตรเพ่ือก าหนดวิธีที่จะท าให้หลักสูตร
บรรลุจุดหมายและผู้เรียนมีลักษณะตามท่ีคาดหวัง 
 3. Implementing Decisions คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้บังเกิดผล ในเชิงหลักสูตรคือการตัดสินวิธีการน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) 
เพ่ือให้การใช้หลักสูตรน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดผลตามที่คาดหวัง 
 4. Recycling Decisions คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการเพ่ือทบทวน
โครงการว่าควรจะท าต่อไปหรือควรจะยุติ  ล้มเลิก  ในเชิงหลักสูตรคือการตัดสินใจผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตร  เช่น  ความรู้ความสามารถของผู้เรียน  เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไปหรือยกเลิก   
ดังภาพที่ 21 (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , 2541 อ้างใน อัญชลี สารรัตนะ, 2547 : 147)  
 
 สิ่งท่ีคาดหวัง  สิ่งท่ีเป็นจริง 

 
 
ผลที่เกิดข ้น 

(1) 
การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 

(Planning) 

 (4) 
การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 

(Recycling ) 
  

 
 
 

  

วิธีการ (2) 
การตัดสินใจเพื่อก าหนด

โครงสร้าง 
(Structuring) 

 (3) 
การตัดสินใจเพื่อน าไปปฏิบัติ 

(Implementing) 

 
ภาพที่  21  ประเภทการตัดสิน จ 

 
 สิ่งท่ีควรประเมิน 
 ในการประเมินมีสิ่งส าคัญที่ต้องประเมินอยู่  4 ประเภท คือ (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์, 2539 ; 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2541 ; บุญชม ศรีสะอาด, 2546 ; อัญชลี สารรัตนะ, 2547)   
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 1. การประเมินสภาวะแวดล อม  (Context  Evaluation) 
  เป็นการประเมินความต้องการที่จ าเป็นเพ่ือน ามาซึ่งหลักการเหตุผลและการก าหนด
จุดมุ่งหมายการประเมินสภาวะแวดล้อมจะช่วยให้ผู้พัฒนาหลักสูตรรู้ว่า  สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษามีอะไรบ้าง  สภาพการณ์ที่คาดหวังกับสภาพที่แท้จริงในสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็น
อย่างไร  มีความต้องการ  หรือปัญหาอะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไข  มีโอกาสและ
สภาพก าลังที่จ าเป็นอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการจัดการศึกษา  และสืบเนื่องมากจากปัญหา
อะไร ฯลฯ ในการประเมินสภาวะแวดล้อมนี้  ผู้ประเมินอาจใช้วิธีดังต่อไปนี้ 
  1.1 การวิเคราะห์ความคิดรวบยอด (Conceptual Analysis) 
  1.2 การท าวิจัยด้วยการเก็บข้อมูลจากสภาพจริงๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ (Empirical 
Studies) 
  1.3 การอาศัยทฤษฎีและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  การประเมินสภาวะแวดล้อม
นี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการวางแผนหรือก าหนดจุดมุ่งหมาย (Planning  
Decisions) 
 2. การประเมินตัวป้อน (Input Evaluation) 
  เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรหรือสรรพ
ก าลังต่างๆ ที่มีอยู่เพ่ือให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างไร จะขอความช่วยเหลือ 

ด้านทรัพยากรและสรรพก าลังจากแหล่งภายนอกดีหรือไม่ จะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใดดี
ซึ่งเป็นการประเมินตัวป้อนอาจกระท าได้โดย 
  2.1 จัดท าในรูปของคณะกรรมการ 
  2.2 อาศัยผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผู้ท าไว้อยู่แล้ว 
  2.3 ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าปรึกษา 
  2.4 ท าการวิจัยเชิงทดลองเป็นการน าร่อง 
  ให้สังเกตว่าวิธีการประเมินตัวป้อนนี้มีแตกต่างกันออกไปมาก นับแต่การใช้วิธีง่ายๆ 
โดยอาศัยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หรือของคณะกรรมการ ไปจนถึงวิธีการที่ซับซ้อน เช่น การวิจัย
เชิงทดลอง  ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงมีมากน้อยเพียงไรและข้อมูลที่มีอยู่
จะน ามาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่มากหรือน้อยนั่นเอง ตัวอย่าง เช่น ในสถานการณ์การ
ตัดสินใจแบบ  Homeostatic ที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่ทว่าข้อมูลที่จะน ามา
ช่วยสนับสนุนนั้นมีอยู่มากแล้ว  ในบางกรณีอาจไม่จ าเป็นต้องประเมินผลในลักษณะที่ยุ่งยากซับซ้อน
แต่ประการใด อย่างไรก็ตามถ้าสถานการณ์การตัดสินใจเป็นแบบ Incremental หรือ Neomobilistic  
ที่ต้องการน านวัตกรรมบางอย่างมาใช้ในหลักสูตร  การประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาสนับสนุน
จ าเป็นต้องใช้วิธีที่รอบคอบรัดกุมยิ่งข้ึน  เพื่อให้ได้ผลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้นั่นเอง 
  ฉะนั้นการประเมินตัวป้อนนี้จะช่วยให้เราได้ข้อมูลในการตัดสินใจ  ถ้าเราจะจัด
การศึกษาตามหลักสูตร  เราควรจะขอความร่วมมือและช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกหรือไม่  ควรจะ
หาวิธีการใด  จะใช้วิธีการที่มีอยู่แล้วหรือวิธีการที่คิดค้นข้ึนมาใหม่ การด าเนินงานในโรงเรียน เช่น การ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างครู  และนักเรียน ฯลฯ ควรเป็นอย่างไรจึงจะช่วยให้การน าหลักสูตรไปใช้
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ประสบผลส าเร็จ  การประเมินตัวป้อนนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการ
ก าหนดโครงสร้างหรือการวางรูปแบบในการด าเนิน  (Structuring  Decisions) 
 3. การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation) 
  เป็นการประเมินเพื่อสืบค้นจุดอ่อนของรูปแบบการด าเนินงานตามที่คาดไว้เอาไว้  หรือ
จุดอ่อนของการด าเนินงานในขั้นตอนทดลองใช้หลักสูตร  เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกวิธีการต่อไป  ฉะนั้นจึงต้องมีการจดบันทึกผลการประเมินกระบวนการนั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยวิธีการหลายๆ อย่าง  ต่างๆ กัน  เช่น 

  3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติ 
  3.2 การวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ 
  3.3 การสัมภาษณ์ 
  3.4 การใช้แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 
  3.5 การให้เขียนรายงานประเภทปลายเปิด 
  อย่างไรก็ตามในการประเมินกระบวนการนี้  บางครั้งจ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการใน
การประเมินผลขึ้นมาโดยเฉพาะ  และให้คณะกรรมการชุดนี้มีเวลาท าการประเมินอย่างเต็มที่ เช่น  
ถ้าเป็นในระดับอุดมศึกษาก็อาจจะได้แก่ทีมงานในหน่วยวิจัยของสถาบันนั่นเอง  แต่ถ้าเป็นในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาก็อาจจะได้แก่ศึกษานิเทศก์ของจังหวัด เพราะการตั้งครูในโรงเรียนให้ท าหน้าที่
ประเมินผลโดยเฉพาะนั้นท าได้ยากเนื่องจากมีข้อจ ากัดอยู่หลายอย่าง เช่น เรื่องเวลาซึ่งมีความจ าเป็นมาก
ในกรณีที่สถานการณ์การตัดสินใจเป็นแบบ Incremental และ Neomobilistic เพราะมีข้อมูลที่ช่วย
ในการตัดสินใจอยู่แล้วน้อยมาก แต่ถ้าหากสถานการณ์การตัดสินใจเป็นแบบ Homeostic ซึ่งต้องการ
ให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย  ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่จะน ามาใช้สนับสนุนอย่างเหลือเฟือ 
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนอาจช่วยกันท าการประเมินก็ได้ การประเมินกระบวนการนี้ให้ข้อมูลที่ช่วย
ในการตัดสินใจด้านการน าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติจริงๆ (Implementing  Decisions) 
 4. การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Product  Evaluation) 
  เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่า ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นเป็นไปตามที่คาดหวัง
เอาไว้มากน้อยเพียงไร อาจท าได้โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์สัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่มีอยู่ก็ได้ใน
กระบวนการศึกษานั้นการประเมินผลผลิตจะให้ข้อมูลที่น ามาช่วยตัดสินใจว่ามีกิจกรรมทางการศึกษา
อะไรบ้างที่ควรท าต่อไป เลิกท า หรือควรน ามาปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลที่จะ
น าไปเชื่อมหรือสานต่อเข้ากับขั้นตอนอ่ืนๆ ของกระบวนการทางการศึกษาได้อีกด้วย เช่น โรงเรียน
หนึ่งมีปัญหาครูไม่พอสอนหรือครูมีภารกิจมากจนไม่มีเวลาจะเตรียมการสอนให้ได้ ผลจึงได้คิด
นวัตกรรมทางการสอนแบบ RIT (Reduced Instructional Time)  ขึ้นมาใช้  เสร็จแล้วก็ท าการ
ประเมินผลผลิตของการเรียนแบบ  RIT  ดูพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้นอยู่ในขั้นที่
น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง  และยังพบว่านวัตกรรมดังกล่าวมีความพร้อมที่จะน าไปเผยแพร่ในโรงเรียนอ่ืน 
ๆ ที่ประสบปัญหาอย่างเดียวกันได้  เพราะเป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายไม่สิ้นเปลืองมากนักอย่างนี้ผู้ บริหาร
การศึกษาก็อาจใช้ผลจากการประเมินดังกล่าวมาช่วยในการตัดสินใจประกาศให้โรงเรียนต่างๆ  
น านวัตกรรมแบบ  RIT  ไปใช้จัดกรรมการเรียนการสอนต่อไป การประเมินผลผลิตจะให้ข้อมูลที่ช่วย
ในการตัดสินใจว่าจะเก็บรักษาไว้หรือเลิกใช้หรือปรับปรุงแก้ไขใหม่  (Recycling  Decisions) 
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  รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจและการประเมิน การประเมินแต่ละประเภท
ดังกล่าว  จะเอ้ืออ านวยต่อการน าไปตัดสินใจแต่ละประเภท  ดัง รูปแบบความสัมพันธ์ ดังภาพที่ 22 
(อัญชลี สารรัตนะ, 2547 : 151)   
 
 ประเภทของการประเมิน  ประเภทการตัดสิน จ 
    
 การประเมินสภาวะแวดล้อม 

(Context  Evaluation) 
 การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 

(Planning  Decisions) 
    

 
 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น/ 

ตัวป้อน 
(Input  Evaluation) 

 การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้าง 
(Structuring  Decisions) 

    
 

 การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation) 

 การตัดสินใจเพื่อน าโครงการ 
ไปปฏิบัติ 

(Implementing  Decisions) 
    

 
 การประเมินผลผลิต 

(Product  Evaluation) 
 การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 

(Recycling  Decisions) 
 

 
 

ภาพที่  22  รูปแบบของการประเมินหลักสูตรของสตัฟเฟิลบีม  ( CIPP) 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตร 
 การประเมินหลักสูตรมีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาคุณภาพของการประเมินหลักสูตร มี 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) เกณฑ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific Criteria) 2) เกณฑ์การน าไปปฏิบัติได้จริง 
(Practical Criteria) 3) เกณฑ์ความคุ้มค้า (Prudential Criteria) ซึ่งก่อนที่จะด าเนินการประเมิน
หลักสูตรต้องมีการวางแผนการด าเนินการให้การประเมินหลักสูตรมีคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน  
โดยแต่ละด้านมสีาระส าคัญดังนี้ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2554, Brady, 1992  อ้างใน มารุต พัฒผล, 2556) 
 1. เกณฑ์ความเป็นวิทยา าสตร์ (Scientific Criteria) หมายถึง ความถูกต้องและเชื่อถือ
ได้ของการประเมินหลักสูตร 4 ประการ ได้แก่ 
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  1.1 ความเที่ยงตรงภายใน (Internal Validity) หมายถึง การประเมินหลักสูตรได้
สารสนเทศ หรือข้อสรุป ตรงกับสภาพความเป็นจริง ตรงตามปรากฏการที่เป็นตัวแทนภายในขอบเขต
การพิจารณาอย่างถูกต้องและเป็นจริง 
  1.2 ความเที่ยงตรงภายนอก (External Validity) หมายถึง ผลการประเมินหลักสูตร
ที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพียงบางส่วน เช่น เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น สามารถสรุปอ้างอิง 
(Generalization) ไปยังบริบทอ่ืนภายในหลักสูตรเดียวกันได้ เช่น สังเกตพฤติกรรมจิตอาสาของ
ผู้เรียนบางคน แล้วสรุปข้อค้นพบจากการสังเกตนั้นไปยังผู้เรียนทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง 
  1.3 ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง การประเมินหลักสูตรที่ใช้วิธีการหรือ
เครื่องมือที่แตกต่างกัน หรือใช้ผู้ประเมินเป็นคนละคนกัน แต่ได้ผลการประเมินตรงกันหรือสอดคล้องกัน 
  1.4 ความเป็นปรนัย (Objective)  หมายถึง การประเมินหลักสูตรที่ดีความเป็น
รูปธรรม ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์  ผู้ประเมินที่มีความรู้และประสบการณ์ 
ตลอดจนความช านาญเพียงพอ จะมีความเห็นตรงกันในผลการประเมิน 

 2. เกณฑ์การน า ปปฏิบัติ ด จริง (Practical Criteria) หมายถึง หลักการที่ก าหนดไว้
เพ่ือให้การประเมินหลักสูตรมีความเป็นไปได้จริงในระดับการปฏิบัติ 6 ประการ ได้แก่ 
  2.1 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน (Relevance) หมายถึ ง  
การประเมินหลัก สูตรที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประเมิน การประเมินหลักสูตร ที่ไม่
ตรงประเด็น หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมินเปรียบเสมือนการตอบค าถามไม่ตรงกับโจทย์ 
  2.2 ความมีคุณค่าและความส าคัญ ( Importance) หมายถึง ผลการประเมิน
หลักสูตรเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมีความส าคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร น าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
ได้จริง 
  2.3 ความมีขอบเขต (Scope) หมายถึง การประเมินหลักสูตรที่ก าหนดขอบเขตของ
การประเมินไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมสิ่งที่มุ่งประเมิน ประเด็นการประเมิน รวมทั้งบุคคล ผู้ให้ข้อมูล 
มาตรฐานการประเมินหรือเกณฑ์รวมทั้งระยะเวลาของการประเมิน ซึ่งเกณฑ์ด้านการปฏิบัติได้จริงใน
ด้านความตรงประเด็น ความมีคุณค่า และความส าคัญและมีขอบเขตชัดเจนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน
และมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
  2.4 ความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง การประเมินหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น 

ข้อค้นพบจากการประเมินหรือข้อเสนอแนะที่มีต่อหลักสูตร มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดมาจาก
กระบวนการประเมินทั้งหมด ตั้งแต่คณะกรรมการประเมิน วิธีการและเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ความเป็นมาตรฐานของเกณฑ์ที่ใช้การประเมิน 
  2.5 ความเหมาะสมของเวลา (Timelines) หมายถึง การประเมินหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาด าเนินการอย่างเหมาะสม และเพียงพอ ไม่น้อยเกินไปจนส่งผลท าให้เกิดความเร่งรีบ
ด าเนินการประเมินหลักสูตร และไม่ยาวนานเกินไปจนท าให้ผลการประเมินล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์
หรือล้าสมัย 
  2.6 การเผยแพร่ผลการประเมิน (Pervasiveness) หมายถึง การประเมินหลักสูตร 

ที่เผยแพร่ผลการประเมินให้กับบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้เรียน  



230 
 

เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่มีความต้องการใช้สารสนเทศจากการประเมิน เช่น นักวิจัย ผู้บริหารระดับสูง  
เป็นต้น 
 3. เกณฑ์ความคุ มค่า (Prudential Criteria) เป็นหลักการที่ก าหนดไว้เพ่ือให้การประเมิน
หลักสูตรมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  หมายถึง 
การประเมินหลักสูตรต้องใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด แต่ได้ผลการประเมินที่มีประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากขึ้น 
 การประเมินหลักสูตรมีคุณภาพ สามารถท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรสามารถน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
ท านองกลับกัน หากการประเมินหลักสูตรไม่มีคุณภาพ จะส่งผลท าให้การตัดสินใจมีความผิดพลาด
เกิดข้ึนได ้
 

บทสรุป 
 ในการประเมินหลักสูตรนั้น ควรประเมินในประเด็นส าคัญคือ  การประเมินเอกสาร
หลักสูตร  การประเมินการน าหลักสูตรไปใช้  การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนซึ่งหมายถึง 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะผู้เรียนและพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป  
และการประเมินระบบหลักสูตรเป็นการประเมินความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ระบบและกระบวนการของหลักสูตร  ส่วนระยะเวลาในการประเมินหลักสูตรนักพัฒนาหลักสูตรได้
เสนอไว้เป็น 4 ระยะ คือการประเมินหลักสูตรก่อนน าหลักสูตรไปใช้  การประเมินระหว่างด าเนินการ
ใช้หลักสูตร การประเมินหลังการใช้หลักสูตร  และการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ  การประเมินในแต่
ละระยะนั้นมีรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ไม่เหมือนกัน  ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรต้องเลือกใช้รูปแบบ
การประเมินที่เหมาะสมกับระยะการประเมินนั้นๆ ในบทนี้ได้เสนอรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ
นักพัฒนาหลักสูตรไว้ 5 รูปแบบคือ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ แฮมมอนด์ และ ครอนบัค  
ซึ่งทั้งสามแนวคิดนี้เป็นรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่เน้นการน าเอาเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมาเป็นประเด็นในการประเมิน  รูปแบบประเมินของโรเบริท์ สเตท เป็นรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรที่เน้นการใช้เกณฑ์เป็นหลัก การประเมินกระบวนการต่างๆ ที่ช่วยในการด าเนินการใช้
หลักสูตรให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  ส่วนรูปแบบการประเมิน
หลักสูตรของแดเนียล สตัฟเฟิลบีม เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูล 

ที่เกิดจากการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานจริงของการใช้หลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ก่อน 
ผลการประเมินหลักสูตรจะมีความน่าเชื่อเพียงใด อยู่ที่เกณฑ์ส าหรับการใช้พิจารณาตัดสินใจการ
ประเมินหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย 1) เกณฑ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific Criteria) ซึ่งเน้นความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของการประเมินหลักสูตร 2) เกณฑ์การน าไปปฏิบัติได้จริง (Practical Criteria) 
เน้นหลักการที่ก าหนดไว้เพ่ือให้การประเมินหลักสูตรมีความเป็นไปได้จริงในระดับการปฏิบัติ  และ  
3) เกณฑ์ความคุ้มค่า (Prudential Criteria)  เป็นหลักการที่ก าหนดไว้เพ่ือให้การประเมินหลักสูตร 

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   
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ค าถามทบทวน 
 
 
 1. จงสรุปความหมายของการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดของตนเอง 
 2. จงอธิบายจุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตร  
 3. จงเขียนอธิบายลักษณะส าคัญของการประเมินหลักสูตรตามแนวคิดตนเอง 
 4. จงเขียนอธิบายระยะเวลาในการประเมินหลักสูตรพร้อมระบุวัตถุประสงค์ในแต่ละ
ระยะให้เห็น 
 5. จงยกตัวอย่างวิธีการประเมินหลักสูตรในระยะของการน าหลักสูตรไปใช้ตามที่ตนเข้าใจ 
 6. จงเขียนผังกราฟฟิกรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ตนเองสนใจอย่างน้อย 3 รูปแบบ 
 7. จงเขียนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบการประเมินหลักสูตรของไทเลอร์
กับของโรเบิร์ท สเตค 
 8. จงเขียนสรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตรพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 9. จงยกตัวอย่างวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรหลักการใช้หลักสูตร 
 10. หากนักศึกษาได้รับหน้าที่ให้ท าการประเมินหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 
2551 ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักศึกษาจะ
เลือกรูปแบบการประเมินหลักสูตรของใครพร้อมให้เหตุผลและอธิบายขั้นตอนการประเมิน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 
หลักสูตทอ้งถิ่นและหลกัสูตรอิงมาตรฐาน 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์และระบุความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่นได้ 
 2. วิเคราะห์และสรุปความหมายของหลักสูตรท้องถิ่นตามแนวคิดของนักการศึกษาได้ 
 3. อธิบายองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่นได้ 
 4. อธิบายแนวทางการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นได้ 
 5. สรุปขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นได้ 
 6. วิเคราะห์และระบุความส าคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐานได้ 
 7. วิเคราะห์และสรุปความหมายของหลักสูตรอิงมาตรฐานได้ 
 8. อธิบายความส าคัญของมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลต่อบุคคลที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรได้ 
 9. อธิบายความสัมพันธ์แต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรอิงมาตรฐานได้ 
 10. สรุปขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานได้ 
 11. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

เนื้อหา 
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
  ความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น 
  ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น 
  องค์ประกอบของหลักสูตรท้องถิ่น 
  แนวทางการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
  ความส าคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
  ความหมายของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
  องค์ประกอบของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
 

วิธีการสอน 
 1. วิธีสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบอภิปราย 
  1.2 วิธีสอนแบบบรรยาย 



236 
 

  1.3 วิธีสอนแบบกลุ่มเรียนรู้ 
 2. เทคนิคการสอน 
  2.1 การใช้ค าถาม 
  2.2 กระบวนการกลุ่ม 
  2.3 การเรียนรู้ผ่านของจริง 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ขั้นน า 

  3.1 ผู้สอนชวนผู้เรียนสนทนาเกี่ยวกับระดับหลักสูตรที่เคยเรียนผ่านมาในบทที่ 1 
หรือจากประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้เคยเรียนรู้   
  3.2 ผู้สอนเชื่อมโยงเนื้อหากับบทเรียน พร้อมแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อสาระ 
กิจกรรมการเรียนรู้และชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้ครั้งนี้ด้วย Microsoft Power Point  
  ขั้นสอน 

  3.3 นักศึกษาดูวิดีทัศน์ “ถอดรหัสหลักสูตร ตอน หลักสูตรท้องถิ่น” แล้วร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับตัวอย่างการได้มาซึ่งหลักสูตรท้องถิ่น ความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น ขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
  3.4 นักศึกษาเข้ากลุ่มๆ ละ 3 คน ร่วมกันสรุปเขียนแผนภูมิลงในกระดาษปรุ๊ฟ โดย
น าเสนอประเด็นต่อไปนี้ 
   3.4.1 ความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น 
   3.4.2 แนวทางการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
   3.4.3 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
  3.5 ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ“ความหมาย ความส าคัญ  องค์ประกอบหลักสูตร
ท้องถิ่นและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ด้วย Microsoft Power Point และน าเสนอตัวอย่าง 
“หลักสูตรท้องถิ่น” พร้อมซักถาม   
  3.6 นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องการสรุปสาระต่างๆ ในแผนภูมิก่อนน าไปติดหน้า
ชั้นเรียน  
  3.7 ผู้สอนน าเสนอ “มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ” 

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่า “มาตรฐาน
การเรียนรู้” บอกอะไรแก่ “ครูผู้สอน” “ผู้ปกครอง” และ “นักเรียน”  
  3.8 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย และความส าคัญของ
หลักสูตรอิงมาตรฐาน  
  3.9 นักศึกษาจัดกลุ่มใหม่ตามความสนใจ กลุ่มละ 3-4 คน ให้ศึกษา 1) องค์ประกอบ
ของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 2) ความสัมพันธ์แต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรอิงมาตรฐาน และ  
3) ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน  โดยให้น าเสนอผลการศึกษาตามวิธีการหรือรูปแบบ  

ที่กลุ่มสนใจ   
  3.10 กลุ่มน าเสนองาน สมาชิกในห้องร่วมกันอภิปรายซักถามในเชิงวิเคราะห์ ผู้สอน
เติมเต็มความรู้ 
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  3.11 ผู้ เรียนแต่ละคนสรุปรายละเอียดเติมเต็มเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

อิงมาตรฐานตามทีต่นเองเข้าใจเขียนลงสมุดบันทึก  
  ขั้นสรุป 

  3.12 ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการพัฒนาหลักสูตร
อิงมาตรฐานด้วย Microsoft Power  Point  พร้อมซักถาม 
  3.13 นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยชมผลงานที่เพ่ือนน าเสนอหน้าชั้น  
  3.14 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท และบันทึกการเรียนรู้ (Learning  Log) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. Microsoft Power Point การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการพัฒนาหลักสูตรอิง
มาตรฐาน 
 2. เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาหลักสูตร 
 3. หลักสูตรท้องถิ่น  
 4. วิดีทัศน์ “ถอดรหัสหลักสูตร ตอนหลักสูตรท้องถิ่น” (ที่มา ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา) 
 5. Internet และ Website ทางการศึกษา  
 

การวัดและประเมินผล 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้ 
 

พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
1. วิเคราะห์และระบุความส าคัญของ
หลักสูตรท้องถิ่นได้ 
2. วิเคราะห์และสรุปความหมายของ
หลักสูตรท้องถิ่นตามแนวคิดของนัก
การศึกษาได้ 
3. อธิบายองค์ประกอบส าคัญของ
หลักสูตรท้องถิ่นได้ 
4. อธิบายแนวทางการจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่นได้ 
5. สรุปขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นได้ 
6. วิเคราะห์และระบุความส าคัญของ
หลักสูตรอิงมาตรฐานได้ 

      
      
      สังเกต 
    การตอบ 
  ค าถาม     
   และอภิปราย/        
   ตรวจชิ้นงาน/     
  บันทึกการ    
  เรียนรู้   
  (Learning 
Log) 

 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/ 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 

 
พฤติกรรมการ
แสดงออกท้ังการ
ตอบค าถาม /
การร่วม
อภิปราย/การ
ท างานกลุ่ม ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 
 
  ชิ้นงานที่ท า
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์  
ครอบคลุมเนื้อหา 
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พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
7. วิเคราะห์และสรุปความหมายของ
หลักสูตรอิงมาตรฐานได้ 
8. อธิบายความส าคัญของมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่มีผลต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง
กับหลักสูตรได้ 
9. อธิบายความสัมพันธ์แต่ละ
องค์ประกอบของหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ได้ 
10. สรุปขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรอิง
มาตรฐานได้ 
11. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย    

 
 
     สังเกต 
    การตอบ 
    ค าถาม     
    และอภิปราย/        
    ตรวจชิ้นงาน/     
   บันทึก 
   การเรียนรู้      
   (Learning  
   Log) 

 

 

เสนอความ
คิดเห็น 
ชัดเจน 
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 8 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสตูรอิงมาตรฐาน 

 
 
 หลักสูตรแกนกลางของชาติเป็นเครื่องที่ใช้ในการพัฒนาของคนในประเทศ โดยมีมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   เพ่ือให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องน าไปปรับใช้ให้
สอดคล้องกับสภาพสังคม ชุมชนของท้องถิ่น โดยการจัดท ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นหรือเรียกว่า
หลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากบริบทสภาพจิรงของสังคมชุมชมตนเอง แต่อยู่ภายใต้กรอบ
มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนอันเป็นเป้าหมายของประเทศเป็นส าคัญ ฉะนั้นเพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
หลักสูตรในระดับท้องถิ่นควรท าความเข้าใจแนวทาง วิธีการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ในบทนี้จึง
ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรอิงมาตรฐาน   
 

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

          1. ความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น 

 ถึงแม้ว่ามีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางของชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรแม่บทที่สถานศึกษาน าไป
เป็นแนวทางในจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องเป็นหลักสูตรที่ ตอบสนอง
ความต้องการและความจ าเป็นของท้องถิ่นในปัจจุบันนับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตราที่ 27 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
หน้าที่พัฒนาหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เ พ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  เ พ่ือให้ 
ผู้เรียนรู้เรื่องของท้องถิ่นของตนเอง ได้รู้จักตนเอง มีจุดยืนของตนเอง  และรักถ่ินฐานของตนเองไม่ละ
ทิ้งท้องถิ่นของตนไปท ามาหากินที่อ่ืน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือปลูกฝังความรักในท้องถิ่น
จึงมีความส าคัญยิ่ง เหตุผลและความจ าเป็นดังนี้ (ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ , 2539 ;  สุนันทา สุนทร
ประเสริฐ, 2544 อ้างใน ฆนัส ธาตุทอง, 2550) 
 1. หลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแม่บทได้ก าหนดจุดหมาย เนื้อหาสาระ และกิจกรรม
อย่างกว้างๆ เพ่ือให้ทุกคนได้เรียนรู้คล้ายคลึงกันท าให้กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเนื้อหาสาระและ
ประสบการณ์ที่เป็นหลักการทั่วๆ ไป ไม่สามารถประมวลรายละเอียดเกี่ยวกับสาระความรู้ตาม
สภาพแวดล้อมสังคม เศรษฐกิจ ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นในแต่ละแห่งได้ทั้งหมด จึงต้อง
พัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้มากท่ีสุด 
 2. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีผลกระทบโดยตรงต่อทรรศนะและการด าเนินชีวิตของคนไทยทั้งในเมืองและชนบท  
จึงต้องมีหลักสูตรระดับท้องถิ่นเพ่ือปรับสภาพของผู้เรียนให้สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงใน 

ด้านต่างๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภูมิล าเนาท้องถิ่นของตน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาตน ครอบครัวและท้องถิ่น ตลอดจนด าเนินชีวิตอยู่ในท้องถิ่นของ
ตนอย่างเป็นสุข 
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 3. การเรียนรู้ที่ดีควรจะเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวไปยังสิ่งที่ไกลตัวเพราะเป็นกระบวน 

การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถดูดซับได้รวดเร็วกว่า ดังนั้นจึงควรมีหลักสูตรระดับท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ชีวิตจริงตามสภาพ เศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่นตนแทนที่จะเรียนรู้ไกลตัว ซึ่งท าให้ผู้เรียนไม่
รู้จักตนเอง ไม่รู้จักชีวิต ไม่เข้าใจและไม่มีความรู้สึกท่ีดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเอง  นอกจากนี้ 
การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นจะช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรักและความผูกพัน รวมทั้งภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน 
 4. ทรัพยากรท้องถิ่นโดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในชนบทของ
ไทยมีอยู่มากมายและมีค่าบ่งบอกถึงความเจริญมาเป็นเวลานาน หลักสูตรแม่บทหรือหลักสูตร
แกนกลางไม่สามารถน าเอาทรัพยากรท้องถิ่นดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้  แต่หลักสูตรระดับท้องถิ่น
สามารถบูรณาการเอาทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งหลายมาใช้ในการเรียนการสอน ไม่
ว่าด้านอาชีพ หัตถกรรม เกษตรกรรม ดนตรี การแสดง วรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมีผล
ท าให้ผู้เรียนได้รู้จักท้องถิ่นของตน เกิดความรักความผูกพันกับท้องถิ่นของตน และสามารถใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นในการประกอบอาชีพได้ 
 5. การตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับพุทธศักราช 2542 มาตรา 
27 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้ก าหนดหลักสูตรแกนกลางและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือ
การศึกษาต่อ 
 6. การตอบสนองต่อสภาพในชุมชนและสังคม สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระ
ของหลักสูตรขึ้นมาใช้เอง  ในส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือเป็นสมาชิ กที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 7. การตอบสนองต่อการปฏิรูปหลักสูตรตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2524 มุ่งเน้นปฏิรูปหลักสูตรให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนในการ
พัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับวิถีชีวิต การประกอบอาชีพซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นอย่างมีความสุข สามารถด ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดล้อม 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า หลักสูตรท้องถิ่นมีความส าคัญเนื่องจากแต่ละท้องถิ่น 

มีสภาพ ปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกัน การน าหลักสูตรแม่บทของชาติมาใช้โดยตรงไม่ได้  
มีลักษณะมาตรฐานกลางที่ก าหนดให้พัฒนามาตรฐานคุณภาพคนของประเทศซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนนั้น ๆ ท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดหลักสูตรเองเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้หลักสูตร
มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งเพ่ือการตอบสนองต่อการปฏิรูปหลักสูตรตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

 2. ความหมายของหลักสูตรท้องถิ่น 

 หลักสูตรท้องถิ่น เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนที่จะต้องใช้หลักสูตรนั้นๆ นอกจากนี้ชุมชนและบุคคลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรด้วย
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ดังนั้น หลักสูตรท้องถิ่นจะก่อให้เกิดผลทางปฏิบัติและอ านวยประโยชน์ที่แท้จริง ต่อท้องถิ่นที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีนักการศึกษาให้ความหมายหลักสูตรท้องถิ่น ดังนี้ 
 สงัด อุทรานันท์ (2532 : 311-312)  กล่าวถึงหลักสูตรท้องถิ่นว่าเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสนองความต้องการของสังคมที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ โดยการเปิดโอกาสให้
ผู้ใช้หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรได้ 
 ใจทิพย์  เชื้ อรั ตนพงษ์  (2539 : 107) ให้ความหมายหลักสู ตรท้องถิ่ น  หมายถึ ง  
มวลประสบการณ์ที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานและบุคคลในท้องถิ่นจัดให้แก่ผู้เรียนตามสภาพและ
ความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2545 : 86)  ให้ความหมายหลักสูตรท้องถิ่นว่าเป็นการ
น าหลักสูตรแกนแม่บทระดับชาติที่พัฒนาจากส่วนกลางมาปรับขยายเพ่ิมเติมหรือสร้างหลักสูตรย่อย
ขึ้นใหม่  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียนและอนุรักษ์วัฒนธรรม  
เอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นนั้นๆ ไว้ 
 ฆนัท ธาตุทอง (2550 : 151 ) ให้ความหมายหลักสูตรท้องถิ่น หมายถึง หลักสูตรที่ท้องถิ่น
สร้างขึ้นเอง หรือการพัฒนาจากหลักสูตรแกนกลาง โดยการปรับขยาย เพ่ิม หรือสร้างหลักสูตรย่อย
ขึ้นใหม่ โดยมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของแต่ละท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้เรื่องราวของตน เรียนรู้อาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณ ีวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น เพ่ือน าไปแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตของตนเองครอบครัวและท้องถิ่นได้ 
 ชัยวัฒน์ สุทธ์รัตน์ (2556 : 186)  ให้ความหมาย หลักสูตรท้องถิ่น ว่าเป็นหลักสูตรที่สร้าง
ขึ้นให้สอดคล้อกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียน วัฒนธรรม  เอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น รวมทั้ง
ปัญหาและคามต้องการของสังคมที่ใช้หลักสูตรนั้นๆ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้หลักสูตรได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 
 โบแชมป์ (Beauchamp, 1981) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นนั้นควรให้ผู้ใช้
หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีอาณาเขต (Area)  
ที่เหมาะสมของหลักสูตรว่าควรจะอยู่ที่โรงเรียนแต่ละแห่ง ทั้งนี้ เนื่องจากชุมชนแต่ละแห่งจะมีสภาพ
ปัญหา และความต้องการแตกต่างกันและการพัฒนาหลักสูตรควรเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาหลักสูตร
ขึ้นใช้เองโดยสะดวกด้วย หลักสูตรท้องถิ่นเป็นการขยายและปรับปรุงหลักสูตรระดับชาติ คือค าว่า 
“การขยาย”หมายถึง การน าเอาทั้งจุดหมายและเนื้อหามาขยายความ คือ ขยายออกจากนามธรรมให้
เป็นรูปธรรม ขยายเนื้อหาเพ่ิมขึ้นมีรายละเอียดที่ครูจะน าไปใช้สอนได้ ส่วนการ“ปรับ”ก็คือ 

การน าเอาจุดหมายและเนื้อหาวิชามาปรับให้สอดคล้องกับสภาพสังคมภูมิศาสตร์และความต้องการ
ของประชาชนในแต่ละเขต  
 สรุปว่าหลักสูตรท้องถิ่นเป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานในท้องถิ่น สร้างขึ้นอาจ
แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 1) หลักสูตรอิงหลักสูตรแม่บท อาจเป็นการขยายหรือปรับจากหลักสูตรแม่บทเรื่อง
หลักสูตรแกนกลางของชาติ  และ 2) หลักสูตรที่อิงสภาพปัญหาและการตอบสนองต่อความต้องการ
ของท้องถิ่น  ทั้งนี้หลักสูตรท้องถิ่นสร้างขึ้นมาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อสาระหรือประสบการณ์ 
ที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียน รวมถึงประสบการณ์เกิดจากความต้องการของชุมชน เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความเป็นเอกลักษณะความเป็นท้องถิ่น  
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 3. องค์ประกอบของหลักสูตรท้องถิ่น 

 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 23 -24) ได้กล่าวถึงระบบการศึกษาใน
ปัจจุบันมีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรในส่วนที่
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น ดังนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเป็น
ตัวกลางในการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนและชุมชนในการร่วมกันคิดและจัดท ากรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่น เพ่ือให้สถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นในแง่มุมต่าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความผูกพันกับท้องถิ่น มีความภาคภูมิ ใจในการเป็น
สมาชิกของชุมชน  เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้เสนอองค์ประกอบ
ส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น 3 ประการ ดังนี้ 
 1. เป้าหมายและจุดเน้น เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือหน่วยงานระดับท้องถิ่น เป็นหน่วยงาน
ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายในเขตหรือท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางและผู้เรียนได้มีโอกาส
เรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาให้บรรลุผลดังกล่าว เขตพ้ืนที่การศึกษาอาจ
ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นที่ต้องการให้เด่นชัดเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้สถานศึกษาได้เล็งเห็นทิศทาง
ในการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้ การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
เป็นเป้าหมายและจุดเน้นนั้น ควรก าหนดเป็นคุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนมิควรก าหนดใน
สิ่งที่ก่อให้เกิดข้อจ ากัดต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษา 
 2. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้เรียนใน
ท้องถิ่นควรเรียนรู้หรือได้รับการปลูกฝัง ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนนั้น เพ่ือให้เกิดความรัก  
ความภาคภูมิใจ และต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่น การก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นควรก าหนดในขอบเขตประเด็นส าคัญ พร้อมทั้งมี
ค าอธิบายประกอบในแต่ละประเด็นพอสังเขปเพ่ือครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ในเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่น เช่น ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่น สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหา และเหตุการณ์
ส าคัญในชุมชนและสังคมนั้น ๆ รวมทั้งข้อมูลแนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
  การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นอาจได้จากการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆเช่น วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูลจาก
การศึกษา ส ารวจสภาพปัญหา การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน เพ่ือน ามาสังเคราะห์
จัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

 3. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น การประเมินคุณภาพผู้ เรียน และ 

การรายงานผลการศึกษาระดับท้องถิ่น เป็นกลไกส าคัญในการควบคุมคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบว่าคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางตลอดจนเป้าหมายและจุดเน้น ซึ่งก าหนดเป็น
คุณภาพผู้เรียนในพ้ืนที่นั้นบรรลุผลหรือไม่เพียงใด และมีอะไรจะต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป ดังนั้น  
ควรมีการระบุเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียนไว้ในกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ให้โรงเรียนต่างๆ 
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ได้รับทราบข้อมูลว่าเขตพ้ืนที่การศึกษาจะจัดการประเมินคุณภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดบ้าง
ระดับชั้นใดบ้างและประเมินเมื่อไร ด้วยวิธีการหรือเครื่องมืออะไร มีเกณฑ์การประเมินเป็นอย่างไร
และโรงเรียนที่มีผลกาประเมินไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องด าเนินการอย่างไร เป็นต้น 

 4. แนวทางการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

 การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นนั้น  สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ใน
ได้ใน 5  ลักษณะ คือ  (กรมวิชาการ, 2540 : 26 )  
 1. การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริม การพัฒนาหลักสูตรลักษณะ 
ท้องถิ่นสามารถกระท าได้กับทุกกลุ่มวิชาในทุกระดับชั้นโดยปรับปรุงจากหลักสูตรแกนกลางโดยไม่ท า
ให้จุดประสงค์ของหลักสูตรเปลี่ยนแปลง ก่อนลงมือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของท้องถิ่น นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องวิเคราะห์ภาระงานสอน โดยศึกษาจากค าอธิบาย
รายวิชาที่ก าหนดเพ่ือที่จะได้ทราบว่าในแต่ละเนื้อหา รายวิชาควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
ได้อย่างไร ค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ 
  1.1 กิจกรรม ได้แก่  ส่วนที่ระบุถึงแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องจัด
ให้แก่ผู้เรียน สังเกตได้จากค าว่า ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ส ารวจ ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ อภิปราย  
  1.2 เนื้อหา ได้แก่ ส่วนที่ระบุถึงหัวข้อหรือขอบข่ายของเนื้อหาที่จะน ามาให้ผู้เรียน
เรียนรู้หรือฝึกฝนเพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ 
  1.3 จุดประสงค์  ได้แก่ ส่วนที่ระบุพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจาก
ที่ได้เรียนรู้หรือฝึกทักษะตามที่ได้ระบุไปแล้วในส่วนที่ 1 และ 2 พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดนี้จะต้อง
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นความรู้ ทักษะ เจตคติ และกระบวนการ 
 2. การปรับรายละเอียดของเนื้อหา  กาพัฒนาหลักสูตรด้วยการปรับรายละเอียดของ
เนื้อหานี้ มีวิธีการเช่นเดียวกับการพัฒนาหลักสูตรด้วยการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัด
กิจกรรมเสริม กล่าวคือ เมื่อท้องถิ่นวิเคราะห์พบว่า แนวปฏิบัติในการพัฒนาเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมาย  

ที่ระบุไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตรแล้ว นอกจากจะปรับกิจกรรมการเรียน 

การสอนให้สอดคล้องกับท้องถิ่นแล้ว ในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดที่จะน ามาให้เรียนรู้หรือ 

ฝึกทักษะ เพ่ือให้เกิดความรู้หรือทักษะตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ ท้องถิ่นสามารถพิจารณาปรับ
รายละเอียดของเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพได้ โดยการน าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนมาให้
ผู้เรียนได้ศึกษาหรือฝึกทักษะ ทั้งนี้ เพราะว่าค าอธิบายรายวิชาของกลุ่มประสบการณ์หรือรายวิชา
ต่างๆ ที่มีอยู่ในหลักสูตรซึ่งระบุเนื้อหาที่เรียนไว้กว้างๆ โดยก าหนดให้ขอบข่ายหรือหัวข้อต่างๆ  

ไว้เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถก าหนดรายละเอียดเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นได้ด้วยการเพ่ิม
หรือปรับได้ตามความเหมาะสมการพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้ท้องถิ่นสามารถกระท าได้กับทุกกลุ่ม
ประสบการณ์หรือรายวิชา และสามารถจะด าเนินการได้เอง โดยรายละเอียดต่างๆ ที่พัฒนานี้จะ
ปรากฏในแผนการสอน 
 3. การปรับปรุงหรือเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรของท้องถิ่นด้วยการ
ปรับปรุงและเลือกสื่อการเรียนนี้ เป็นกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องมาจากการที่ท้องถิ่นได้ลงมือพัฒนา
หลักสูตรตามลักษณะที่ 1 และ 2 มาแล้ว กล่าวคือ เมื่อท้องถิ่นปรับกิจกรรมการเรียนการสอน และ
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ปรับรายละเอียดของเนื้อหา เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการแล้ว สื่อการเรียนการสอน 

ที่มีอยู่โดยทั่วไปก็อาจไม่สอดคล้องกับกิจกรรมและเนื้อหาที่พัฒนาไป จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการปรับปรุงและเลือกใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกัน สื่อการเรียนการสอนที่ท้องถิ่นสามารถจะ
พัฒนาเพื่อน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยหนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือ
เสริมประสบการณ์ คู่มือครู คู่มือการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมีสื่ออ่ืนๆ ที่ท้องถิ่นจะน ามาใช้
ประกอบในการจัดกิจกรรมเรียนการสอนได้อีก เช่น สื่อที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
ในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในลักษณะนี้ ผลที่ได้จะเป็นการจัดหารวบรวมสื่อต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว 
รวมทั้งการส ารวจแหล่งสื่อส าหรับน ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งท้องถิ่นจะระบุรายละเอียดการใช้และรายชื่อสื่อลงในแผนการสอนที่จัดท า 
 4. การจัดท าสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม่  ในกรณีที่ผลของการศึกษาวิ เคราะห์ 
ความต้องการของท้องถิ่นพบว่า ในแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนานั้นมีความจ าเป็นต้องพัฒนาสื่อการเรียน
ต่างๆ ขึ้นใหม่ท้องถิ่นสามารถจะด าเนินการได้และเพ่ือจะให้สื่อที่จะพัฒนาขึ้นมานี้มีคุณภาพใน 

การด าเนินงานควรกระท าในรูปของคณะท างาน โดยต้องมีกระบวนการวิเคราะห์จุดประสงค์ของ
หลักสูตร ขอบเขตเนื้อหาสาระ คาบเวลาเรียน ตลอดจนวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
จากนั้นจึงมาวางแผนในการจัดท าสื่อการเรียน สร้างสื่อการเรียน น าสื่อการเรียนที่ได้ไปทดลองใช้ แล้ว
จึงท าการปรับปรุงสื่อการเรียนนั้นให้สมบูรณ์ เพ่ือให้ได้สื่อการสอนที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 5. การจัดท าค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม การพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้ เป็นการจัดท าวิชา
หรือรายวิชาขึ้นใหม่หลังจากที่ศึกษาแล้ว พบว่า สิ่งที่ควรจะมีการพัฒนานั้น ไม่มีปรากฏอยู่ในหลักสูตร
ของกลุ่มประสบการณ์หรือรายวิชาหรือกลุ่มวิชาใดๆ ในหลักสูตรแม่บทการพัฒนาหลักสูตรโดยการ
จัดท ารายวิชาขึ้นใหม่นี้ ท้องถิ่นควรด าเนินการในรูปคณะท างาน โดยมีขั้นตอนในการจัดท า คือ ศึกษา
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรก าหนดเนื้อหาและคาบเวลาเรียน จัดท า
เอกสารชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาที่จัดท าข้ึนใหม่ และเสนอขออนุมัติใช้หลักสูตรเป็นล าดับสุดท้าย 

 5. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ทั้งในระดับโรงเรียน  กลุ่มโรงเรียน  
ระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  (ชัยวัฒน์  
สุทธิรัตน์, 2556 : 121-123) 
 ขั้นที่  1 จัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าหลักสูตร  โดยผู้บริหารโรงเรียนคัดเลือกครู  
ศึกษานิเทศก์  นักวิชาการในท้องถิ่น  ตลอดจนผู้น าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ มาเป็น
คณะท างานเพ่ือร่างหลักสูตรท้องถิ่น 
 ขั้นที่  2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  คณะท างานต้องท าการศึกษาสภาพและ
ความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือให้หลักสูตรนั้นๆ เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง  โดยรวบรวม
ข้อมูลจากคนในท้องถิ่นด้วยวิธีการสัมภาษณ์  การสังเกต  เป็นต้น  ส ารวจความต้องการของผู้เรียน
เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับศักยภาพความต้องการของผู้เรียน  ศึกษาองค์ประกอบต่างๆ  
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาว่ามีส่วนใดบ้างที่ท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้  
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นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนด้วยว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้าง  เพ่ือน าไปปรับปรุงให้
โรงเรียนมีความพร้อมมากที่สุดและสามารถน าหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ 
 ขั้นที่  3 ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  คณะท างานจะต้องศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่นและผู้เรียน  จากนั้นก าหนดจุดประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ ผู้เรียนเมื่อ
เรียนจบรายวิชานั้นๆ ที่ส าคัญคือจะต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สามารถเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ 
 ขั้นที่  4 ก าหนดเนื้อหา  เป็นการน าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในขั้นที่ 3 มาวิเคราะห์และ
ก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชาอย่างกว้าง ๆ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชานั้นๆ จากนั้น 

จึงแยกออกเป็นเนื้อหาย่อย  ซึ่งในส่วนนี้สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละท้องถิ่น
และผู้เรียนได้  ตลอดจนมีความต่อเนื่องกับรายวิชาในขั้นต้นและรายวิชาต่างๆ 
 ขั้นที่  5 ก าหนดกิจกรรม  พิจารณาจากจุดประสงค์แต่ละข้อ  การก าหนดกิจกรรมไม่
ควรมากหรือน้อยเกินไป  เน้นทักษะกระบวนการ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม โดยมีครูเป็น 

ผู้ประสานกิจกรรมและชี้แนะแก่ผู้เรียน 
 ขั้นที่  6 ก าหนดคาบการเรียน  ถ้ารายวิชาที่จัดท าได้ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับเลือก
คาบเวลาเรียนที่ก าหนดจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร  ถ้าเป็นรายวิชาเลือกเสรี  
สามารถก าหนดตามความเหมาะสมกับจุดประสงค์และเนื้อหาที่ก าหนดให้เรียนแต่ความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างของกลุ่มวิชาที่เป็นอยู่เดิมด้วย  ในกรณีที่เนื้อหามากอาจจัดท าเป็นหลายวิชา  และอาจมีได้
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 ขั้นที่  7 ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล  คณะที่ท างานควรก าหนดเกณฑ์การวัด
และประเมินผลในรายวิชาที่ท าขึ้นใหม่เพ่ือผู้น าหลักสูตรไปใช้จะได้วัดและประเมินผลได้ตรงตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตร  สิ่งที่ควรระบุคือรายวิชาที่สร้างขึ้นจะมีการวัดและประเมินผลแบบใด  
ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน/หรือเมื่อจบหลักสูตร ใช้วิธีการ  เครื่องมือและเกณฑ์ใดในการวัดและ
ประเมินผล 
 ขั้นที่  8 จัดท าเอกสารหลักสูตร หลังจากจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชาใหม่แล้ วควร
จะต้องจัดท าเอกสารหลักสูตร เช่น แผนการสอน คู่มือครู  หนังสืออ่านเพ่ิมเติม และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนต่างๆ เป็นต้น  เพ่ือให้ผู้ใช้หลักสูตรสามารถน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นที ่ 9 ตรวจสอบคุณภาพและทดลองใช้หลักสูตร คณะท างานควรจะพิจารณาร่วมกัน
หรือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าองค์ประกอบต่างๆ ของหลักสูตร เช่น จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
เนื้อหา กิจกรรม การวัดประเมินผล และองค์ประกอบอ่ืนๆ ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกันหรือไม่
อย่างไร  วัสดุหลักสูตร  เช่น  คู่มือการใช้มีความชัดเจนเพียงใดหากพบข้อบกพร่องหรือปัญหาจะท า
การแก้ไขก่อน  จากนั้นคณะท างานจึงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะน ามาทดลองและก าหนดวิธีการ
ประเมินผล  เพ่ือพิจารณาว่าหลักสูตรท้องถิ่นที่สร้างขึ้นมาใหม่และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ 
สามารถน าไปปฏิบัติจริงได้หรืออย่างไร  ในการทดลองใช้หลักสูตรคณะท างานจะต้องเตรียมครูผู้สอน
ให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการใช้หลักสูตรเสียก่อน  จากนั้นจึงทดลองให้ครูน าไปใช้ในชั้นเรียน  
โดยมีการนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แล้วน าไปปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้จริงต่อไป 
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 ขั้นที่  10 เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร  เมื่อตรวจสอบคุณภาพและแก้ไขหลักสูตรท้องถิ่น  

ที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว จะต้องน าหลักสูตรที่สร้างข้ึนใหม่เสนอต่อผู้มีอ านาจในการอนุมัติใช้หลักสูตร 
 ขั้นที่  11 น าหลักสูตรไปใช้  โดยคณะท างานจะต้องท าการวางแผนการใช้หลักสูตรโดย
เตรียมการอบรมครูเกี่ยวกับวิธีการใช้หลักสูตร  ควรจัดในรูปการประชุมเชิงปฏิบัติการและเมื่อการ
ประชุมสิ้นสุดลงแล้ว  ผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องนิเทศติดตามผลของการใช้หลักสูตรของ
ครูด้วย  เพ่ือให้การสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและข้อก าหนดต่าง ๆ ในหลักสูตร 
 ขั้นที่  12 ประเมินผลหลักสูตร  หลังจากครูน าหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนระยะหนึ่งแล้ว
โรงเรียนควรจัดให้มีการพิจารณาถึงคุณค่าของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร  ให้ผลตรงตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรที่ก าหนดไว้หรือไม่  ต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนใด  หรือควรจะยกเลิกหลักสูตรนั้นไป 
 กล่าวโดยสรุปแล้วการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นควรด าเนินการให้ครบทุกขั้นตอน ซึ่งมี
ขั้นตอนหลักๆ คือ  การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานการก าหนด
องค์ประกอบของหลักสูตรที่ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผล  หลังจากนั้นจึงด าเนินการจัดท าเอกสารหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรแล้วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบคุณภาพ  น ามาปรับปรุงอีกครั้งแล้วจึงน าไปทดลองใช้อาจมีการปรับปรุงอีก
ครั้ง แล้วจึงน ามาขออนุมัติใช้หลักสูตรกับผู้มีอ านาจในการอนุมัติหลังจากนั้นจึงน าหลักสูตรไปใช้   
และมีการติดตามการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน 

 1. ความส าคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 

 เพ่ือเป็นหลักประกันว่าเยาวชนของชาติจะได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน  
ส่วนกลางจึงได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขึ้น เพ่ือเป็นเกณฑ์กลางที่ใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์คุณภาพส าคัญ 

ที่บ่งชี้ถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะบอกถึง
สิ่งที่คาดหวังหรือจุดหมายไว้อย่างชัดเจน ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนทุกคนรู้และปฏิบัติได้ใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ว่านักเรียนจะจบการศึกษาจากที่ใด  
จากโรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะจบจากโรงเรียนที่อยู่ในเมือง หรือในชนบท  
หรือมุมใดของประเทศ จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถอย่างทัดเทียมกัน ด้วยเหตุนี้
มาตรฐานการเรียนรู้จึงเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา โดยจะส่งผลต่อการศึกษา 
ในทุกระดับทั้งระดับชาติ ท้องถิ่น โรงเรียน และการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่ายทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง คร ูและชุมชน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553 : 3)  
 ผู้เรียน มาตรฐานช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากการเรียนของเขา  ว่าเขาจะต้อง 
ท าอะไรบ้างเพ่ือให้ถึงมาตรฐานที่ก าหนด นอกจากนั้นมาตรฐานยังเป็นสิ่งท้าทายช่วยให้ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนของตนเอง และช่วยท าให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้  
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 ครู มาตรฐานเป็นกรอบทิศทางช่วยครูในการสร้างหลักสูตร ออกแบบการเรียนการสอน
และการประเมินผล ท าให้ครูทราบว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญที่นักเรียนควรรู้และปฏิบัติได้ ท าให้การสอน
ของครูมีเป้าหมายท่ีชัดเจนขึ้น  
 ผู้ปกครอง มาตรฐานช่วยให้การสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนตรงกัน โรงเรียนและผู้ปกครองพูดภาษาเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร  กระบวนการเรียน  
การสอน มาตรฐานยังเป็นสื่อกลางที่ท้าทายให้ผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การวางแผนการศึกษาเพ่ือพัฒนาลูกหลานของตนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดนั้น  
 ชุมชน และสถานศึกษา มาตรฐานเป็นเสมือนความคาดหวังทางการศึกษาที่ทุกฝ่ายก าหนด
ไว้ร่วมกัน ช่วยให้นักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับท้องถิ่น เขตพ้ืนที่การศึกษา และ
โรงเรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจน และน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ก าหนดเนื้อหา  
การเรียนการสอน และการประเมินผล เพ่ือน าพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานนั้น  

 2. ความหมายหลักสูตรอิงมาตรฐาน 

 มาตรฐานเป็นการก าหนดสิ่งที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน ผู้เรียนมองเห็นเป้าหมายว่าเขาต้อง
เรียนรู้อะไรให้ได้ เพ่ืออะไร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองรู้ว่าผู้เรียนต้องรู้และสามารถท าอะไรได้ในระดับใด 
สังคม หน่วยงานที่รับเด็กเข้าท างานรู้ว่าเด็กแต่ละวัยรู้อะไรและท าอะไรได้  ดังนั้นครูผู้พัฒนาและใช้
หลักสูตรอิงมาตรฐานจึงต้องค านึงถึงสิ่งที่คาดหวังเหล่านี้ด้วย หลักสูตรอิงมาตรฐานต้องยึดมาตรฐาน
เป็นหลักในทุกกระบวนการ ซึ่งนักการศึกษาได้ให้ความหมายของหลักสูตรอิงมาตรฐานไว้ดังนี้  
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547 : 4 ) ให้ความหมายของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
คือ หลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายหรือเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดเนื้อหา  ทักษะ
กระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 ไตรรงค ์เจนการ (2548 : 23) ให้ความหมายของหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard Based 
Curriculum) คือ หลักสูตรที่อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานทางด้านเนื้อหา (Content Standards) หรือ
สิ่งที่ผู้เรียนควรรู้และสามารถท าได้ บางครั้งเรียกว่ามาตรฐานหลักสูตร (Curriculum Standard) ใน
นิยามนี้จึงสรุปได้เป็น 3 ประการ คือ มาตรฐานที่มุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนต้องท าได้ มาตรฐานเฉพาะซึ่ง
อยู่บนพ้ืนฐานของเนื้อหาวิชาที่โรงเรียนก าหนด และมาตรฐานที่ถูกก าหนดเป็นช่วงๆ ระหว่างระดับ
ปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รุ่งนภา นุตราวงศ์ (2552 : 15 ) ให้ความหมายของหลักสูตรอิงมาตรฐานคือหลักสูตรที่ 
มุ่งจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด ผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน
เนื้อหาเก่ียวกับองค์ความรู้ที่ส าคัญ (Essential Knowledge) ทักษะ (Skills) และพัฒนาการด้านจิตใจ
และความนึกคิด (Habits of Mind) และมาตรฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพและระดับ(Degree) ที่
ผู้เรียนต้องรู้หรือท าสิ่งนั้นได้ 
 จากความหมายของหลักสูตรอิงมาตรฐานที่ได้กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่าหลักสูตรอิงมาตรฐาน
หมายถึงหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายหรือเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดเนื้อหา  
ทักษะกระบวนการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
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บรรลุมาตรฐานเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ส าคัญ (Essential Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
พัฒนาการด้านจิตใจและความนึกคิด (Habits of Mind) และมาตรฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับคุณภาพ
และระดับ (Degree) ทีผู่้เรียนต้องรู้หรือท าตามท่ีมาตรฐานก าหนด 

 3. องค์ประกอบของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 

 หลักสูตรอิงมาตรฐานเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมายและเป็นกรอบทิศทางใน  
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานก าหนดดังนั้น องค์ประกอบ
ของหลักสูตรจึงมีความส าคัญ นักการศึกษากล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรอิงมาตรฐานไว้ดังนี้ 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547) ; ไตรรงค ์เจนการ (2548) ; ดักลาส และจูดี้  
(Douglas and Judy, 1966 ) กล่าวว่าหลักสูตรอิงมาตรฐานมีองค์ประกอบส าคัญสอดคล้องกัน ดังนี้  
 1. วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย สะท้อนว่าโรงเรียนมีภารกิจหลักที่พัฒนานักเรียนไปสู่
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในระดับชาติ ส่วนจุดเน้นอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ที่โรงเรียนต้องการเน้น เป็นสิ่งที่เสริมเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 2. โครงสร้างหลักสูตร มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ขอบข่ายสาระ
หลัก เวลาเรียน (ชั่วโมง/หน่วยกิต) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เกณฑ์การจบหลักสูตรหรือการผ่านช่วงชั้น 
 3. ค าอธิบายรายวิชา (โครงสร้างรายวิชา) ระบุมาตรฐานช่วงชั้นที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การรายงานผลและการเทียบโอนเนื้อหา
สาระหลัก วิธีการประเมินผลและเวลาเรียน ค าอธิบายรายวิชาอิงมาตรฐานพิจารณาจากค าส าคัญของ
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นซึ่งจะพบเนื้อหาสาระ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่ต้องการให้
ผู้เรียนบรรลุ ค าส าคัญของเนื้อหาสาระบ่งบอกให้ทราบว่าผู้เรียนจะต้องเรียนรู้เนื้อหาสาระใดบ้าง  
ส่วนค าส าคัญในลักษณะของทักษะกระบวนการมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติรวมทั้งคุณลักษณะที่ต้องการ
ปลูกฝังให้เกิดแก่ผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานที่ก าหนด ค าอธิบายรายวิชาประกอบด้วยชื่อรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น รหัสวิชา จ านวนเวลา หรือจ านวนหน่วยกิต สาระส าคัญโดยสังเขป 
และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่เก่ียวข้อง 
 4. หน่วยการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการจัดท าหลักสูตรอิงมาตรฐานเพราะ
เป็นส่วนที่น ามาตรฐานไปสู่การปฏิบัติในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง  ผู้เรียนจะบรรลุมาตรฐาน
หรือไม่อย่างไรก็อยู่ในขั้นตอนนี้ ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างแท้จริง 

ทุกองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ครูต้องเข้าใจและสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนรู้และปฏิบัติได้ในมาตรฐานนั้นๆ คืออะไร นักวิชาการหลายท่าน
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานไว้ ดังนี้ 
 ดักลาส และจูดี้   (Douglas and Judy, 1966 : 28 ) กล่าวว่า  หน่วยการเรียนแบบ 

อิงมาตรฐานจะมุ่งเน้นมาตรฐานที่เป็นเป้าหมายของหน่วยการเรียนเป็นส าคัญ  จึงช่วยให้เกิดความ
มั่นใจว่าเมื่อเรียนจบหน่วยนั้นแล้วผู้เรียนทุกคนจะมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานเป้าหมายซึ่งหน่วย
การเรียนแบบอิงมาตรฐานประกอบด้วย 7 องค์ประกอบคือ  
 1. หัวเรื่องหรือประเด็นค าถามของหน่วยการเรียน 
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 2. มาตรฐานการเรียนรู้ส าหรับการสอนและการประเมินในหน่วยการเรียน 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 4. ชิ้นงานหรือภาระงานที่ผู้เรียนปฏิบัติซึ่งใช้ในการประเมินการเรียน  
 5. เกณฑ์การประเมินที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมาย  
 6. การให้คะแนน ใช้ส าหรับการประเมินและสื่อสารให้ผู้อื่นรู้เกี่ยวกับผลการเรียน  
 7. ผลงานตัวอย่างที่สะสมรวบรวมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานพอสมควร 
เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียนได้เห็นว่าผลงานที่ได้มาตรฐานมีลักษณะอย่างไรและสามารถใช้ผลงานเป็น
แนวทางในการประเมินและปรับปรุงหน่วยการเรียน องค์ประกอบทั้ง 7 ประการในหน่วยการเรียน
แบบอิงมาตรฐานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยตลอด องค์ประกอบตัวหนึ่งจะส่งผลถึงองค์ประกอบ
ตัวอ่ืนๆ ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของหลักสูตรอิงมาตรฐานมิได้แตกต่างจากหลักสูตรโดยทั่วๆ  ไป
กล่าวคือมีหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร แนวด าเนินการและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร 
แต่มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือหลักสูตรอิงมาตรฐานจะยึดมาตรฐานเป็นหลักในการออกแบบโครงสร้าง
หลักสูตร การก าหนดรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ รวมทั้งการออกแบบการประเมินผล ทุกกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานยึดมาตรฐาน
เป็นหลักแตกต่างจากหลักสูตรอื่น ๆ ที่อิงกิจกรรมเป็นหลักจากองค์ประกอบของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 

 4. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน 

 การสร้างและพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงต่อกันทุกองค์ประกอบ
ของหลักสูตรมีจุดเริ่มต้นและเป้าหมายที่มาตรฐานการเรียนรู้ที่ชัดเจน  มีนักการศึกษากล่าวไว้ดังนี้
ไตรรงค์ เจนการ (2548 : 24 - 26) กล่าวถึงระบบการสร้างและพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานว่าเป็น
ระบบที่มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องไม่ขาดสายของแต่ละองค์ประกอบภายในที่ท าตามมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ มีจุดเริ่มต้นและเป้าหมายที่ชัดเจน การคิดเชิงระบบในการสร้างหลักสูตรอิงมาตรฐาน มีขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาทั้ง  8 กลุ่มสาระซึ่งมี
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดในช่วงชั้นต่าง ๆ ของทุกกลุ่มสาระให้ผู้เรียนรู้จริงท าได้จริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ทุกมาตรฐาน 
 ขั้นตอนที่ 2 น ามาตรฐานการเรียนรู้ทั้งหมดในช่วงชั้นมาก าหนดหน่วยการเรียนรู้หรือ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลที่อิงมาตรฐานการเรียนรู้  ดังนั้นหน่วย 

การเรียนรู้แต่ละหน่วยประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ หลักฐานที่ยืนยันได้ว่าผู้เรียนรู้จริง ท าได้จริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งอาจเป็นการสอบ  ผลงานหรือการกระท าแนวทางการให้คะแนน 

เชิงคุณภาพ (Rubrics) เพ่ือใช้ประเมินหลักฐานผลงานหรือการกระท าอันประกอบด้วยเกณฑ์ ระดับ
คะแนน ค าอธิบายคุณภาพของงานตัวอย่างผลงานและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญที่สุด  
จากกิจกรรมเร่งเร้าความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ ตามด้วยกิจกรรม
พัฒนาและกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน น าหน่วยการเรียนรู้หลายๆ หน่วยมารวบรวมจัดเป็นรายวิชา 
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 ขั้นตอนที่ 3 จัดท าค าอธิบายรายวิชา รายวิชาหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่มี
มาตรฐานการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน ค าอธิบายรายวิชาเขียนครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และมี
มาตรฐานการเรียนรู้ปรากฏในค าอธิบายรายวิชา น ารายวิชามาจัดเป็นโครงสร้างหลักสูตรโดยพิจารณา
มาตรฐานการเรียนรู้ประกอบ 
 ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบการรายงานผลการเรียนรู้ เป็นรายงานที่แสดงถึงความก้าวหน้า
ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ต้องเป็นรายงานที่ระบุมาตรฐานการเรียนรู้และระดับผล 

การเรียนรู้ของผู้เรียนว่าความรู้ความสามารถในมาตรฐานนั้นๆ อยู่ในระดับใด 
 ขั้นตอนที่ 5 การให้เกรดและการตัดสินผลการเรียน มีการก าหนดไว้ชัดเจนว่ารายวิชานี้
ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้กี่หน่วย ผู้เรียนถูกประเมินด้วยวิธีการใด ใช้เครื่องมืออะไร น้ าหนัก
ความส าคัญแต่ละส่วน ส่วนละเท่าใด เกณฑ์ก าหนดการให้คะแนนเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้ต้องก าหนด
ไว้ก่อน มีการเรียนการสอนการคิดเชิงระบบการสร้างหลักสูตรอิงมาตรฐานที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุดเริ่ม
จากมาตรฐานการเรียนรู้ ไปสู่การก าหนดค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การรายงานผล 

อิงมาตรฐาน การตัดเกรดและการตัดสินผลเพ่ือสู่เป้าหมายสูงสุดผู้เรียนทุกคนรู้จริงท าได้จริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2547 : 4) กล่าวว่า
การสร้างและพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานมีลักษณะส าคัญคือทุกองค์ประกอบของหลักสูตรต้อง
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เป็นหัวใจของหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ต้องน าพาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานที่ระบุในหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ  การวัดและ
ประเมินผลชิ้นงาน/ภาระงานที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้ ควรเป็นการประเมินการปฏิบัติหรือการ
แสดงความสามารถของผู้เรียน (Performance Assessment) ชิ้นงานหรือภาระงานที่ก าหนดให้
นักเรียนปฏิบัติ ควรเชื่อมโยงมาตรฐาน 2-3 มาตรฐานมีความยืดหยุ่นในกระบวนการและขั้นตอนการ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้อาจเริ่มต้นจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้หรืออาจเริ่มจากความสนใจ
ของนักเรียนหรือสภาพปัญหาของชุมชนก็ได้ 
 รุ่งนภา นุตราวงศ์ (2552 : 17) กล่าวว่าการสร้างและพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานต้องมี
ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ มาตรฐานการเรียนรู้ของมลรัฐและท้องถิ่นไปสู่
เป้าหมาย  การเรียนการสอนของผู้เรียนและครูได้อย่างชัดเจน นั่นคือกิจกรรมการเรียนการสอนและ
หน่วยการเรียนเชื่อมโยงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้มลรัฐ หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษาทั้งนี้สนองความสนใจความต้องการของผู้เรียนและชุมชนด้วย หลักสูตรและการประเมิน
ระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาสะท้อนถึงมาตรฐานที่ก าหนดในกรอบหลักสูตรมลรัฐ  กรอบหลักสูตร 

มลรัฐเชื่อมโยงและสะท้อนถึงสิ่งที่พึงประสงค์ในมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติและยังกล่าวอีกว่า 

การสร้างและพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันไปอาจเริ่มจากหน่วยการเรียนที่มี
อยู่แล้วหรือเริ่มจากความสนใจค าถามหรือข้อสงสัยของผู้เรียน บางทีอาจเริ่มจากมาตรฐานการเรียนรู้
หรือกรอบหลักสูตรของมลรัฐซึ่งการเริ่มต้นออกแบบหลักสูตรแต่ละวิธีที่กล่าวมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด
คือการเริ่มจากหน่วยการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วในหนังสือเรียนหรือสื่อต่างๆ  มีข้อดีคือช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่ครูเพราะครูสามารถออกแบบหลักสูตรและการประเมินผลจากสื่อที่ตนมีความคุ้นเคยอยู่
แล้ว ข้อจ ากัดคือค่อนข้างยุ่งยากที่จะก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือวิธีประเมินที่พอใจ   
การเริ่มจากประเด็นค าถาม เหตุการณ์ส าคัญ ข้อโต้แย้งมีข้อดีคือดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ข้อจ ากัด
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คือไม่สอดคล้องกับสาระของหลักสูตรท้องถิ่นหรือหลักสูตรสถานศึกษา  และผู้เรียนมีความรู้ไม่เพียง
พอที่จะตั้งประเด็นค าถามที่ส าคัญ การเริ่มต้นสร้างหน่วยการเรียนจากตัวมาตรฐานเองมีข้อดีคือเกิด
การพัฒนาการของกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมิน และเป็นหลักประกันการจัดการเรียน
การสอนให้ได้มาตรฐาน ข้อจ ากัดคือครูเห็นว่าเป็นการเพ่ิมภาระที่ต้องสร้างหน่วยการเรียนขึ้นเองและ
อาจไม่สอดคล้องกับค าถามข้อสงสัยของผู้เรียนจากระบบการสร้างและพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน   
ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่าระบบการสร้างและพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน  ต้องมีความเชื่อมโยง
ต่อเนื่องไม่ขาดสายของแต่ละองค์ประกอบกับมาตรฐานการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้เป็นหัวใจของ
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ต้องน าพาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานที่ระบุใน
หน่วยการเรียนรู้นั้น ๆ ว่าผู้เรียนรู้จริง ท าได้จริงและอยู่ในระดับใด 
 

บทสรุป 
 หลักสูตรท้องถิ่นเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสนองความ
ต้องการของสังคมที่ใช้หลักสูตรนั้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรได้ ซึ่งหมายถึงโรงเรียน  ชุมชน รวมถึงหน่วยงานการที่จัดการศึกษาในระดับท้องถิ่น 

มีบทบาทหน้าที่ในการจัดท า การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นสามารถจัดได้ในลักษณะของการปรับกิจกรรม
การเรียนการสอน จัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม หรือปรับรายละเอียดของเนื้อหาโดยเพ่ิมหรือ 

ลดรายละเอียดจากหลักสูตรแกนกลาง รวมถึงปรับปรุงหรือเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ เรียนรู้ เรื่องของท้องถิ่นของตนเอง ได้รู้จักตนเอง มีจุดยืนของตนเอง 
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและรักถิ่นฐานของตนเอง   ส่วนหลักสูตรอิงมาตรฐานเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายหรือเป็นกรอบทิศทางในการก าหนดเนื้อหา ทักษะกระบวนการ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผล  เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นเป้าหมายว่าเขาต้องเรียนรู้อะไรให้
ได้ เพ่ืออะไร  ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองรู้ว่าผู้เรียนต้องรู้และสามารถท าอะไรได้ในระดับใด  สังคม 
หน่วยงานที่รับเด็กเข้าท างานรู้ว่าเด็กแต่ละวัยรู้อะไรและท าอะไรได้  ระบบการสร้างและพัฒนา
หลักสูตรอิงมาตรฐานต้องมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องไม่ขาดสายของแต่ละองค์ประกอบกับมาตรฐาน  

การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เป็นหัวใจของหลักสูตร ฉะนั้นการสร้างและพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ต้องมีความเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ มาตรฐานการเรียนรู้ท้องถิ่นและมาตรฐาน 

การเรียนรู้สถานศึกษาไปสู่เป้าหมายการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
อันเดียวกัน 
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ค าถามทบทวน 
 
 
 1. จงอธิบายความหมายและความส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่น 
 2. จงเขียนสรุปแนวทางการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
 3. จงอธิบายองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรท้องถิ่นพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 4. จงอธิบายขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
 5. จงยกตัวอย่างหลักสูตรท้องถิ่นท่ีนักศึกษาเคยมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 หลักสูตร 

 6. จงอธิบายความส าคัญของหลักสูตรอิงมาตรฐานต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 7. จงอธิบายความส าคัญของมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีผลต่อผู้สอนและนักเรียน 
 8. จงอธิบายความสัมพันธ์แต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
 9. จงเขียนผังกราฟฟิกเก่ียวกับข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
 10. จงอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรอิงมาตรฐานกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาชาติมาพอสังเขป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์และระบุเหตุผลความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ 
 2. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่าง วิสัยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ได้ 
 3. วิเคราะห์และเขียนอธิบายการจัดเวลาเรียนและโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ได้ 
 4. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ 
 5. อธิบายขอบข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
 6. อธิบายการจัดโครงสร้างเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ระดับได้ถูกต้อง 
 7. อธิบายหลักการ และวิธีการการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ได้ 
 8. อธิบายหลักการการเทียบโอนผลการเรียนตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ได้ 
 9. อธิบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช
2551 และการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ 
 10. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

เนื้อหา 
 ความน า 
 วิสัยทัศน์ 
 หลักการ 
 จุดหมาย 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัด 
 สาระการเรียนรู้ 
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 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ระดับการศึกษา 
 การจัดเวลาเรียน 
 โครงสร้างเวลาเรียน 
 การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 การเทียบโอนผลการเรียน 
 การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

วิธีการสอน 
 1. วิธีสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบอภิปราย 
  1.2 วิธีสอนแบบบรรยาย 
  1.3 วิธีสอนแบบกลุ่มเรียนรู้ 
 2. เทคนิคการสอน 
  2.1 การใช้ค าถาม 
  2.2 กระบวนการกลุ่ม 
  2.3 การเรียนรู้ผ่านวิดีทัศน์ /ของจริง 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ขั้นน า 

  3.1 ผู้สอนชวนผู้เรียนสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ผ่านมา
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงปัจจุบันผ่านมาแล้วกี่หลักสูตรอะไรบ้าง แต่ละหลักสูตรต่างกันอย่างไรให้แสดง
ความคิดเห็น 
  3.2 ผู้สอนเชื่อมโยงเนื้อหากับบทเรียน พร้อมแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา
สาระ กิจกรรมการเรียนรู้และชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้ครั้งนี้ด้วย Microsoft Power Point 
  ขั้นสอน 

  3.3 นักศึกษาทุกคนศึกษาองค์ประกอบ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551”  และสรุปลงในสมุดบันทึก เพ่ือให้เห็นภาพรวมของหลักสูตร 

  3.4 ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ“หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช
2551” ด้วย Microsoft Power Point ที่ละองค์ประกอบ  พร้อมซักถาม 
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  3.5 นักศึกษาเข้ากลุ่มตามความสนใจ กลุ่มละ 3-4 คน เลือกศึกษาเชิงวิเคราะห์ประเด็น
ต่อไปนี้ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ (กรณีมีตัวอย่าง)  โดยให้เลือกวิธีการหรือรูปแบบน าเสนอตามที่
กลุ่มถนัด 
   กลุ่มท่ี 1 ศึกษาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่าง วิสัยทัศน์ หลักการ 
จุดหมายสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   กลุ่มที่ 2 ศึกษาการจัดเวลาเรียนและโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   กลุ่มท่ี 3 ศึกษาความสัมพันธ์เชื่อมโยง  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด และ
สาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   กลุ่มท่ี 4 ศึกษาขอบข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   กลุ่มท่ี 5 ศึกษาการจัดโครงสร้างเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ 

   กลุ่มท่ี 6 ศึกษาหลักการ และวิธีการการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   กลุ่มท่ี 7 ศึกษาหลักการการเทียบโอนผลการเรียนตามทางของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   กลุ่มท่ี 8 ศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 และการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
  3.6 กลุ่มน าเสนองาน สมาชิกในห้องร่วมกันอภิปรายซักถามในเชิงวิเคราะห์ ผู้สอน
เติมเต็มความรู้ 
  3.7 ผู้เรียนแต่ละคนสรุปรายละเอียดเติมเต็มเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ตามที่เขียนไว้สมุดบันทึกพร้อมวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชื่อมโยง 
  ขั้นสรุป 

  3.8 ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ด้วย Microsoft Power  Point  พร้อมซักถาม 
  3.9 ผู้เรียนชมวิดีทัศน์ “ถอดรหัสหลักสูตร” (เป็นการสรุปภาพรวมของการขับเคลื่อน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) 
  3.10 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท และบันทึกการเรียนรู้ (Learning  Log) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. Microsoft Power Point แนวคิด แนวปฏิบัติหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 2. เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาหลักสูตร 
 3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 4. วิดีทัศน์ “ถอดรหัสหลักสูตร” (ท่ีมา ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ) 
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 5. Internet และ Website ทางการศึกษา 
 

การวัดและประเมินผล 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้ 
 

พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
1. วิเคราะห์และระบุเหตุผลความจ าเป็น
ในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
ได้ 
2. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิสัยทัศน์ 
หลักการ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ได้ 
3. วิเคราะห์และเขียนอธิบายการจัด
เวลาเรียนและโครงสร้างเวลาเรียนของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ 
4. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์
มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด และสาระ
การเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ 
5. อธิบายขอบข่ายการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้ 
6. อธิบายการจัดโครงสร้างเวลาเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ระดับได้
ถูกต้อง 
7. อธิบายหลักการ และวิธีการการวัด
และการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สังเกต 
 การตอบค าถาม 
 และอภิปราย/ 
 ตรวจชิ้นงาน/ 
 บันทึกการเรียนรู้ 
 (Learning Log) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/ 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมการ
แสดงออกท้ังการ
ตอบค าถาม /การ
ร่วมอภิปราย/
การท างานกลุ่ม 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 
 
ชิ้นงานที่ท า
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ 
ครอบคลุมเนื้อหา 
เสนอความ
คิดเห็น 
ชัดเจน 
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 
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พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
8. อธิบายหลักการการเทียบโอนผล 
การเรียนตามแนวทางของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ได้ 
9. อธิบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551และการจัด
การศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ได้ 
10. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

  
 สังเกต 
 การตอบค าถาม 
 และอภิปราย/ 
 ตรวจชิ้นงาน/ 
 บันทึกการเรียนรู้ 
 (Learning Log) 
 

 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/ 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 





บทท่ี 9 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางของ
ชาติ ที่กระทรวงศึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดท าและประกาศให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าไปใช้ในการก าหนดหลักสูตระดับสถานศึกษา หลักสูตร
แกนกลางของชาติฉบับนี้ใช้แนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards – Based Curriculum) ซ่ึงเป็น
หลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของประเทศ ซึ่งมี
องค์ประกอบและรายละเอียดดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553 : 1 – 35) 
 

ความน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี  
ขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , 2544) พร้อมกันนี้ได้ปรับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542) 
 จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ 6 ปีที่ผ่านมา (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2546 ก., 2546 ข., 2548 ก., 2548 ข.; ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2547; ส านักผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล, 2548; สุวิมล ว่องวาณิช และ นงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2547; Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003) พบว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให้
ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและ  

ความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน าหลักสูตรสู่
การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังไว้มาก ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น  การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อ
ปัญหาการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพ
ของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
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 นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  
ได้ชี้ให้ เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้  
มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน  ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง  แนวการพัฒนา
คนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ 
ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  
(สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549)  ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียน  

มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551) 
 จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  
10 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม 
ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่ 
การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ  นอกจากนั้นได้ก าหนด
โครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และ
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการ
วัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทาง
การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ
 เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นี้  จัดท าขึ้นส าหรับ
ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ 

ด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้  ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
มั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง  

ยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอน
ระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระท่ังถึงสถานศึกษา 
จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้ เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้  
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างาน
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 

วิสัยทัศน ์
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น 

พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 

หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 

การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม 

บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 
 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัด 
การเรียนรู้ 
 5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
 

จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 



264 
 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  และ 

มีทักษะชีวิต 
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 

 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ 
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ก าหนดนั้น  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  
การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง 

องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ
รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
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 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 

 8. มีจิตสาธารณะ 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ภาษาไทย 

 2. คณิตศาสตร์ 
 3. วิทยาศาสตร์ 
 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. ศิลปะ 
 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8. ภาษาต่างประเทศ 
 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของ 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่า
ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือ  

การประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบ  

การตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 
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ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเร ียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น 

ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช้ในการก าหนด
เนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 
 ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปีที่ 4- 6) 
 หลักสูตรได้มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพ่ือความเข้าใจและให้
สื่อสารตรงกัน ดังนี้ 
 
ว 1.1 ป.1/1 
ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1.1 สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1 
ป.1/1 ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 1 
ต 2.2 ม.4-5/2 
ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

2.2 สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2 
ม.4-5/2 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ข้อที่ 2 
 

สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
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องค์ความรู้ ทักษะส าคัญ 
และคุณลักษณะใน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์ :  การน า
ความรู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ 
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  
และจิตวิทยาศาสตร์ 
 

สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม : การอยู่รว่มกันใน
สังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
สันติสุข  การเป็นพลเมืองดี  
ศรัทธาในหลักธรรมของ
ศาสนา การเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ความรักชาติ และภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

ศิลปะ : ความรู้และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม  
จินตนาการ สร้างสรรค์
งานศิลปะ  สุนทรียภาพ
และการเห็นคุณค่าทาง
ศิลปะ 
 

ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะ
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา 
เพ่ือ การสื่อสาร ความชื่นชม 
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย  
และภูมิใจในภาษาประจ าชาต ิ

ภาษาต่างประเทศ : 
ความรู้ทักษะ  เจตคติ และ
วัฒนธรรม การใช้
ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร  การแสวงหาความรู้ 
และการประกอบอาชีพ 
 

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี : ความรู้ ทักษะ 
และเจตคติในการท างาน 
การจัดการการด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพ  และ
การใช้เทคโนโลยี 
 

 
สุขศึกษาและพลศึกษา : ความรู้ 
ทักษะและเจตคติในการสร้าง
เสริมสุขภาพพลานามัยของตนเอง
และผู้อ่ืน การป้องกันและปฏิบัติ
ต่อสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่าง
ถูกวิธีและทักษะในการด าเนินชีวิต 

คณิตศาสตร ์: การน าความรู้
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ใน การ
แก้ปัญหา การด าเนินชีวิต  และ
ศึกษาต่อ การมีเหตุมีผลมีเจตคติ
ที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พัฒนาการ
คิดอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์   
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3.  มีวินัย   
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง   6. มุ่งมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย    8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปญัหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

จุดหมาย 
 1. มีคุณธรรม  จรยิธรรม  และคา่นิยมที่พึงประสงค์ เห็นคณุค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัตตินตาม 
   หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่นนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีและ 
   มีทักษะชีวิต  
 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี มสีุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและการปกครอง 
   ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมม ี
   จิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอยา่งมีความสุข   
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. กิจกรรมแนะแนว  
 2.กิจกรรมนักเรียน  
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล 
  ทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ 
  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ   
  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรยีนเปน็ส าคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรยีนรู้ 
  และพัฒนาตนเองได้เตม็ตามศักยภาพ 

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  1. ภาษาไทย    2. คณิตศาสตร์    3. วิทยาศาสตร์  
  4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   5. สุขศึกษาและพลศึกษา   
  6.  ศิลปะ   7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี    8. ภาษาต่างประเทศ 

 

 
 

 

ความสัมพนัธ์ของการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
จ านวน 67 มาตรฐาน ดังนี้ 
 ภาษาไทย 

 สาระท่ี 1 การอ่าน 

 มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน 
 สาระท่ี 2 การเขียน 
 มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ 

เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 สาระท่ี 3 การฟัง  การดู  และการพูด 
 มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้ ความคิด
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ 
 สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษา ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
 มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 คณิตศาสตร์ 
 สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ 
 มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
 มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์
ระหว่างการด าเนินการต่างๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
 มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 
 สาระท่ี 2 การวัด 
 มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
 มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 สาระท่ี 3 เรขาคณิต 
 มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
 มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (Visualization) ใช้ เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ  (Spatial 
Reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (Geometric Model) ในการแก้ปัญหา 
 สาระท่ี 4 พีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
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 มาตรฐาน ค 4.2 ใช ้น ิพจน ์ สมการ อสมการ กราฟและต ัวแบบเช ิงคณ ิตศาสตร์ 
(Mathematical Model) อ่ืนๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา 
 สาระท่ี 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ 
ได้อย่างสมเหตุสมผล 
 มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 
 สาระท่ี 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 วิทยาศาสตร์ 
 สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่
ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มี
ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร  
สิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระท่ี 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
 มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับท้องถิ่นประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร  
การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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 สาระท่ี 4 แรงและการเคลื่อนที่ 
 มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและ  

มีคุณธรรม 
 มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระท่ี 5 พลังงาน 
 มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมมี
กระบวน การสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระท่ี 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์
ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก  
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่น ามาใช้ในการส ารวจอวกาศ
และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่ เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม 
 สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
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 สาระท่ี 2 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน  ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่าง
สันติสุข 
 มาตรฐาน  ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
 มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
และความจ าเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมาย  ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์  
สามารถใช้วิธีการทาง ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปั จจุบัน  ในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
 สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 
 มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมี
ผล ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์
สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 
 สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 
 สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว  เพศศึกษา และมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต 
 สาระท่ี 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
 มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา 
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 มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ า
อย่างสม่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม
ในสุนทรียภาพของการกีฬา 
 สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
 มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  
การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 สาระท่ี 5 ความปลอดภัยในชีวิต 
 มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ 
การใช้ยาสารเสพติด และความรุนแรง 
 ศิลปะ 
 สาระท่ี 1 ทัศนศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม 
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 สาระท่ี 2 ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 
 สาระท่ี 3 นาฏศิลป์ 
 มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 มาตรฐาน ศ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
เห็นคุณค่า ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 

 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  
มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
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 สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
 มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมี ส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
 สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 สาระท่ี 4 การอาชีพ 
 มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 ภาษาต่างประเทศ 
 สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
 สาระท่ี 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
 มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 สาระท่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
 มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ
เป็นพื้นฐานในการ พัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 สาระท่ี 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
 มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 
 มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัด  

การตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว 
  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิด
ตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตน 

ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 2. กิจกรรมนักเรียน 
  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ 
การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน 
เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
  2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
ท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ
ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 

ระดับการศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)  
  การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการ
อ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 
และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) 
  เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและ 

ความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ 
และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
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มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจใน
ความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) 
  การศึกษาระดับนี้เน้นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยา 
การและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า 
และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ 
 

การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อม
และจุดเน้น  โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้ 
 1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมี
เวลาเรียนวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง 
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  
มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อ 

ภาคเรียนมีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค  
มีเวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง  คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์  
40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
 

โครงสร้างเวลาเรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังตารางที่ 
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ตารางท่ี  11  โครงสร้างเวลาเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-5 

*กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 
200 200 200 160 160 160 120 

(3นก.) 
120  

(3นก.) 
120 

(3นก.) 
240 

(6นก.) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120  
(3นก.) 

120 
(3นก.) 

120  
(3นก.) 

240 
(6นก.) 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120  
(3นก.) 

120  
(3นก.) 

120  
(3นก.) 

240 
(6นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

120 120 120 120 120 120 160  
(4นก.) 

160  
(4นก.) 

160  
(4นก.) 

320 
(4นก.) 

* ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 40     
(1นก.) 

40     
(1นก.) 

40     
(1นก.) 

80 
(1นก.) 

* ศาสนา ศีลธรรม 
จริยธรรม *หน้าท่ี
พลเมืองวัฒนธรรมและ
การด าเนินชีวิตใน
สังคม    
*เศรษฐศาสตร์         
*ภูมิศาสตร์ 

 
 
 

80 80 80 80 80 80 

 
 

120  
(3นก.) 

 
 

120  
(3นก.) 

 
 

120  
(3นก.) 

 
 

240 
(3นก.) 

สุขศึกษา   
และพลศึกษา 

80 80 80 80 80 80 80  
(2นก.) 

80     
(2นก.) 

80     
(2นก.) 

120 
(3นก.) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80  
(2นก.) 

80  
(2นก.) 

80 
(2นก.) 

120 
(3นก.) 

การงานอาชีพและ  
เทคโนโลยี 

40 40 40 40 40 40 80     
(2นก.) 

80     
(2นก.) 

80     
(2นก.) 

120 
(3นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 40 40 40 120      
(3นก.) 

120       
(3นก.) 

120      
(3นก.) 

240 
(3นก.) 

รวมเวลาเรียน 
(พื้นฐาน) 

840 840 840 840 840 840 880   
(22นก.

) 

880     
(22นก.) 

880   
(22นก.

) 

1,640 
(41นก.) 

*กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

*รายวิชา/กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความ
พร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่เกิน 40 ชั่วโมง ปีละไม่เกิน 200 ชั่วโมง ปีละน้อยกว่า 
1,600 ชั่วโมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง 
รวม3 ปี ไม่น้อย

กว่า 3,600 
ชั่วโมง 
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การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพ่ิมเติม สถานศึกษาสามารถด าเนินการดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ตาม
ความเหมาะสม  ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน และผู้เรียน
ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 ระดับมัธยมศึกษา  ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานให้เป็นไปตามที่ก าหนดและสอดคล้อง
กับเกณฑ์การจบหลักสูตร 

 ส าหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชา
เพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษา
และเกณฑ์การจบหลักสูตร  เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลา
ส าหรับสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ  
120 ชั่วโมง และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 360 ชั่วโมงนั้น  เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรม 

แนะแนวกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณะประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
 
 ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)         รวม  6  ปี จ านวน  60  ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)      รวม  3  ปี  จ านวน  45  ชั่วโมง 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)  รวม  3  ปี  จ านวน  60  ชั่วโมง 
 

การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาบางประเภทส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง 
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาหรับผู้ ด้อยโอกาส การศึกษา
ตามอัธยาศัย สามารถน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม  
กับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 

การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรร 
กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็น
สมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
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 1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐานโดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สมอง เน้นให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม 
 2. กระบวนการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 
  กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน 
พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน
จึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน แล้วจึง
พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
  การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 
  4.1 บทบาทของผู้สอน 
   4.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
   4.1.2 ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   4.1.3 ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
   4.1.4 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ 
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   4.1.5 จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   4.1.6 ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสม
กับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
   4.1.7 วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้ เรียน 
รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
  4.2 บทบาทของผู้เรียน 
   4.2.1 ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
   4.2.2 เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้   วิเคราะห์  สังเคราะห์
ข้อความรู้ตั้งค าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
   4.2.3 ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ ได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 
   4.2.4 มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู 
   4.2.5 ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียน
เข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้ งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่าย 

การเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น  การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมระดับพัฒนาการ และลีลา
การเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน 
 การจัดหาสื่อการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง  หรือปรับปรุง
เลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
ส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 

ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ควรด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  ศูนย์สื่อการเรียนรู้  ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และ
เครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน  เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและ  

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน สังคมโลก 
 2. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  เสริมความรู้ให้
ผู้สอน รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 3. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล้อง
กับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ 
 5. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
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 6. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช้สื่อ
การเรียนรู้เป็นระยะๆ และสม่ าเสมอ 
 ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่ อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา  
ควรค านึงถึงหลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้  เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เนื้อหามีความถูกต้อง
และทันสมัย ไม่กระทบความมั่นคงของชาติ ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง รูปแบบ 

การน าเสนอที่เข้าใจง่าย  และน่าสนใจ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ  

การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่ งเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา และระดับชาติ  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพการวัดและประเมินผล  

การเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การประเมินระดับชั้นเรียน   เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัด 

การเรียนรู้   ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิค 

การประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน 
การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง
หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริมการประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อย
เพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอน
ใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 2. การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือตัดสิน
ผลการเรียนของผู้ เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาใน
ด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ  
ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร 
โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
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ถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน 
 3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับ 

เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ 
สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท าและ
ด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการจัด
สอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 4. การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 

การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับ
การประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ  
เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนั บสนุน 

การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน 

ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป  
กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหา
ด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาใน
การด าเนินการช่วยเหลือผู้ เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความส าเร็จในการเรียน สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 

แนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
  1.1 การตัดสินผลการเรียน 
   ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาผู้เรียน
แต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน 
รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ 
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   ระดับประถมศึกษา 
   1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
   3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   4) ผู้ เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
   ระดับมัธยมศึกษา 
   1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
   2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
   3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ี 
   สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ถ้าผู้เรียนมี
ข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชาจ านวนมาก และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1.2 การให้ระดับผลการเรียน 
   ระดับประถมศึกษา 
   ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให้ระดับผล
การเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ 
และระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน 

   การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น 
ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
   ระดับมัธยมศึกษา ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดง
ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับ 
   การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น 
ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 
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   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นผ่าน และไม่ผ่าน 
  1.3 การรายงานผลการเรียน 
   การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครอง
ทราบเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน 

ที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. เกณฑ์การจบการศึกษา 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษา
เป็น 3ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2.1 เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
   2.1.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้าง
เวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
   2.1.2 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษาก าหนด 
   2.1.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่าน
เกณฑ ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2.1.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2.1.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2.2 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   2.2.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2.2.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน 66 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต 
   2.2.3 ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน 
เกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2.2.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2.2.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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  2.3 เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   2.3.1 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต โดย
เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  41  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2.3.2 ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดย
เป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 44 หน่วยกิต  และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยว่า 36 หน่วยกิต 
   2.3.3 ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน
เกณฑ์ การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2.3.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

   2.3.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส การศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้คณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคัญที่บันทึกผลการเรียน ข้อมูลและสารสนเทศ 

ที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  1.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน 
   เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผู้เรียนตามรายวิชา  
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาบันทึกข้อมูลและออกเอกสารนี้ให้
ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้ เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่  6)  
จบการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) หรือ
เมื่อลาออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี 
  1.2 ประกาศนียบัตร 
   เป็นเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาเพ่ือรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้จบการศึกษา  
ที่สถานศึกษาให้ไว้แก่ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  1.3 แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
   เป็นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) และ  

ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
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 2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 
  เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูล
ส าคัญ เกี่ยวกับผู้เรียน เช่น  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
ระเบียนสะสม  ใบรับรองผลการเรียน และ เอกสารอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของการน าเอกสารไปใช้ 
 

การเทียบโอนผลการเรียน 
 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้ เรียนในกรณีต่างๆได้แก่ การย้าย
สถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข้ารับ
การศึกษาต่อ การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบ
โอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบันศาสนา 
สถาบันการฝึกอบรมอาชีพ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือต้นภาคเรียน
แรก ที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้อง
ศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู้เรียนจาก
การเทียบโอนควรก าหนดรายวิชา/จ านวนหน่วยกิตท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได้  ดังนี้ 
 1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ที่ให้ข้อมูลแสดงความรู้ ความสามารถ
ของผู้เรียน 
 2. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้เรียนโดยการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งภาค
ความรู้และภาคปฏิบัติ 
 3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง 
 การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตาม ประกาศ หรือแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่ น จนถึงระดับ
สถานศึกษา  มีบทบาทหน้าที่  และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ 

การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น ได้แก่  ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนๆ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

การจัดการศึกษา  เป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนด 

ในระดับชาติที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าหลักสูตรของ
สถานศึกษา ส่งเสริมการใช้และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให้ประสบความส าเร็จ  โดยมี
ภารกจิส าคัญ คือ ก าหนดเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับท้องถิ่นโดยพิจารณา
ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นความต้องการในระดับชาติ พัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ประเมินคุณภาพ
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การศึกษาในระดับท้องถิ่น  รวมทั้งเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
บุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม  ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพของผู้เรียน 
 สถานศึกษามีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและด าเนินการ
ใช้หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือ
หน่วยงานต้นสังกัดอ่ืนๆ ในระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพ่ิมเติม รวมทั้ง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในส่วน
ที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

บทสรุป 
 บทนี้ได้กล่าวถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งถือว่าเป็น
หลักสูตรมาตรฐานชาติ ที่สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรหรือครอบครัวที่ท าหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ยึดถือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชน  เนื้อหาสาระในบทได้
กล่าวถึงความเป็นมาและความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนหลักสูตร  รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของ
หลักสูตร อันได้แก่ วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดเป็นตัวก ากับคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่ส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ภายใต้หลักการการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายจัดให้มีการสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้โรงเรียน
สามารถจัดรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนตามจุดเน้นและตามบริบทชุมชนและ
โรงเรียน การจัดการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตร 
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ค าถามทบทวน 
 
 
 1. จงอธิบายสาเหตุของการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 2. จงเขียนผังกราฟฟิกแสดงองค์ประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 3. จงสรุปลักษณะส าคัญของผู้ เรียนตามวิสัยทัศน์  สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 4. จงอธิบายแนวคิดของท่านเกี่ยวกับหลักการของหลักสูตร “เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ
ปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ” 
 5. จงอธิบายจุดเน้นเกี่ยวกับโครงสร้างเวลาเรียนของแต่ละระดับการศึกษาของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 6. จงยกตัวอย่างจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 7. จงอธิบายและยกตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 8. จงเขียนผังกราฟฟิกวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน และเกณฑ์การจบตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 9. จงอธิบายแนวคิดการเทียบโอนผลการเรียน 
 10. จงเขียนผังกราฟฟิกแสดงการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้ 
 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
 2. อธิบายการบริหารและข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
 3. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
 4. อธิบายวิธีการเขียนองค์ประกอบที่ส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
 5. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเขียนค าอธิบายรายวิชาได้ 
 6. อธิบายแนวคิดการออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
 7 อธิบายแนวคิดการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนได้  
 8. เขียนแผนภูมิสรุปขั้นตอนการท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดของตนเองได้ 
 9. วางแผนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทและสภาพที่ชุมชนต้องการได้ 
 10. ตรวจสอบพิจารณาองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดท าได้ 
 11. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

เนื้อหา 
 ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
 ความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 
 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา   
 แนวการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
         กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา  
  การก าหนดส่วนน า 
  การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา 
  การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  การจัดท าเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา   
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วิธีการสอน 
 1. วิธีสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบอภิปราย 
  1.2 วิธีสอนแบบบรรยาย 
  1.3 วิธีสอนแบบกลุ่มเรียนรู้ 
  1.4 วิธีสอนแบบปฏิบัติจริง 
 2. เทคนิคการสอน 
  2.1 การใช้ค าถาม 
  2.2 กระบวนการกลุ่ม 
  2.3 การเรียนรู้ผ่านของจริง/ตัวอย่าง 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ขั้นน า 

  3.1 ผู้สอนทบทวนเกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น  
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการซักถาม 
  3.2 ผู้สอนเชื่อมโยงเนื้อหากับบทเรียน พร้อมแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อสาร
กิจกรรมการเรียนรู้และชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้ครั้งนี้ด้วย Microsoft Power Point  
  ขั้นสอน 

  3.3 นักศึกษาอ่าน นิทาน “หลักสูตรเถื่อน” พร้อมตอบถามเกี่ยวกับเรื่องทีอ่านได้ 
แง่คิดอะไร ผู้สอนถามโยงไปสู่ความจ าเป็นและความส าคัญของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
  3.4 ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้วย Microsoft 
Power Point  พร้อมซักถาม   
  3.5 นักศึกษาและผู้สอนร่วมกันสรุปเขียนแผนภูมิขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ส าหรับเป็นตัวตรวจสอบในการปฏิบัติการสร้างหลักสูตร 

  3.6 ผู้สอนบรรยายการเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมกับยกตัวอย่าง
ประกอบทุกองค์ประกอบ  
  3.7 นักศึกษาเข้ากลุ่มตามความสนใจ กลุ่มละ 3  คน ลงมือปฏิบัติจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาแต่ละองค์ประกอบไปพร้อมๆกับการฟังค าอธิบายของผู้สอนตามล าดับ ใบงานด้งนี้ 
   ใบงานที่  1  กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   
   ใบงานที่  2  การก าหนดส่วนน าของหลักสูตรสถานศึกษา 
   ใบงานที่  3  การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
    ใบงานที่  4  การจัดท าค าอธิบายรายวิชา  
    ใบงานที่  5  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    ใบงานที่  6  การก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษา 
    ใบงานที่  7  แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา    
  3.8 กลุ่มน าเสนองาน สมาชิกในห้องร่วมกันอภิปรายซักถามผู้สอนเติมเต็มความรู้ 
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  3.9 กลุ่มตรวจสอบพิจารณาองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดท าขึ้นตามแบบ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเอง พร้อมปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
  3.10 กลุ่มสลับกันประเมินหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดท าข้ึน   
  ขั้นสรุป 

  3.11 ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญและข้อพึงระวังในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ด้วย 
Microsoft Power  Point  พร้อมซักถาม 
  3.12 นักศึกษาสรุปองค์ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้จากการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
  3.13 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท และบันทึกการเรียนรู้ (Learning  Log) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. Microsoft Power Point การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
 2. นิทาน “หลักสูตรเถื่อน” 
 3. เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาหลักสูตร 
 4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 5. ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 6. Internet และ Website ทางการศึกษา 
 

การวัดและประเมินผล 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้  
 

พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ 
องค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา
ได้ 
2. อธิบายการบริหารและขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
3. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตร
สถานศึกษาได้ 
4. อธิบายวิธีการเขียนองค์ประกอบที่
ส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
5. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดและเขียนค าอธิบายรายวิชาได้ 

     
 
      
    สังเกต 
    การตอบ 
    ค าถาม     
    และอภิปราย/        
    ตรวจชิ้นงาน/     
   บันทึก 
   การเรียนรู้   
  (Learning Log) 

 
 
 
แบบสังเกต
พฤติกรรม/ 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
(แบบประเมิน
หลักสูตร
สถานศึกษา)  
 

 
พฤติกรรมการ
แสดงออกท้ังการ
ตอบค าถาม /การ
ร่วมอภิปราย/
การท างานกลุ่ม 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 
 
ชิ้นงานที่ท า
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์  
ครอบคลุมเนื้อหา 
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พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
6. อธิบายแนวคิดการออกแบบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้ 
7. อธิบายแนวคิดการก าหนดเกณฑ์การ
วัดและประเมินผลการเรียนได้  
8. เขียนแผนภูมิสรุปขั้นตอนการท า
หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดของ
ตนเองได้ 
9. วางแผนและออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาตามบริบทและสภาพที่
ชุมชนต้องการได้ 
10.ตรวจสอบพิจารณาองค์ประกอบ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดท าได้ 
 

     
 
    สังเกต 
    การตอบ 
    ค าถาม     
    และอภิปราย/        
    ตรวจชิ้นงาน/     
   บันทึก 
   การเรียนรู้   
    (Learning  
    Log) 
 

  
เสนอความ
คิดเห็น 
ชัดเจน 
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 

11. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย        
 
 
 

    ตรวจชิ้นงาน/     
   บันทึก 
   การเรียนรู้      
    (Learning  
    Log) 

 
 
 
 

 
 
   
 
   

 
 
 
 



บทท่ี  10 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 
 
 สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาของชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาในการน าหลักสูตรแกนกลางของชาติไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและสภาพปัญหา ความต้องการของสังคมที่ใช้หลักสูตรนั้น โรงเรียน  

จึงต้องจัดท าหลักสูตรด้วยตนเอง โดยต้องอาศัยบุคคลและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรรวมถึงการจัดกิจกรรม ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้คุณภาพมาตรฐานผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางของชาติ ในบทนี้ได้น าเสนอกระบวนการจัด
หลักสูตรสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
 

ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษา (School- Based Curriculum) คือ  หลักสูตรที่ สถานศึกษา
พัฒนาขึ้น ศัพท์ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า School- Based Curriculum Development (SBCD) 
บางครั้ งเรียน Site–Based Management (SBM) หรือ Collaborative Curriculum Development 
(อัญชลี สารรัตนะ, 2547 :91)  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในความหมาย “หลักสูตรสถานศึกษา” 
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาไว้ ดังนี้ 
 ถวัลย์ มาศจรัส  (2545 : 22)  กล่าวว่า สถานศึกษาต้องมีหลักสูตรเป็นของตนเอง  
ซึ่งหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง มวลประสบการณ์ที่สถานศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียนตามสภาพและ 

ความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ และหลักสูตรเป็นแผนและแนวทางหรือข้อก าหนดให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถโดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพของตน 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2553 : 1 ) หลักสูตร
สถานศึกษา (School – Based Curriculum) หมายถึง แผนหรือแนวทางหรือข้อก าหนดของ 
การจัดการการศึกษาที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถซึ่งจัดท าโดยคณะบุคคลของ
สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน สังคม ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเองมีชีวิตอยู่ในชุมชน สังคมอย่างมีความสุขซึ่งต้องไม่ขัดต่อความมั่นคง
ของชาติและสิทธิมนุษยชน  
 ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ (2556 : 90)  กล่าวถึง ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาว่า  
เป็นแผนหรือแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการ ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถ
โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงระดับขั้นของมวลประสบการณ์  
ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบการณ์ส าเร็จใน  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคมและโลกอย่างมีความสุข 
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 สกิลเบ็ก (Skilbeck, 1984 : 2) ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หมายถึง การวางแผน การออกแบบ การน าไปใช้และการประเมินผล การก าหนดการเรียนรู้ของ
นักเรียนด าเนินการโดยสถานศึกษา เน้นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ไม่ใช่
ก าหนดจากบุคคลภายนอก 
 จากความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่าหลักสูตรสถานศึกษา  
คือ แผนหรือแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงล าดับขั้ นของมวล
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียนชุมชน สังคม และโลกอย่างมี
ความสุข ดังนั้น หลักสูตรสถานศึกษาจึงประกอบด้วยการเรียนรู้และประสบการณ์อ่ืนๆ ที่สถานศึกษา
แต่ละแห่งวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามวิสัยทัศน์และความต้องการของบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

ความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา 
 สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกับ ชุมชน ท้องถิ่นถ่ายทอดเจตนารมณ์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ลงสู่หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร นักการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 13) กล่าวว่าหลักสูตรสถานศึกษา 

มีความส าคัญต่อการช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้านสามารถชี้แนะให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้พยายามจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์บรรลุตามจุดหมายของการจัด
การศึกษา สถานศึกษาจะต้องท างานร่วมกับครอบครัวและชุมชน  ท้องถิ่น วัด หน่วยงาน และ
สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรซึ่งสถานศึกษา
ต้องพัฒนาหลักสูตร ภายในบริบทและแนวทางนั้นๆ ดังนี้ 
 1. หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนาให้เด็กเกิดความสนุกและเพลิดเพลินในการเรียนรู้
เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างก าลังใจ และเร้าใจให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด มีความรู้สูงสุด
ส าหรับผู้เรียนทุกคนควรสร้างความเข้มแข็ง ความสนใจและประสบการณ์ให้ผู้เรียนและพัฒนาความ
มั่นใจให้ผู้เรียนและการท างานอย่างเป็นอิสระและร่วมใจกัน ควรให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ส าคัญๆ 
ในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ได้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้
อยากเห็น และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 
 2. หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจ าแนกระหว่างถูกและผิด เข้าใจ และ ศรัทธาในความเชื่อ
ของตน ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อตัวบุคคล และสังคมหลักสูตรสถานศึกษา
ต้องพัฒนาหลักคุณธรรมและความอิสระของผู้เรียน และช่วยให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนัก เข้าใจ และ
ยอมรับสภาพแวดล้อมที่ตนด ารงชีวิตอยู่ ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับ
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ส่วนตน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ในการเป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจแบบมีข้อมูลและเป็นอิสระ และเข้าใจในความรับผิดชอบ  
 ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล ปราณี สังขะตะวรรธน์ และประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต (2545 :  
6-7)  กล่าวถึงความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษาว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้อง
จัดท าสาระในรายละเอียดตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางและจัดท าหลักสูตรอ่ืนบางส่วนหรือ
เพ่ิมเติม เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่นนั้น ดังนั้นบทบาทของ
สถานศึกษาโดยเฉพาะผู้บริหารและคณะครูจะต้องรับผิดชอบงานทางด้านการจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตรในทุกเนื้อหาสาระเพ่ิมเติม การที่สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรเอง สามารถสนองความต้องการ 
ความถนัดและความสามารถของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  
 จากความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่าหลักสูตรสถานศึกษา  

มีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนตามบริบทและความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นท าให้เกิด
คุณภาพตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด ลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาจึงมีลักษณะที่มีเนื้อหา  
วิธีการเรียนการสอน และวิธีประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่น 
ขณะเดียวกันคุณภาพของนักเรียนที่จบหลักสูตรจะต้องได้มาตรฐานการศึกษา 
 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 สถานศึกษาสามารถจัดสร้างหลักสูตรได้เองโดยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายได้แก่ 
ผู้บริหาร หัวหน้าหมวดวิชา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ประชาชนในท้องถิ่น และนักวิชาการซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่
ร่วมกันจัดท าหลักสูตรจะต้องมีความรู้หรือศึกษาเรื่องการจัดท าหลักสูตร  ปรัชญาและธรรมชาติของ
สาระวิชา การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิชาต่างๆ มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้และข้อมูล
ท้องถิ่นอ่ืนๆ ขั้นตอนการด าเนินการมีดังนี้ ( อัญชลี สารรัตนะ, 2547 ; ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2553 ; ปริชาติ ประเสริฐสังข์, 2556) 
 1. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาที่มีความตั้งใจจริงมีประสบการณ์  
มีความรับผิดชอบโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านเนื้อหาวิชาด้านการสอน ด้านบริบท
ของท้องถิ่นและด้านการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย 
  1.1 ครูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
เป็นอย่างดีได้แก่ครูวิชาการในโรงเรียน เป็นต้น 
  1.2 ผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้ที่สามารถให้ค าแนะน าและให้ความรู้ด้านหลักสูตรและ
การสอน 
  1.3 ศึกษานิเทศก ์เป็นผู้ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรของโรงเรียน 
  1.4 วิทยากรท้องถิ่น ได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความรู้ในบริบทของท้องถิ่นหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.5 นักวิชาการหรือนักพัฒนาหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เช่น สถาบัน
ราชภัฏหรือมหาวิทยาลัย 
 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน มีการด าเนินการดังนี้ 
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  2.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นด้านสังคมวัฒนธรรม
วิถีชีวิต เศรษฐกิจและการศึกษาทั้งในอดีต ปัจจุบัน และมองไปในอนาคตซึ่งควรจะศึกษาข้อมูล 

จากแหล่งต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น จากผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ และประชาชนหลากหลายอาชีพ 
  2.2 วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน ได้แก่การศึกษาศักยภาพด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
เช่น ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการบริหาร ด้านงบประมาณ และศึกษาเป้าหมายปรัชญา 
ธรรมนูญและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 3. สร้างหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช
2551 ด้วยการวางกรอบโครงร่างของหลักสูตรโดยคณะท างานเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
ผู้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
  3.1 ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้เข้าใจ
หลักการ จุดหมาย มาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระวิชา การจัดเวลาเรียน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลหลักสูตร 
  3.2 ศึกษาเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระ 
  3.3 จัดท ากรอบโครงร่างหลักสูตรโรงเรียน กรอบโครงร่างหลักสูตรจะแสดงสิ่งที่จะต้อง
จัดให้กับนักเรียนทั้งหมดตลอด 6 ปี หรือ 9 ปีหรือ 12 ปี แล้วแต่จ านวนชั้นเรียนที่มีของโรงเรียน 
กรอบโครงร่างหลักสูตรจะประกอบด้วยเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของโรงเรียน และระบุรายวิชาหรือหน่วย 
เรียนต่างๆ ที่จัดให้ในแต่ละชั้นปี ตลอดจนโครงงานกิจกรรมนอกเวลาเรียน การจัดเวลา การวัดและ
ประเมินผล 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษา ดังภาพที่ 23 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2553 : 53)  
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ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
รายวิชาพื้นฐาน/เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เวลาเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่  23  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้/จัดการเรียนการสอน 

ใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ระดับชั้นเรียน)  

จัดท าโครงสร้างรายวิชา 

วิจัย ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร 

ค าอธิบายรายวิชา เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร 

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรแกนกลาง 

กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

บริบท ความต้องการของ
สถานศึกษา 

หลักสูตรสถานศึกษา 

ก าหนดวิสัยทัศน์/สมรรถนะส าคัญ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตรวจพิจารณาคุณภาพหลักสูตร 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ปร

ับป
รุงพ

ัฒน
า 
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 สถานศึกษาควรด าเนินการในการจัดสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาก่อนลงมือจัดท าสิ่งที่ผู้จัดท าหลักสูตรจะต้องด าเนินการคือ
การศึกษาบริบท ความต้องการของสถานศึกษาเพ่ือน ามาวิเคราะห์ร่วมกับกรอบและทิศทางการจัด
การศึกษาส าหรับคนในชาติ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชาติและความต้องการตามกรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการสังคมและชุมชนที่โรงเรียนให้บริการ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลพืน้ฐานจ าเป็นในการจัดท าหลักสูตร 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการที่คณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสถานศึกษา ชุมชน สังคม หลักสูตรแกนกลางของชาติ 
กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น รวมถึงการศึกษาผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านมา ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาผู้เรียน และการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่คณะกรรมการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาลงมือวางแผนและจัดท าหลักสูตร 

 1. ก าหนดวิสัยทัศน์ สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือมองอนาคตว่าโลกและ
สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสถานศึกษาจะต้องปรับตัวปรับหลักสูตรอย่างไรจึงจะพัฒนาผู้เรียนให้
เหมาะสมกับยุคสมัยซึ่งท าได้โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ผู้ เรียน  
ภาคธุรกิจ ภาครัฐในชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการแสดงความประสงค์หรือวิสัยทัศน์
ที่ปรารถนาให้สถานศึกษาเป็นสถาบันพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน/
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชาติ  
 2. การก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการพิจารณาจากวิสัยทัศน์ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดยสถานศึกษา
จะตอ้งก าหนดเวลาเรียน ใน 3 ส่วนคือ รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  2.1 รายวิชาพ้ืนฐาน เป็นวิชาบังคับตามหลักสูตรแกนกลางของชาติ พิจารณาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ 
  2.2 รายวิชาเพ่ิมเติม เป็นรายวิชาที่จัดให้ผู้ เรียนได้เรียนตามจุดเน้นและความ
ต้องการของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องก าหนดผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายในการเรียน 
  2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนในการพัฒนา
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การน าความรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ ซึ่งการก าหนดเวลาเรียน
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาพิจารณาในกรอบที่หลักสูตรแกนกลางชาติก าหนดให้โดย
ยืดหยุ่นตามบริบท  
 3. การจัดท าค าอธิบายรายวิชา โรงเรียนก าหนดรูปแบบของการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
พร้อมก าหนดรหัสวิชาชัดเจน  จ านวนชั่วโมง หน่วยกิตการเรียนโดยพิจารณาจากโครงสร้างเวลาเรียน
แต่ละชั้นปี จึงลงมือเขียนเนื้อหาของค าอธิบายรายวิชาโดยการวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดรายปีหรือรายภาค สาระการเรียนรู้รายปี หรือรายภาค มาเขียนเป็นค าอธิบายรายวิชา  
 4. ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการจบการศึกษา โดยพิจารณาจากเงื่อนไขและ
ระเบียบการปฏิบัติว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการจบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรให้ครบทุกองค์ประกอบตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาและตามแบบประเมินหลักสูตรด้วยคณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรที่โรงเรียนแต่งตั้ง 
 ขั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติการใช้หลักสูตร  เป็นกระบวนการน าหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดท าขึ้น
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือของอนุมัติประกาศใช้ 
 ขัน้ตอนที่ 4 การใช้หลักสูตรสถานศึกษา เป็นกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้จริงในห้องเรียน
โดยครูผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

 1. จัดท าโครงสร้างรายวิชา โดยครูผู้สอนหรือคณะกรรมการ  
  1.1 การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ โดยน าสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาคที่ก าหนด
ไว้บูรณาการจัดท าเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อยๆ เพ่ือสะดวกในการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
ลักษณะองค์รวม หน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และ
จ านวนเวลาส าหรับการจัดการเรียนรู้ เมื่อเรียนครบทุกหน่วยย่อยแล้ว ผู้เรียนสามารถบรรลุตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาคของทุกรายวิชา 
  1.2 การจัดท าแผนการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จากค าอธิบายรายวิชา รายปีหรือรายภาค
และหน่วยการเรียนรู้ที่จัดท า ก าหนดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สอน 
 2 จัดการเรียนการสอนผู้เรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่อิงหลักสูตร 
 3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 
1)  จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติและความสามารถความต้องการของผู้เรียน
และชุมชน 2)  จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม 3) จัดกิจกรรม
ประเภทบริการด้านต่างๆ ฝึกการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
 4. ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน การปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบโดยให้ถือว่า
เป็นเกณฑ์การประเมินผลของโรงเรียน 
 ขั้นตอนที่  5 การวิจัย ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการติดตาม 
ประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือทราบข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการใช้หลักสูตรต่อไปโดยใช้
กระบวนการวิจัย 
 

การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ  และเปลี่ยนไปตาม
ธรรมชาติของการศึกษา ผู้สอนต้องปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินการสอนของตนเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลง  และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การศึกษาจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ถ้าหลักสูตรมีการปรับปรุงให้เป็นไป
ตามความต้องการและจ าเป็นตลอดเวลา การบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้ผลดีบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องมีวิธีการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจนดังนักวิชาการได้เสนอไว้
ดังต่อไปนี้ 
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 สงัด อุทรานันท์ (2532 : 32) กล่าวว่างานบริหารและบริการหลักสูตรประกอบด้วย 
 1. งานเตรียมบุคลากร เป็นเรื่องที่ส าคัญมากเพ่ือให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวคิด หลักการและจุดประสงค์ ตลอดจนแนวทาง การจัดการเรียนการสอนโดยสามารถเตรียม
ด้วยการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ 
 2. การจัดครูเข้าสอน ที่ต้องค านึงถึงความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพของครูแต่ละคน
ว่าสอดคล้องกับวิชาที่สอนและระดับชั้นหรืออายุนักเรียนหรือไม่ 
 3. การบริหารและบริการวัสดุหลักสูตร คือการจัดท าเอกสารหลักสูตร สื่อการสอนต่างๆ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอน 
 4. การบริหารหลักสูตรในโรงเรียน คือการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนเช่น 
ห้องสมุด ห้องสื่อการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผล เป็นต้น 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554 : 74-77) กล่าวว่าการบริหารหลักสูตรผู้บริหารต้องวางแผนเตรียมการ 
ดังนี้ 
 1. การเตรียมวางแผนเพ่ือใช้หลักสูตรใหม่คือ การวิเคราะห์สภาพต่างๆ ของโรงเรียนทั้งด้าน
ทรัพยากร สภาพแวดล้อมและชุมชน ว่ามีความพร้อมที่จะใช้หลักสูตรใหม่เพียงใดและวางแผนแก้ไข
จัดการไว้ล่วงหน้า 
 2. การจัดเตรียมการอบรมครูเพ่ือใช้หลักสูตรใหม่ เพ่ือให้ครูเข้าใจในจุดหมายหลักการ
ของหลักสูตรและเตรียมจัดท าโครงการสอน แผนการสอน โดยผู้บริหารจะต้องนิเทศติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ 
 3. การจัดครูเข้าสอน ผู้บริหารจะต้องพิจารณาจัดเตรียมครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของครูกับลักษณะวิชา และจัดระดับชั้นของนักเรียนที่ตรงกับบุคลิกภาพส่วนตัวของครู
แต่ละคนเพื่อใช้เวลาสอนที่เหมาะสม 
 4. การจัดตารางสอนเพ่ือให้เวลาสอนของแต่ละวิชาเหมาะสมกับช่วงเวลาเช้า - บ่ายและ
ความยาวของระยะเวลาที่ท าการสอน จัดครูเข้าสอนห้องปฏิบัติการหรือห้องพิเศษต่าง ๆ ได้ 
 5. การจัดบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการสอน คือการจัดท าก าหนดการสอน
ประมวลการสอน แผนการสอนและสื่อการสอน 
 6. การประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตร เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของตนควรมี
การพัฒนาการอย่างไรบ้างจากการเรียนรู้ตามหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างการร่วมมือกันระหว่างใน
โรงเรียนและผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียน 
 7. การจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และการเลือกสรรโครงการเสริมหลักสูตรและ
ได้รับบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 8. การจัดโครงการการประเมินการใช้หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยท าเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ในกรณีนี้การปรับปรุงหลักสูตรจะ
ท าได้ง่ายขึ้นถ้าหลักสูตรมีจุดหมายที่ชัดเจน 
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แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในเอกสารฉบับนี้ได้เสนอวิธีการพัฒนาตามแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ส านักงานวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2553)  ดังขั้นตอนตามภาพที ่24    
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  24  ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
                  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  4.  ตรวจสอบความถูกต้อง 
     (ตามแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา) 

 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา 

2.  2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  ความต้องการของสถานศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 

3.  3. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบส าคัญ   
 3.1  ส่วนน า  

- ความน า  
- วิสัยทัศน์  
- สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

           - คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.2  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
         - โครงสร้างเวลาเรียน 
         - โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
 3.3  ค าอธิบายรายวิชา 
 3.4  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  เกณฑ์การจบการศึกษา 

  5.  น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
 

   6.  ประกาศใช้หลักสูตร 
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 องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553 : 40)  ได้ก าหนดองค์ประกอบส าคัญ
ของหลักสูตรสถานศึกษาให้โรงเรียนได้ถือปฏิบัติร่วมกันดังนี้  
 

องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรโรงเรียน 
 1. ส่วนน า 
  1.1 ความน า 
  1.2 วิสัยทัศน์ 
  1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน 
  2.1 โครงสร้างเวลาเรียน 
  2.3 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
 3. ค าอธิบายรายวิชา 
  3.1 รายวิชาพ้ืนฐาน 
  3.2 รายวิชาเพ่ิมเติม 

 4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  4.1 กิจกรรมแนะแนว 
  4.2 กิจกรรมนักเรียน 
   4.2.1 กิจกรรมลูกเสือ  
    1) เนตรนารี  
    2) ยุวกาชาด   
    4) ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ 
    5) นักศึกษาวิชาทหาร 
   4.2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
  4.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 5. เกณฑ์การจบหลักสูตร 
 
 
 ส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ค าอธิบายแต่ละองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
ทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก ดังนี้  
 1. ส่วนน า ข้อมูลในส่วนนี้ช่วยให้ครูผู้สอนทราบถึงเป้าหมายโดยรวมของสถานศึกษาใน
การพัฒนาผู้เรียน เช่น ความน า วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตรแกนกลาง เป็นต้น 
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 2. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการก าหนดรายวิชาที่จัด
สอนในแต่ละชั้นปี/ภาคเรียน ซึ่งประกอบด้วย รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
พร้อมทั้งจ านวนเวลาเรียน หรือหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น โรงเรียนต้องจัดท า 2 ส่วนคือ โครงสร้าง
เวลาเรียน และ โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
 3. ค าอธิบายรายวิชา ส่วนนี้เป็นรายละเอียดที่ช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรจาก
รายวิชานั้นๆ ในค าอธิบายรายวิชาจะประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภทรายวิชา (พ้ืนฐาน/
เพ่ิมเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นที่สอน พร้อมทั้งค าอธิบายให้ทราบว่าเมื่อเรียนรายวิชานั้นแล้ว
ผู้เรียนจะมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะหรือเจคติอะไร ซึ่งอาจระบุให้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้หรือ
ประสบการณ์ส าคัญท่ีผู้เรียนจะได้รับ 
 4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นส่วนหนึ่งที่สถานศึกษาก าหนดให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยระบุแนวการจัด เวลา และแนวทางการประเมิน
กิจกรรม 
 5. เกณฑ์การจบหลักสูตร เป็นส่วนที่สถานศึกษาก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะจบการศึกษา
ในแต่ละระดับ โดยพัฒนาเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องสัมพันธ์กับเกณฑ์การจบหลักสูตรตามหลักสูตร
แกนกลาง 
 

 ดังนั้นการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โดยจะอธิบายการจัดท าไปแต่ละองค์ประกอบพร้อม
เสนอตัวอย่างประกอบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและแนวคิดในการไปด าเนินการต่อไป (ธวัชชัย  ชัยจิร
ฉายากุล  ปราณี สังขะตะวรรธน์ และประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษิต , 2545 ;  ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2553) 
 1. การก าหนดส่วนน า ประกอบด้วย 
  1.1 ความน า 
   เป็นกล่าวน าที่แสดงให้เห็นความเชื่อมโยง ระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้น และความต้องการของ
โรงเรียน  
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ตัวอย่างความน า 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  (2552 : 1) 
 
 
  

ความน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ และจากการวิจัยและติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วง
ระยะ 6  ปีที่ผ่านมาของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พบว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544  มีจุดดีหลายประการแต่ยังมีประเด็นที่เป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตร
หลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติและผลผลิตที่เกิด
จากการใช้หลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นใน  
การพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีความพร้อมทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง  
 กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรและกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้เป็นแนวทางในการ
จัดท าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับ 
 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3  เป็นโรงเรียนต้นแบบ 
ในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2552 เพ่ือให้ 
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
จึงได้จัดท าเอกสารหลักสูตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ที่ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ค าอธิบายรายวิชาวิชาพ้ืนฐานและวิชาเพ่ิมเติม ที่น าเอากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 เข้ามาสอดแทรกในตัวชี้วัดที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน การวัดและประเมินผลและเกณฑ์การจบหลักสูตร ช่วยให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
บ้านดุงวิทยา ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวอย่างความน า 
โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
1.2 วิสัยทัศน์โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
   ที่มา  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี  (2552 : 2) 
 
  1.2 วิสัยทัศน์โรงเรียน 
   เป็นเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ อนาคตที่พึงประสงค์ เอกลักษณ์
ของโรงเรียนเพ่ือสร้างศรัทธา จุดประกายความคิดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ
บริหารจัดการเชิงระบบ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้น และความต้องการของโรงเรียน (ส านักงานวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2553  : 28 - 33 )   
 

ความน า 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม 2551 และให้ใช้ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร
และโรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีท่ี 4  ซ่ึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและแสงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี ได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี พุทธศักราช 
2552 โดยได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรตมกรอบและทิศทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนั้นยังได้น ากรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและจุดเน้น
คุณภาพผู้เรียนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ก าหนดมาเป็นแนวทางใน 
การด าเนินการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่ก าหนดทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว  
และบุคลากรทุกฝ่ายต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนืองใน  
การวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้เป็นเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ 
ความเชื่อ อนาคตท่ีพึงประสงค์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนเพ่ือสร้างศรัทธา จุดประกายความคิดใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการบริหารจัดการเชิงระบบ ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้น และ
ความต้องการของโรงเรียน 
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   หลักการก าหนดวิสัยทัศน์ 
   1. ศึกษา วิเคราะห์วิสัยทัศน์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการตามจุดเน้นของท้องถิ่นและโรงเรียน 
   2. ก าหนดค าส าคัญที่บ่งบอกเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ 
อนาคตที่พึงประสงค์ท่ีจะพัฒนาผู้เรียนไปสู่จุดหมายของสถานศึกษา 
   3. เรียบเรียงเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
   4. การเขียนควรใช้ภาษาท่ีกระชับ ชัดเจน และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
 

ตัวอย่างวิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
            
 
      
 
 
   ข้องสังเกตวิสัยทัศน์ กรณีศึกษาที่ 1 
   1. มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
   2. สิ่งควรปรับ ไม่ควรขึ้นต้นวิสัยทัศน์ด้วย “...หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
...” เนื่องจากเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
      
 
   ข้องสังเกตวิสัยทัศน์ กรณีศึกษาที่ 2 

กรณีศึกษาที่  2 
 ภายในปีการศึกษา 2555 นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ อยู่อย่างพอเพียงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวไกลทันเทคโนโลยี มีสุขถ้วนหน้า ชุมชนศรัทธา พัฒนาตนเอง
ได้ตามศักยภาพ สู่ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กรณีศึกษาที่  1 

 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน  .........  มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลัง 
ชาติให้เป็นมนุษย์ ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม รักท้องถิ่น มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองไทย  และเป็น พลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
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   1. มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
   2. มีการระบุจุดเน้นของโรงเรียน 
   3. สิ่งที่ควรเพ่ิมเติม ควรมีเพ่ิมเติมข้อความหรือประเด็นที่แสดงถึงความ
สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
   ข้องสังเกตวิสัยทัศน์ กรณีศึกษาที่ 3 
   1. มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
   2. ข้อความสั้น กระชับ และได้ใจความ  
   3. สิ่งที่ควรเพ่ิมเติม  ควรมีเพ่ิมเติมข้อความหรือประเด็นที่แสดงถึงความ
สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
           
 

 
 

 
   ข้อสังเกตวิสัยทัศน์ กรณีศึกษาที่ 4 
   1. มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
   2. มีจุดเน้นของความเป็นท้องถิ่นและโรงเรียน 

   3. สิ่งที่ควรตัดข้อความ “...หลักสูตรโรงเรียน .................... ” ออก เนื่องจาก
ใช้ข้อความซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็น 

กรณีศึกษาที่  3 
 โรงเรียน  ...........  มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีทักษะการด ารงชีวิต 
เพ่ือให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 
            

กรณีศึกษาที่ 4 

 โรงเรียน  ...........  เป็นองค์กรผู้น าการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน  เป็นเลิศด้านคุณธรรม  
วิชาการและพ้ืนฐานเทคโนโลยี   มีมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  หลักสูตรโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม   
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  

บนพ้ืนฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนมี 
ความตระหนัก รักท้องถิ่น  และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
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   ข้อสังเกตวิสัยทัศน์ กรณีศึกษาที่ 5 
   1. มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
   2. ข้อความสั้น กระชับ และได้ใจความ  
   3. ใช้ภาษาท่ีสั้น กระชับได้ใจความ 
   4. ควรปรับข้อความ “...น้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง...” เป็น “...น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...” 
 
                   
 
 
 
 
 
  1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   การก าหนดสมรรถนะส าคัญซึ่งเป็นสมรรถนะจ าเป็นพ้ืนฐาน 5 ประการ  
ที่ผู้เรียนพึงมี ซึ่งก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สมรรถนะ
ส าคัญเหล่านี้ได้หลอมรวมอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วั ดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   1. ความสามารถในการสื่อสาร 
   2. ความสามารถในการคิด  
   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
   4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
   5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
   โดยโรงเรียนจะต้องน าสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ทุกข้อ  ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน 

กรณีศึกษาที่  5 
 ภายในปี  พ.ศ.  ........ โรงเรียน  .................  มุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์   
สังคม และจิตใจ   ตระหนักถึงการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี  มีคุณธรรม ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นผู้น าทางวิชาการ  
เก่งการอ่าน  คิด  วิเคราะห์ เขียนเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  มีใจ
รักสิ่งแวดล้อม  น้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
             

ข้อสังเกตโดยรวม ในการเขียนวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ไม่ควรคัดลอกข้อความวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ทั้งนี้ ถ้าจะน ามาใช้ 
ควรปรับให้เป็นข้อความท่ีสะท้อนแนวคิด ความเป็นตัวตน และลักษณะเฉพาะของโรงเรียนและ
ท้องถิ่น 
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ตัวอย่างสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา  โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  (2552 : 3) 
 
 ข้อสังเกต โรงเรียนทุกโรงเรียนที่จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ต้องยึดกรอบสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกประการ 
  1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   การก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
8 ประการ ที ่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนอาจจะเพ่ิมเติม
ตามจุดเน้นของโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม 
  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ใน การใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านงึถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง 
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
ต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดข้ึน ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ 
ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี  
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม  
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ตัวอย่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ที่มา  โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  (2552 : 4) 
 

ตัวอย่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ที่มา  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี  (2552 : 4) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6 มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 9. กตัญญู 
 10. รับผิดชอบ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ก าหนดโดยหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ  
 9. เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก าหนด
โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ก าหนดโดยโรงเรียน 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ก าหนดโดย เขตพ้ืนที่ หรือ 
โรงเรียน 
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 2. การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา  
  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจะ
ก าหนดสัดส่วนเวลาที่ใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ให้แก่ผู้เรียนในแต่ชั้นปีหรือแต่ละภาคเรียน เพ่ือบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้หรือผล 

การเรียนรู้ที่ระบุไว้ทั้งรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติมตามล าดับ ในการจัดท าโครงสร้างสร้างเวลา
เรียนของหลักสูตร โรงเรียนจะต้องด าเนินการ 2 ประเภทคือ 
  2.1 โครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียน  เป็นโครงสร้างหลักสูตรที่แสดงให้เป็นภาพรวม
ของเวลาเรียนทั้งหมดของระดับการศึกษา พร้อมกับระบุเวลาเรียนเป็นรายชั้นปีในระดับประถมศึกษา
หรือแต่ละภาคเรียน ในระดับระดับมัธยมศึกษาต้น หรือมัยธมศึกษาตอนปลาย  
  2.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  เป็นโครงสร้างหลักสูตรที่แสดงเวลาเรียนของแต่ละชั้น
ปีหรือแต่ละภาคเรียน โดยระบุเวลาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   
 ขั้นตอนการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 1. ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 
โดยพิจารณาเวลาเรียนภาพรวมของแต่ละระดับการศึกษา ระดับชั้นปี  สัดส่วนเวลาในแต่กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ซึ่งเป็นรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม รวมถึงก าหนดเวลาการเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  และเงื่อนไขในการก าหนดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
 2. ศึกษา วิเคราะห์ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จุดเน้น วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
 3. ศึกษานโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงของ
ระดับท้องถิ่น 
 4. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของชุมชน ผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
 5. ศึกษา วิเคราะห์ผลการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในอดีต และศักยภาพของโรงเรียน
ทุกด้าน  
 6. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน พร้อมการก าหนดจุดเน้นพัฒนา
ผู้เรียนของโรงเรียนที่ได้จากหลอมรวมทั้งจุดเน้นของระดับชาติ เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับท้องถิ่น 
(ความต้องการของชุมชน) เช่น จุดเน้นคุณภาพด้านการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  หรือ จุดเน้น 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 7. ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ในแต่ละระดับชั้น  ให้สอดคล้องและสามารถพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่โรงเรียนก าหนดไว้ตามข้อ 6 
โดยยึดกรอบเวลาตามเงื่อนไขของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  7.1 ก าหนดเวลาเรียนรวมทั้งหมด  
   ระดับประถมศึกษา  ไม่เกิน  1,000  ชั่วโมง/ปี 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน    ไม่เกิน  1,200  ชั่วโมง/ปี 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3,600  ชั่วโมง/ปี 
  7.2 ก าหนดเวลาเรียนในรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม 
   ระดับประถมศึกษา  ปีละไม่เกิน  40  ชั่วโมง/ปี 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน    ปีละไม่เกิน   200  ชั่วโมง/ปี 
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   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีละไม่น้อยกว่า 1,600  ชั่วโมง/ปี 
  7.3 ก าหนดเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
   ระดับประถมศึกษา (ป.1– ป.6)  รวม  6 ปี  จ านวน  60  ชั่วโมง 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน (ม.1– ม.3) รวม  3 ปี  จ านวน  45  ชั่วโมง 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) รวม  3 ปี  จ านวน  60  ชั่วโมง 
 8. การก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม  ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ โรงเรียนจัดท าเพ่ิมเติมและให้มีความ
หลากหลายเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้เพ่ิมความเข้มข้นใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือสมรรถนะ 
และคุณลักษณะตามจุดเน้นของโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จัดท า 
1. โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 
2. โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  ท าครบ 6 ชั้น 

 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     

 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดท า 
1. โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 ตอนต้น  
2. โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  ท าครบ 3 ชั้น 

 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดท า 
1. โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2. โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  ท าครบ 3 ชั้น 

 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลายโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี จะแยก
เป็นรายภาคเรียน  (เนื่องจากแต่ละ
วิชาสอนเป็นรายภาคเรียน 1 ปี มี 2 
ภาคเรียน) 
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ตัวอย่างโครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 220 220 220 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 220 220 220 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 
o ประวัติศาสตร ์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม     
o หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรมและ 

การด าเนินชีวิตในสังคม                   
o เศรษฐศาสตร ์
o ภูมิศาสตร ์

(40) 
 

(80) 

(40) 
 

(80) 

(40) 
 

(80) 

(40) 
 

(80) 

(40) 
 

(80) 

(40) 
 

(80) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 880 880 840 840 840 

 รายวิชา / กิจกรรม ท่ีสถานศกึษา 
จัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

- - - 40 40 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
o กิจกรรมแนะแนว 30 30 30 40 40 40 

o กิจกรรมนักเรียน  
-  ลูกเสือ ยุวกาชาด 

-  ชุมนุม  

40         
40 

40         
40 

40       
40 

40         
30 

40         
30 

40         
30 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

10 
 

10 
10 10 10 10 

  รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
    รวมเวลาท้ังหมด 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 
ที่มา  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี  (2552 : 5) 
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ตัวอย่าง  โครงสร้างหลักสูตร (ไม่มีรายวิชาเพิ่มเติม) 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท11101 ภาษาไทย 220 
ค11101 คณิตศาสตร์ 220 
ว11101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส11102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ11101 ศิลปะ 80 
ง11101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 40 
อ11101 ภาษาอังกฤษ 40 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม  
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 กิจกรรมแนะแนว 30 
 กิจกรรมนักเรียน  
 - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 40 

 - ชมรม/ชุมนุม 40 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 

 
 
 
 
 
 
  

ไม่มีวิชาเพ่ิมเติม 
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ตัวอย่าง  โครงสร้างหลักสูตร (มีรายวิชาเพิ่มเติม) 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน(ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 880 

ท15101 ภาษาไทย 160 
ค15101 คณิตศาสตร์ 160 
ว15101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส15102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ15101 ศิลปะ 80 
ง15101 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 80 
อ15101 ภาษาอังกฤษ 80 

รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม  
อ15202  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

 กิจกรรมแนะแนว 40 
 กิจกรรมนักเรียน  
 - ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 40 

 - ชมรม/ชุมนุม 30 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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ตัวอย่างตัวอย่าง โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษา 
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 320 (8 นก.) 

    *ประวัติศาสตร ์
     *ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
    *หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
    *ภูมิศาสตร ์
    *เศรษฐศาสตร์  

40 (1 นก.) 
 

 

120 (3นก.) 

40 (1 นก.) 
 

 

120(3นก.) 

40 (1 นก.) 
 

 

120 (3นก.) 

80 (2 นก.) 
 

 

240 (6นก.) 

สุขศึกษาและพลศกึษา 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80  (2 นก.) 120 (3นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80  (2นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 120  (3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 880 (22นก.) 1,640  (41 นก.) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม  200 (5 ก.) 200 ( 5 นก.) 200( 5 นก.) 
ไม่น้อยกว่า 1,600
ช่ัวโมงตามแผน 

การเรยีน 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     
o กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 180 

o กิจกรรมนักเรียน  
-  ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ 
-  ชุมนุม 

35            
40 

35              
40 

35            
40 

 
120 

o  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  
สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 
60 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 3,600 

 
ที่มา  โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  (2552 : 6) 
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ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) รายวิชาพ้ืนฐาน 11.0 (440) 
ท21101 ภาษาไทย  1.5 (60) ท21102 ภาษาไทย 1.5 (60) 
ค21101 คณิตศาสตร์  1.5 (60) ค21102 คณิตศาสตร ์ 1.5 (60) 
ว21101 วิทยาศาสตร์  1.5 (60) ว21102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 (60) 
ส21101 สังคมศึกษา  1.5 (60) ส21102 สังคมศึกษา 1.5 (60) 
ส21103 ประวัติศาสตร์  0.5 (20) ส21104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 (20) 
พ21101 สุขศึกษา  0.5 (20) พ21103 สุขศึกษา 0.5 (20) 
พ21102 ว่ายน้ า  0.5 (20) พ21104 ว่ายน้ า 0.5 (20) 
ศ21101 ดนตรี-นาฏศิลป์   1.0 (40) ศ21102 ทัศนศิลป์ 1.0 (40) 
ง21101 การงานอาชีพ ฯ 1.0 (40) ง21102 การงานอาชีพ ฯ 1.0 (40) 
อ21101 ภาษาอังกฤษ  1.5 (60) อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 (60) 
รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) รายวิชาเพ่ิมเติม 2.5 (100) 
ค21201คณิตศาสตร์

เพิ่มเตมิ  
1.0 (40) ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1.0 (40) 

    อ21201 ภาษาอังกฤษฟัง-

พูด  
1.0 (40) อ21202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1.0 (40) 

      เพิ่มเติมเลือก 0.5 (20) เพิ่มเตมิเลือก 0.5 (20) 
ก ิ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

 กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน 
   ลูกเสือ – เนตรนารี 
   กิจกรรมชุมนุม 

 
15 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
ลูกเสือ – เนตรนาร ี
กิจกรรมชุมนมุ 

 
10 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์  5 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5  (600) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 13.5 (600) 

 
ที่มา  โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  (2552 : 7) 
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ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงสร้างหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร ์

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ชั่วโมง รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต/ 

ชั่วโมง 
รายวิ  รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) ราย     รายวิชาพื้นฐาน 7.5 (300) 

ท31101 ภาษาไทย 1.0 (40) ท31102 ภาษาไทย 1.0 (40) 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) ค31102 คณิตศาสตร์ 1.0 (40) 
ว31101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1.5 (60) ว31102 เคมีพ้ืนฐาน 1.5 (60) 
ส31101 สังคมศึกษา 1.5 (60) ส31102 สังคมศึกษา 1.5 (60) 
พ31101 สุขศึกษา 0.5 (20) พ31102 สุขศึกษา 0.5 (20) 
ศ31101 ทัศนศิลป์ 0.5 (20) ศ31102 ดนตรีนาฏศิลป์ 0.5 (20) 
ง31101 การงานอาชีพ ฯ 0.5 (20) ง31102 การงานอาชีพ ฯ 0.5 (20) 
อ31101 ภาษาอังกฤษ 1.0 (40) อ31102 ภาษาอังกฤษ 0 (40) 
รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) รายวิชาเพิ่มเติม 8.5 (340) 
ค31201 คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 1 

2.0 (80) ค31202 คณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม 2 

2.0 (80) 

ว30201 ฟิสิกส์ 1 1.5 (60) ว30202 ฟิสิกส์ 2 1.5 (60) 
ว30221 เคมี 1 1.5 (60) ว30222 เคมี 2 1.5 (60) 
ว30241 ชีววิทยา 1 1.5 (60) ว30242 ชีววิทยา 2 1.5 (60) 
พ31201 แบดมินตัน  0.5 (20) พ31202 ฟุตบอล 0.5 (20) 
อ31201 ภาษาอังกฤษ 
อ่านเขียน 1 

1.5 (60) อ31202 ภาษาอังกฤษ 
อ่านเขียน2 

1.5 (60) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 
กิจกรรมแนะแนว 30 กิจกรรมแนะแนว 30 

กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมชุมนุม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 16 (700) รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น    16 (700) 
 
ที่มา  โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  (2552 : 10) 
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 การก าหนดรหัสวิชา 
 เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร สถานศึกษาจ าเป็นต้องก าหนด
รหัสวิชาอย่างเป็นระบบ 
 ระบบรหัสวิชา 
 การก าหนดรหัสวิชาควรใช้ตัวเลขอารบิก เพ่ือสื่อสารและการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา
ระบบรหัสวิชา ส าหรับรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลัก ดังนี้ 
 

 
 
   หลักท่ี 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
   ท  หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ค  หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ว  หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   ส  หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   พ  หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ศ  หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ง  หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
    หมายถึง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
หมายเหตุ   
 1.    ให้ใช้รหัสตัวอักษรของแต่ละภาษาดังนี้ 
 ก   หมายถึง ภาษาเกาหลี  ข    หมายถึง ภาษาเขมร 
 จ   หมายถึง ภาษาจีน   ซ    หมายถึง ภาษารัสเซีย 
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 ญ  หมายถึง ภาษาญี่ปุ่น  ด     หมายถึง ภาษาเวียดนาม 
 น  หมายถึง ภาษาลาติน  บ    หมายถึง ภาษาบาลี 
 ป  หมายถึง ภาษาสเปน  ฝ    หมายถึง ภาษาฝรั่งเศส 
 ม   หมายถึง ภาษามลายู  ย     หมายถึง ภาษาเยอรมัน 
 ร  หมายถึง ภาษาอาหรับ  ล     หมายถึง ภาษาลาว 
 อ  หมายถึง ภาษาอังกฤษ  ฮ     หมายถึง ภาษาฮินดู 
   2. กรณีที่มีสถานศึกษาใดจัดท ารายวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่
ก าหนดไว้ให้สถานศึกษาท าเรื่องเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ืออนุมัติและ
ประกาศการใช้รหัสตัวอักษรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมเติม 
   หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สะท้อนระดับความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ คือ 
    1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
    2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    3 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   หลักท่ี 3 เป็นรหัสตัวเลขแสดงปีที่เรียนของรายวิชา ซึ่งสะท้อนระดับความรู้และ
ทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี คือ 
    0 หมายถึง รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับ 
     ประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 
     ตอนปลาย 
    1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา  
     มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     (ป.1 ม.1 และ ม.4) 
    2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา  
     มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     (ป.2 ม.2 และ ม.5) 
    3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา  
     มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     (ป.3 ม.3 และ ม.6) 
    4 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 4 ของระดับประถมศึกษา (ป.4) 
    5 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 5 ของระดับประถมศึกษา (ป.5) 
    6 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 6 ของระดับประถมศึกษา (ป.6) 
   หลักท่ี 4 เป็นรหัสตัวเลขแสดงประเภทของรายวิชา คือ 
    1 หมายถึง รายวิชาพ้ืนฐาน 
    2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม 
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   หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกัน ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีจ านวนตั้งแต่ 01-99 ดังนี้ 
   รายวิชาที่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5-6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน หากจัด
รายวิชาเป็นรายภาค ให้ก าหนดเรียงล าดับรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันให้เสร็จสิ้นในภาค
เรียนแรกก่อน แล้วจึงก าหนดต่อในภาคเรียนที่สองรายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5-6 
ต่อเนื่องในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งนี้ รหัสหลักท่ี 5 และ
หลักที่ 6 ของรายวิชาเพ่ิมเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ให้ก าหนดรหัสวิชา เป็นช่วงล าดับ ดังนี้ 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
   ล าดับที่ 01 - 19 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์ 
   ล าดับที่ 21 - 39 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มเคมี 
   ล าดับที่ 41 - 59 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มชีววิทยา 
   ล าดับที่ 61 - 79 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มโลกและอวกาศ 
   ล าดับที่ 81 - 99 หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์อื่น ๆ 
หมายเหตุ  ในทางปฏิบัติให้โรงเรียนระบุเวลาเรียนตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
 

ตัวอย่าง 
 
 
                                      
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ล าดับวิชา 
    

   ท11101 ภาษาไทย        

รายวิชาพ้ืนฐาน 

ชื่อวิชา 

ระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ล าดับวิชา 
    

   ท11201 การอ่าน          

รายวิชาเพ่ิมเติม 

ชื่อวิชา 
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ตัวอย่าง รหัสรายวิชา 
ระดับประถมศึกษา 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 รายวิชาพื้นฐาน 
 ท11101 ภาษาไทย จ านวน  220   ชั่วโมง 
 ท12101 ภาษาไทย จ านวน  220   ชั่วโมง 
 ท13101 ภาษาไทย จ านวน  220   ชั่วโมง 
 ท14101 ภาษาไทย จ านวน  160   ชั่วโมง 
 ท15101 ภาษาไทย จ านวน  160   ชั่วโมง 
 ท16101 ภาษาไทย จ านวน  160   ชั่วโมง 
 
 รายวิชาเพิ่มเติม 
 ท11201 ทักษะการพูด จ านวน  40   ชั่วโมง 
 ท11201 ทักษะการอ่าน จ านวน  40   ชั่วโมง 
 ท13201 ทักษะการเขียน จ านวน  40   ชั่วโมง 
 ท14201 วรรณกรรมท้องถิ่น จ านวน  40   ชั่วโมง 
 ท15201 การเขียนสร้างสรรค์ จ านวน  40   ชั่วโมง 
 ท16201 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร จ านวน  40   ชั่วโมง 
 

ตัวอย่าง รหัสรายวิชา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 รายวิชาพื้นฐาน 
 ท21101 ภาษาไทย  จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ท21102 ภาษาไทย  จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ท22101 ภาษาไทย  จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ล าดับวิชา 
    

ค21101 คณิตศาสตร ์

รายวิชาพื้นฐาน 

ชื่อวิชา 
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 ท22103 ภาษาไทย  จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ท23101 ภาษาไทย  จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ท23102 ภาษาไทย  จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 
 รายวิชาเพิ่มเติม 
 ท21201 เสริมทักษะการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง จ านวน  40   ชั่วโมง 1    หน่วยกิต 
 ท21202 เสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ จ านวน  10   ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 ท22201 เสริมทักษะอ่านบทประพันธ์ จ านวน  40   ชั่วโมง 1    หน่วยกิต 
 ท22202 เสริมทักษะการเขียนเรื่องสั้น จ านวน  40   ชั่วโมง  1    หน่วยกิต 
 ท23201 เสริมทักษะการเขียนสร้างสรรค์  จ านวน  40   ชั่วโมง  1    หน่วยกิต 
 ท23201เสริมทักษะการพูดในที่ชุมชน จ านวน  10  ชั่วโมง 0.5   หน่วยกิต 

 

ตัวอย่าง รหัสรายวิชา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 รายวิชาพื้นฐาน 
 ท31101 ภาษาไทย   จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ท31101 ภาษาไทย   จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ท32101 ภาษาไทย   จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ท32101 ภาษาไทย   จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ท33101 ภาษาไทย   จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 ท33101 ภาษาไทย   จ านวน  60  ชั่วโมง  1.5  หน่วยกิต 
 
 รายวิชาเพิ่มเติม 
 ท31101 เสริมทักษะการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง จ านวน  40   ชั่วโมง 1    หน่วยกิต 
 ท31101 เสริมทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ จ านวน  10   ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
 ท31101 เสริมทักษะอ่านบทประพันธ์ จ านวน  40   ชั่วโมง 1    หน่วยกิต 
 ท31101 เสริมทักษะการเขียนเรื่องสั้น จ านวน  40   ชั่วโมง  1    หน่วยกิต 
 ท33101 เสริมทักษะการเขียนสร้างสรรค์  จ านวน  40   ชั่วโมง  1    หน่วยกิต 
 ท33101 เสริมทักษะการพูดในที่ชุมชน จ านวน  10  ชั่วโมง 0.5  หน่วยกิต 
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 3. การจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
  การจัดท าค าอธิบายรายวิชา เป็นข้อมูลรายละเอียดของแต่ละรายวิชา โดยน าตัวชี้วัด
รายปีหรือ ตัวชี้วัดช่วงชั้น และสาระการเรียนรู้ในชั้นปีที่จัดท าค าอธิบายรายวิชา ส าหรับน าไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือรายวิชา ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ซึ่งค าอธิบายรายวิชามี 2 ประเภทคือ  
  3.1 ค าอธิบายราชวิชาพ้ืนฐาน  เป็นรายวิชาที่ถูกก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้เรียนรู้ 
โดยหลักสูตรก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดขั้นต่ าไว้  โรงเรียนจะน าไปจัดการเรียนการสอน 
ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกระดับการศึกษาและทุกระดับดับชั้นปี  
  3.2 ค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นรายวิชาใหม่ โรงเรียนจัดท าเพ่ิมเติมและให้มี
ความหลากหลายเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้เพ่ิมความเข้มข้นใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ
สมรรถนะ และคุณลักษณะตามจุดเน้นของโรงเรียน ต้องสอดคล้องกับสภาพ ความต้องการของ
ท้องถิ่น 

 วัตถุประสงค์ในการจัดท าค าอธิบายรายวิชา เพ่ือสร้างความเข้าใจว่าในรายวิชานั้น ผู้เรียน
จะได้เรียนรู้องค์ความรู้   ฝึกทักษะ กระบวนการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส าคัญอะไรบ้าง 
และเป็นแนวทางให้ผู้สอนน าไปออกแบบการจัดการเรียนรู้  
 ลักษณะของค าอธิบายรายวิชา เป็นความเรียงที่ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้  ทักษะ 
กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรก าหนดในรายวิชาพ้ืนฐานและ
ตามผลการเรียนรู้ที่สถานศึกษาก าหนดขึ้นในรายวิชาเพ่ิมเติม   ดังนั้น ค าอธิบายรายวิชา จึงต้อง
สะท้อนตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้น  เป็นรายปีส าหรับระดับประถมศึกษา และเป็น 

รายภาคเรียนส าหรับระดับมัธยมศึกษา 
 ขั้นตอนการจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาพ้ืนฐาน 
 รายวิชาพ้ืนฐานเป็นรายวิชาที่สอนให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 การเขียนค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน  
มีข้ันตอนดังนี ้
 1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีในระดับประถมศึกษา ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น วิเคราะห์ตัวชี้วัด
ชั้นปี เพ่ือก าหนดเป็นรายภาค  หรือตัวชี้วัดช่วงชั้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรายภาคและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด   
 2. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจากกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และความต้องการและบริบทของโรงเรียนเพ่ือก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับตัวชี้วัดในรายวิชานั้น  
 3. จัดกลุ่มตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันเพ่ือหลอมรวมและเรียบเรียง เขียนเป็นความเรียง  ให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน มีความรู้
ความสามารถ  และคุณลักษณะในรายวิชานั้น 
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 4. จัดท ารายละเอียดตามรูปแบบของค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาเพ่ิมเติม 
 รายวิชาเพ่ิมเติมเป็นรายวิชาที่โรงเรียนก าหนดขึ้นตามจุดเน้น ความต้องการ หรือท้องถิ่น  
การเขียนค าอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม  มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ก าหนดผลการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดขึ้นเอง   
 2. ก าหนดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้   
 3. จัดกลุ่มผลการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  ที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพ่ือหลอมรวม
และเรียบเรียง เขียนเป็นความเรียง ให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะ
ในรายวิชานั้น 
 4. จัดท ารายละเอียดของรูปแบบของค าอธิบายรายวิชา 
 องค์ประกอบของค าอธิบายรายวิชา   
 องค์ประกอบส าคัญของค าอธิบายรายวิชา ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ  
 ส่วนที่ 1 หัวค าอธิบายวิชา 
 ส่วนที่ 2 เนื้อหา สาระการเรียนรู้   
 ส่วนที่ 3 รหัสตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้   
 

 ส่วนที่ 1 หัวค าอธิบายวิชา แสดงให้เห็น รหัสวิชา (เป็นรายพ้ืนฐานหรือเพ่ิมเติม) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ระบุระดับชั้นที่ใช้เรียน เวลาที่ใช้ในการเรียน ประกอบด้วย    
 
 
 
 
 ส่วนที่ 2 เนื้อหา สาระการเรียนรู้ แสดงให้เห็น เนื้อหา สาระการเรียนรู้ ทักษะ กระบวนการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาประกอบด้วย  
องค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีแนวการเขียนที่ส าคัญ  ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง หมายถึง ส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้  ตามหลักสูตร 

 2. ผู้เรียนสามารถท าอะไรได้บ้าง หมายถึง ส่วนที่เป็นทักษะ/กระบวนการเรียนรู้ที่ต้องการ 

ให้ฝึกและเกิดกับผู้เรียน 
 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อะไรบ้าง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และ ตามธรรมชาติวิชา หมายถึงส่วนที่เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ปรากฏในหลักสูตรแกนกลาง 
หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น  
 เนื้อหาค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน ได้จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด  
ในประเด็น  ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง  ผู้เรียนสามารถท าอะไรได้บ้าง และผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน 

พึงประสงค์อะไรบ้าง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ส่วนค าอธิบาย
รายวิชาเพ่ิมเติม เนื้อหาพิจารณาตามธรรมชาติวิชา 
 ส่วนที่  3 รหัสตัวชี้ วัด  หรือผลการเรียนรู้ แสดงให้เห็นภาพรวมและรายมาตรฐาน              
การเรียนรู้ หรือตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้ที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียน  

รหัสวิชา......    ชื่อรายวิชา……….         กลุ่มสาระการเรียนรู้............. 
ชั้นปี.....       จ านวนชั่วโมงหรอืหน่วยกิต  (ตามโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา) 
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 รหัสตัวชี้วัด (รายวิชาพ้ืนฐาน  พิจารณาจากหลักสูตรแกนกลาง) 
 ผลการเรียนรู้ (รายวิชาเพ่ิมเติม โรงเรียนก าหนดเอง)  
 การเขียนค าอธิบายรายวิชาในเอกสารฉบับนี้น าเสนอ 2  รูปแบบ 
 

รูปแบบท่ี 1 เขียนรหัสวิชา และช่ือรายวิชาก ากับไว้ส่วนที่ 1 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รหัสวิชา..............ชื่อรายวิชา............... 
รายวิชาพ้ืนฐาน (หรือรายวิชาเพ่ิมเติม)             กลุ่มสาระการเรียนรู้................. 
ชั้นปีการศึกษา...........................                     เวลา...........ชั่วโมง 

           เขียนเป็นความเรียงให้ได้ใจความว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร (ความรู้:เนื้อหา/
สารการเรียนรู้)  สามารถท าอะไรได้ (ทักษะ/ กระบวนการ)  และมีคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ใดบ้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและธรรมชาติ   
ของวิชา 

……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……… 
……………………………………………………………………………………………………………………
………รหัสตัวชี้วัด  (รายวชิาพ้ืนฐาน 
(ผลการเรียนรู้  : รายวิชาเพ่ิมเติม) 
…………………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 รวมทั้งหมด.............ตัวชี้วัด   (รายวิชาพ้ืนฐาน)    
 (รวมทั้ง.......ผลการเรียนรู้  : รายวิชาเพ่ิมเติม) 
 

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 3 
 

ส่วนที่ 2 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 

ทักษะ/ กระบวนการ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 3  ประเด็นนี้สามารถเขียน
แยกแต่ละย่อหน้าหรือ
หลอมรวมเป็นย่อหน้าเดียว 
(ส่วนเดียว) 
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รูปแบบท่ี 2 ขึ้นต้นส่วนหัวด้วยค าว่า “ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐานหรือเพิ่มเติมก ากับในส่วนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา………….. 
รหัสวิชา.................ชื่อรายวิชา                 กลุ่มสาระการเรียนรู้................. 
ชั้นปีการศึกษา...........................               เวลา...........ชัว่โมง 

รหัสตัวชี้วัด  (รายวชิาพ้ืนฐาน)     
(ผลการเรียนรู้  : รายวิชาเพ่ิมเติม) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 รวมทั้งหมด.............ตัวชี้วัด   (รายวิชาพ้ืนฐาน)    
 (รวมทั้ง.......ผลการเรียนรู้  : รายวิชาเพ่ิมเติม) 
 

ส่วนท่ี 3 

ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 1 

           เขียนเป็นความเรียงให้ได้ใจความว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร (ความรู้:
เนื้อหา/สาระ  การเรียนรู้)  สามารถท าอะไรได้(ทักษะ/ กระบวนการ)  และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ใดบ้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ธรรมชาติของวิชา 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
 

ทักษะ/ กระบวนการ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สงค์ 

3  ประเด็นนี้สามารถเขียน
แยกแต่ละย่อหน้าหรือ
หลอมรวมเป็นย่อหน้าเดียว 
(ส่วนเดียว) 
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ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (รูปแบบที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ว11101 วิทยาศาสตร์ 

รหัสวิชาพ้ืนฐาน                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1    จ านวน  80  ชั่วโมง /ปี 

 ศึกษา ส ารวจ  สังเกต ระบุ จ าแนก  เปรียบเทียบ อธิบาย ความแตกต่าง   
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมม่ีชีวิต ลกัษณะหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว ์
ลักษณะหน้าท่ีและความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษา
สุขภาพ ระบลุักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และน ามาจัดจ าแนกโดยใช้ลักษณะภายนอก
เป็นเกณฑ์  การจ าแนกสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และการน าไปใช้ประโยชน์ ลักษณะสมบัติ    
ของวัสดุที่ใช้ท าของเล่นของใช้ในชีวิตประจ าวัน  ทดลอง อธิบาย  
การดึงการผลักวัตถุ องค์ประกอบและสมบัติของดิน  การใช้ประโยชน์จากดินในท้องถิ่น   
ระบุในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์และดวงดาว 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ 
ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ รวมถึงกระบวนการคดิ 

กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการวิจัย  
 เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีวินัย  มีความรับผดิชอบ           
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการท างานและมีจติวิทยาศาสตร์  มุ่งมั่นในการอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม 

 

ตัวชี้วัด 
ว1.1 ป.1/1  ,  ป.1/2   , ป.1/3                     
ว1.2 ป.1/1    
ว3.1 ป.1/1 , ป.1/2                                     
ว4.1 ป.1/1 
ว6.1 ป.1/1                                                 
ว7.1 ป.1/1    
ว8.1 ป.1/1 , ป.1/2  , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5  , ป.1/6  , ป.1/7   
 

รวม  16  ตัวชี้วัด 
 
 
 

เนื้อหา/
สาระ 

การเรียนรู้ 

ทักษะ/
กระบวนการ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ส่วนท่ี 1 

ส่วน 2 
/

ส่วน 3 
/
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ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รูปแบบท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เวลาเรียนพิจารณาจากโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

          ว 11101  วิทยาศาสตร์                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
          ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                   จ านวน  80  ชั่วโมง /ปี 

 ศึกษา ส ารวจ  สังเกต  ระบุ  จ าแนก  เปรียบเทียบ อธิบาย ความแตกต่างระหว่าง 
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต   ลักษณะหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์  ลักษณะ
หน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ  ระบุ
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และน ามาจัดจ าแนกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์  
การจ าแนกสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และการน าไปใช้ประโยชน์ ลักษณะสมบัติของวัสดุที่ใช้ท า 
ของเล่น ของใช้ในชีวิตประจ าวัน  ทดลอง อธิบายการถึงการผลักวัตถุ องค์ประกอบและ
สมบัติของดิน การใช้ประโยชน์จากดินในท้องถิ่น  ระบุในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และ
ดวงดาว 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ  
การสืบค้นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ  รวมถึงกระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ และ
กระบวนการวิจัย  
 เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีวินัย  มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มุ่งม่ันในการท างานและมีจิตวิทยาศาสตร์  มุ่งม่ันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ตัวช้ีวดั 

ว1.1 ป.1/1  ,  ป.1/2   , ป.1/3  
ว1.2 ป.1/1    
ว3.1 ป.1/1 , ป.1/2  
ว4.1 ป.1/1 
ว6.1 ป.1/1  
ว7.1 ป.1/1    
ว8.1 ป.1/1 , ป.1/2  , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5  , ป.1/6  , ป.1/7   
รวม  16  ตัวช้ีวัด 
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ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน   
อ11101  ภาษาอังกฤษ                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1       จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 
 ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย อ่านออกเสียง สะกดค าง่ายๆ 
เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าที่ฟัง ปฏิบัติตามและใช้ค าสั่งง่ายๆ บอกความต้องการ 
ง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวใน 
สถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  พร้อมทั้งท าท่าทางประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา    
บอกชื่อ  รวบรวมค าศัพท์และตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และเทศกาล 
ส าคัญของเจ้าของภาษาอย่างง่ายๆ และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  
ถูกต้องตามกาลเทศะ   
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางภาษา ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน และ การเขียน  
ในการสื่อสาร สืบค้น  ค้นคว้าหาความรู้  
 เพ่ือให้เป็นผู้ที่มีความรู้  ความคิด  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นใน 
การท างาน  รักชาติศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย   
 
รหัสตัวช้ีวัด 
 ต1.1 ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3, ป. 1/4 
 ต1.2 ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3, ป. 1/4  
 ต1.3 ป. 1/1  
 ต2.1 ป. 1/1, ป. 1/2, ป. 1/3 
 ต2.2 ป. 1/1 

 ต3.1 ป. 1/1 
 ต4.1 ป. 1/1 
 ต4.2 ป. 1/1 
รวมทั้งหมด 12 ตัวช้ีวัด 
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ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

  อ21101  ภาษาอังกฤษ                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                       
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1          เวลา   60  ช่ัวโมง    จ านวน  1.5  หน่วยกิต   
                       
 ศึกษา ค าแนะน า ค าชี้แจง ค าขอร้อง ตามหลักภาษา ส าเนียง กริยาและท่าทางสื่อสาร 
สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในสถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริง ตามมารยาทสังคมในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง ขอและให้ ข้อมูล 
ตอบรับ และปฏิเสธความช่วยเหลือและบริการผู้อื่น การอ่านออกเสียง ค า วลี ส านวนง่ายๆ ประโยค 
ข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บทอ่าน เรื่องราวสั้นๆ ตามหลักการอ่านออกเสียง การพูดและเขียน
แสดงความต้องการ ขอ ตอบรับ และปฏิเสธความช่วยเหลอืและบริการ การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับข้อมูลของตนเอง ข่าวสาร  เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  ประสบการณ์ส่วนตัว  
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว ความเหมือน ความแตกต่างวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  

โดยใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางภาษา สามารถใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
และเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ 

 

     รหัสตัวชี้วัด 
ต1.1  ม.1/1, ม.1/2 
ต1.2  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 
ต1.3  ม.1/1    
ต2.1  ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
ต2.2  ม.1/1     
ต4.1  ม.1/1  

     รวมทั้งหมด  12  ตัวชี้วัด 
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ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

       
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 

      อ31101  ภาษาอังกฤษ                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่ 1     เวลา   40  ชั่วโมง  จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

         ศึกษา วิเคราะห์ ค าแนะน า ค าอธิบาย ค าบรรยาย ประกาศ สลากต่าง ๆ ทั้งจาก
การฟังและการอ่าน สืบค้นอิเทอร์เน็ตเกี่ยวกับไวยกรณ์พ้ืนฐาน ได้แก่ Modal Verb Direct 
and Indirect Speech การอ่านข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง บทละครสั้น (Skit) 
การใช้พจนานุกรม การออกเสียงภาษาอังกฤษ ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น  
การทักทาย การพูดแทรกอย่างสุภาพ สนทนาและเขียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว 
ประสบการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ การเลือกใช้ค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และ
ค าอธิบายที่ซับซ้อน การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์       
เรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม ได้แก่ การเดินทาง การรับประทานอาหาร การใช้ภาษา 
น้ าเสียงและกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา มารยาทสังคมและวัฒนธรรม     
ของเจ้าของภาษา ได้แก่ การขอบคุณ ขอโทษ การแสดงความชอบ ไม่ชอบ     

โดยใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางภาษา การส ารวจค้นหา การสืบค้นข้อมูล              
การสังเกตการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการเชื่อมโยง
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 

     เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน รับผิดชอบ มีคุณธรรม  
     จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นเครื่องมือน าไปประยุกต์ใช้ใน     
     ชวีิตประจ าวัน    

 

     รหัสตัวชี้วัด 
      ต1.1 ม.4 – 6/1 , ม.4 – 6/2 
      ต1.2 ม.4 – 6/1,  ม.4 – 6/2 
      ต1.3 ม.4 – 6/1 
      ต2.1 ม.4 – 6/1,  

      รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวดั 
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ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
ง20221 งานออกแบบและเทคโนโลยี    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3                  เวลา 20  ชั่วโมง              จ านวน 0.5 หน่วยกิต                         
          ศึกษา วิเคราะห์ ภาพรวมของเทคโนโลยี ธรรมชาติของเทคโนโลยี ระบบ 
เทคโนโลยีกระบวนการเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยี รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ
ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย 
         ปฏิบัติการใช้กระบวนการเทคโนโลยีเพ่ือสร้างและพัฒนา ปรับปรุงวัสดุ-อุปกรณ์ 
สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ หรือวิธีการเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่าง
สร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ การรายงานผลหรือการน าเสนอผลงาน  
        มีค่านิยมที่ดีทางเทคโนโลยี คุ้นเคยกับการเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีมากกว่าการ      
เป็นผู้บริโภคเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคมและมีคุณธรรม มีลักษณะ
นิสัยที่ดีในการท างาน ขยัน อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
ผลการเรียนรู้ 
    1. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบาย ภาพรวมของเทคโนโลยี ธรรมชาติ      
ของเทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยี และกระบวนการเทคโนโลยี  
    2. สืบค้นข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบาย การเลือกใช้เทคโนโลยี รวมทั้ง            
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
    3. ปฏิบัติการใช้กระบวนการเทคโนโลยีเพ่ือสร้างและพัฒนา ปรับปรุงวัสดุ-อุปกรณ์ สิ่งของ
เครื่องมือเครื่องใช้ หรือวิธีการเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิต  
    4. ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อม                
บนพื้นฐาน  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    5. ปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบ การรายงานผลหรือการน าเสนอผลงาน    
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
 

ง15201 การร้อยมาลัยดอกไม้สด             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                                                              เวลา  40 ชั่วโมง 
            ศึกษา ศิลปวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับการร้อยมาลัย การเลือกดอกไม้ ใบไม้และวัสดุ
ตกแต่ง วิธีการร้อยมาลัยดอกไม้สดแบบต่างๆ การใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ การบรรจุส าหรับ
จ าหน่ายปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ร้อยมาลัยแบบต่างๆ มาลัยซีก ค านวณค่าใช้จ่าย จดบันทึก
การปฏิบัติงาน และประเมินผลเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะร้อยมาลัยดอกมาลัยดอกไม้
สด พัฒนางาน วิธีการท างาน ปรับปรุง ประเมินผล ท างานได้อย่างมีระบบ มีความขยัน ซื่อสัตย์ 
อดทน พึ่งตนเองได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในขั้นสูง
ต่อไป 
 โดยใช้กระบวนการท างาน กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหาและการจัดการ 
 เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบชิ้นงาน มีมารยาทในการท างาน               
ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ มีความซื่อสัตย์ 
มีความขยัน มีความอดทน มีความรับผิดชอบ 
  ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายประวัติและความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการร้อยมาลัยดอกไม้ 
2. อธิบายหลักการเลือกดอกไม้ ใบไม้ วัสดุตกแต่งและสามารถร้อยมาลัยดอกไม้สดได้ 
3. เลือกวัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัยดอกไม้สดได้ 
4. เก็บรักษาดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการร้อยมาลัยดอกไม้สด 
5. สามารถออกแบบและวางแผนในการร้อยมาลัยดอกไม้สด 
6. นักเรียนมีทักษะกระบวนการท างานและปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ 

ผลงานมีความสวยงาม 
7. นักเรียนมีความสามารถพัฒนาชิ้นงานเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตไปสู่อาชีพได้ 
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 การจัดท าค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดเพ่ือก าหนดขอบข่ายค าอธิบายวิชาพ้ืนฐาน 
การจัดท าค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน ในส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นเนื้อหาได้จากวิเคราะห์ องค์ประกอบของ  
1) มาตรฐานการเรียนรู้  และ 2) ตัวชี้วัด  โดยวิเคราะห์ใน 3  ประเด็น 

 ผู้เรียนรู้อะไร     คือ ส่วนที่เป็น  เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
 ผู้เรียนท าอะไรได้   คือ ส่วนที่เป็น  ทักษะ/กระบวนการ 
 ผู้เรียนควรมีคุณลักษณะอย่างไร คือ ส่วนที่เป็น  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ตัวอย่าง : การวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดสู่การก าหนดขอบข่ายค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการรู้วิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา ว11101 วิทยาศาสตร์) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 มาตรฐาน ว1. 1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแล  
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.  1 

 

1. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต   
(ว1.1 ป.1/1) 

- สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต 
โดยสิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่   กินอาหาร 
ขับถ่าย หายใจ  เจริญเติบโต สืบพันธุ์และ
ตอบสนองต่อ สิ่งเร้า  แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มี
ลักษณะดังกล่าว 

 
 วิธีที่ 1 วิเคราะห์ เป็นรายองค์ประกอบ    
 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ว1. 1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่
ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 
 
 
 
 

 
 
 

เนื้อหา/สาระการ
เรียนรู้ 

ทักษะ/กระบวนการ 

จากการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัด จะเห็นว่า
ไม่ได้ก าหนด 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ซึ่งครูสามารถ
ก าหนดเองได ้
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 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ ตัวชีวัด  
 สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
 ว1.1 ป.1/1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  
 

 
 
 

 
 วิธีที่ 2 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร/ท าอะไรได้ 

น าไปสู่ 
สมรรถนะส าคัญ 

ของผู้เรียน 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
  ว1.1 ป.1/1 
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต    

ผู้เรียนรู้อะไร (เนื้อหา/
สาระการเรียนรู้) 
  - สิ่งมีชีวิต 
  - สิ่งไม่มีชีวิต   
  -ความแตกต่างระหว่าง 
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
(ทักษะ/กระบวนการ) 
  เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิต    

- ความสามารถใน 
การคิด 
 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน 

 

 
 วิธีที่ 3 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้ 
(ความรู้ /ทักษะกระบวนการ / ตัวบ่งช้ีพฤติกรรมการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

ทักษะ/กระบวนการ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้
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ตัวช้ีวัด 
(วิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 

(เนื้อหา/สาระ 
การเรียนรู้) 

ทักษะ/กระบวนการ/ 
ตัวบ่งชี้พฤติกรรม 

การเรียนรู ้

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ว1.1 ป.1/1 
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต    

ความแตกต่างระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต 

การสังเกต 
การเปรียบเทียบ 
 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน 

 

ว1.1 ป.1/2 สังเกต
และอธิบายลักษณะ
และหน้าที่ของ
โครงสร้างภายนอก
ของพืชและสัตว์  

ลักษณะและหน้าที่ 
-โครงสร้างภายนอก
ของพืช 
-โครงสร้างภายนอก
ของสัตว์ 

การสังเกต 
การอธิบาย 
การเปรียบเทียบ 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน 

 

 
 วิธีที ่4 วิเคราะห์เชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด กับ แก่นความรู้/ความคิดหลัก/
ประเด็นส าคัญ  ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
แก่นความรู้/ความคิดหลัก/

ประเด็นส าคัญ 
ทักษะ/กระบวนการ/ 

สมรรถนะส าคัญ 
คุณลักษณะ        

อันพึงประสงค์ 
ว1.1 ป.1/1 
เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  

ความแตกต่างระหว่าง 
สิ่งมีชีวิต กับ สิ่งไม่มีชีวิต  

  การสังเกต 
  การเปรียบเทียบ 
  ความสามารถในการคิด 

ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่น
ในการท างาน 

 

ว1.1 ป.1/2 สังเกต
และอธิบายลักษณะ
และหน้าที่ของ
โครงสร้างภายนอก
ของพืชและสัตว์ 

ลักษณะและหน้าที่ 
-โครงสร้างภายนอกของพืช 
-โครงสร้างภายนอกของสัตว์ 

การสังเกต   
การอธิบาย 
การเปรียบเทียบ 
 ความสามารถในการคิด 

ใฝ่เรียนรู้ 
  มุ่งม่ันใน 
การท างาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

น าผลจากการวิเคราะห์ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ไปเขียนค าอธิบายรายวิชา ในส่วนที่ 2 ซ่ึง
ประกอบด้วย 3 ตอนคือ  
 ตอนที่  1 ความรู้/เนื้อหา/สาระการเรียนรู้   
 ตอนที่  2 ทักษะ/กระบวนการ   
 ตอนที่  3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์    
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ตัวอย่าง 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ว 11101  วิทยาศาสตร์ 

รายวิชาพื้นฐาน                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1    จ านวน  80  ชั่วโมง /ปี 

 ศึกษา ส ารวจ  สังเกต  ระบุ  จ าแนก เปรียบเทียบ อธิบาย  
ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะหน้าที่ของ          
โครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์ ลักษณะหน้าที่และความส าคัญ         
ของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพระบุ 
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และน ามาจัดจ าแนกโดยใช้ลักษณะ
ภายนอกเป็นเกณฑ์การจ าแนกสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และการน าไปใช้
ประโยชน์ ลักษณะสมบัติของวัสดุที่ใช้ท าของเล่นของใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ทดลอง อธิบายการดึงการผลักวัตถุ องค์ประกอบและสมบัติของดิน        
การใช้ประโยชน์ จากดินในท้องถิ่น  ระบุในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์            
ดวงจันทร์และดวงดาว 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้        
การส ารวจ ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ รวมถึงกระบวน          
การคิด  กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการวิจัย  
 เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งม่ันในการท างานและมีจิตวิทยาศาสตร์ มุ่งม่ัน    
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ตัวช้ีวัด 
ว1.1 ป.1/1  ,  ป.1/2   , ป.1/3                     
ว1.2 ป.1/1    
ว3.1 ป.1/1 , ป.1/2                                     
ว4.1 ป.1/1 
ว6.1 ป.1/1                                                 
ว7.1 ป.1/1    
ว8.1 ป.1/1 , ป.1/2  , ป.1/3 , ป.1/4 , ป.1/5  , ป.1/6  , ป.1/7   
รวม  16  ตัวช้ีวัด 

 

เนื้อหา/สาระ 
การเรียนรู้ 

ส่วนที่ 1 

ตอนที่ 3 

ส่วน 2 
1/22

ตอนที่ 2 

ทักษะ/
กระบวนการ 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ตอนที่ 1 

ส่วน 3 



341 
 

 ศึกษา ส ารวจ  สังเกต ระบุ จ าแนก เปรียบเทียบ อธิบาย          
ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะหน้าที่ของโครงสร้าง
ภายนอกของพืชและสัตว์  ลักษณะหน้าที และความส าคัญของอวัยวะ
ภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ ระบุลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และน ามาจัดจ าแนกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 
การจ าแนกสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และการน าไปใช้ประโยชน์ ลักษณะสมบัติ
ของวัสดุที่ใช้ท าของเล่นของใช้ในชีวิตประจ าวัน ทดลอง อธิบายการดึง 
การผลักวัตถุ องค์ประกอบและสมบัติของดิน การใช้ประโยชน์จากดินใน
ท้องถิ่น  ระบุในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว 
 โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้   
การส ารวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ รวมถึง
กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการวิจัย  
 เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งม่ันในการท างานและมีจิตวิทยาศาสตร์ มุ่งมั่นใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 

 ศึกษา ส ารวจ  สังเกต  ระบุ จ าแนก เปรียบเทียบ อธิบาย  
ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  ลักษณะหน้าที่ของ
โครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์  ลักษณะหน้าที่และความส าคัญ          
ของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ ระบุลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และน ามาจัดจ าแนกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็น
เกณฑ์การจ าแนกสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และการน าไปใช้ประโยชน์ ลักษณะ
สมบัติของวัสดุที่ใช้ท าของเล่นของใช้ในชีวิตประจ าวัน  ทดลอง อธิบาย 
การดึงการผลักวัตถุ องค์ประกอบและสมบัติของดิน การใช้ประโยชน์จาก
ดินในท้องถิ่น  ระบุในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจ ตรวจสอบ 
การสืบค้นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ รวมถึงกระบวนการคิด กระบวนการ
ปฏิบัติ และกระบวนการวิจัย เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
มีวินัย  มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งม่ันในการท างานและมีจิตวิทยา
ศาสตร์  มุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

เนื้อหา/สาระการ
เรียนรู ้

 

 การเขียนส่วนที่ 2  ของค าอธิบายรายวิชา เขียนได้สอนแบบคือ 
 แบบท่ี 1  แยกเป็น 3  ตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบท่ี 2 เขียนหลอมรวมกันทั้ง 3   ตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา/สาระ 
การเรียนรู้ 
 

ทักษะ/
กระบวนการ 
 

ทักษะ/ กระบวนการ 
 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
(วิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ ทักษะ / กระบวนการ / 
ตัวบ่งชี้พฤติกรรมการเรียนรู้ 

คุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ 

ต1.1 ป.1/1  ปฏิบัติ
ตามค าสั่งง่ายๆ ที่ฟัง 

ค าสั่งง่ายๆ ปฏิบัติตาม มีวินัย 

ต1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  
อ่านออกเสียงและ
สะกดค าง่ายๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน  

ตัวอักษรและ
เสียง ค าง่ายๆ  

ระบ/ุอ่านออกเสียง/สะกด  
 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน 

ต1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมาย
ของค าและกลุ่มค าที่ฟัง 

ค าและกลุ่มค า เลือกภาพตรงตามความหมาย 

ต1.1 ป.1/4 ตอบ
ค าถามจากการฟัง
เรื่องใกล้ตัว 

เรื่องใกล้ตัว ตอบค าถาม 

ฯลฯ   
 

 วิธีที่ 1 เคราะห์ เป็นรายองค์ประกอบ  
 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 
 
 สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 ต1.1 ป.1/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดค าง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

 

 
 
 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 

ทักษะ/กระบวนการ 

ทักษะ/กระบวนการ 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 



343 
 

 วิธีที่ 2 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็น อย่างมีเหตุผล 
 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
(วิชาพื้นฐาน) 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น 

ความรู้ ทักษะ / กระบวนการ /  
ตัวบ่งชี้พฤติกรรมการเรียนรู้ 

คุณลักษณะ        
อันพึงประสงค์ 

ต1.1 ป.1/1 ปฏิบัติตาม
ค าสั่งง่ายๆ ที่ฟัง 

ค าสั่งง่ายๆ ปฏิบัติตาม มีวินัย 

ต1.1 ป.1/2 ระบุ
ตัวอักษรและเสียง อ่าน
ออกเสียงและสะกดค า
ง่ายๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน  

ตัวอักษรและ
เสียง ค าง่ายๆ  

ระบุ / อ่านออกเสียง /สะกด  
 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันใน 
การท างาน 

ต1.1 ป.1/3 เลือกภาพ
ตรงตามความหมายของ
ค าและกลุ่มค าที่ฟัง 

ค าและกลุ่มค า เลือกภาพตรงตามความหมาย 

ต1.1 ป.1/4  ตอบ
ค าถามจากการฟังเรื่อง  
ใกล้ตัว 

เรื่องใกล้ตัว ตอบค าถาม 

ฯลฯ   
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 วิธีที่  3 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
(ความรู้ /ทักษะกระบวนการ / ตัวบ่งช้ีพฤติกรรมการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 

ตัวช้ีวัด 
ผู้เรียนรู้อะไร/ 

ท าอะไรได้ 

น าไปสู่ 
สมรรถนะส าคัญ 

ของผู้เรียน 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 
ต1.1 ป.1/1 ปฏิบัติ
ตามค าสั่งง่ายๆ ที่ฟัง 

ผู้เรียนรู้อะไร 
ค าสั่งง่ายๆ 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
ปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ 

 
 
 
 
ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

มีวินัย 
 

ต1.1 ป.1/2  ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  
อ่านออกเสียงและ
สะกดค าง่ายๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน 

ผู้เรียนรู้อะไร 
ตัวอักษรและเสียงค า
ง่ายๆ 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
ระบุตัวอักษรและเสียง 
อ่านออกเสียงและ
สะกดค า 

 
 
 
 
ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันในการท างาน 

ต1.1 ป.1/3  เลือก
ภาพตรงตาม
ความหมายของค า
และกลุ่มค าท่ีฟัง 

ผู้เรียนรู้อะไร 
ค าและกลุ่มค า 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
เลือกภาพตรงตาม
ความหมาย 

ต1.1 ป.1/4 ตอบ
ค าถามจากการฟัง
เรื่องใกล้ตัว 

ผู้เรียนรู้อะไร 
เรื่องใกล้ตัว 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
ตอบค าถาม 
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 วิธีที่  4  วิเคราะห์เชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด กับ แก่นความรู้/ความคิด
หลัก/ประเด็นส าคัญ  ทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
แก่นความรู้/ความคิด
หลัก/ประเด็นส าคัญ 

ทักษะ/
กระบวนการ/ 

สมรรถนะส าคัญ 

คุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ 

ต1.1 ป.1/1  ปฏิบัติ
ตามค าสั่งง่ายๆ ที่ฟัง 

ค าสั่งง่ายๆ 

 
การฟัง 
การอ่าน 
ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

วินัย 

ต1.1 ป.1/2  ระบุ
ตัวอักษรและเสียง  
อ่านออกเสียงและ
สะกดค าง่ายๆ 
ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน  

ตัวอักษรและเสียงค าง่ายๆ 
การอ่านออกเสียงและ 
สะกดค า 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งม่ันใน 
การท างาน 

ต1.1 ป.1/3  เลือก
ภาพตรงตาม
ความหมายของค า
และกลุ่มค าท่ีฟัง 

ค าและกลุ่มค า 

ต1.1 ป.1/4 ตอบ
ค าถามจากการฟัง
เรื่องใกล้ตัว 

เรื่องใกล้ตัว 
 

 
 เมื่อวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดทุกตัวในระดับชั้นนั้นๆ ครูผู้สอนสามารถ จัดกลุ่ม
สิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้ : ความรู้ (เนื้อหา)  สิ่งที่ต้องปฏิบัติ : ทักษะกระบวนการ  และเจตคติที่ต้องการให้
เกิด : คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สิ่งเหล่านี้ท าให้มองเห็นขอบเขตและทิศทางในการจัดการเรียน 

การสอนตลอดปีการศึกษาหรือภาคเรียน หากวิเคราะห์พบว่าตัวชี้วัดใดก าหนดให้สอนสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น  ในการเขียนค าอธิบายรายวิชา ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาที่เป็นท้องถิ่นให้ปรากฏใน
ค าอธิบายรายวิชา   
 4. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนา
อย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้
เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม  
สามารถจัดการตนเอง ได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย
แบ่งออกเป็น 3  ลักษณะ  ดังนี้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2552 : 2 - 10 ) 
  4.1 กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และ
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อาชีพสามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนทุกคนต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 
       แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
   1. ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน 
   2. ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จากการ
ส ารวจ 
   3. ก าหนดสัดส่วนสาระของกิจกรรมในแต่ละด้าน 
   4. ก าหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
   5. การจัดท ารายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 
   6. ปฏิบัติตามแผน วัดและประเมินผล และสรุปรายงาน 
  4.2 กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความถนัด และความสนใจโดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีระเบียบวินัย มีความเป็น
ผู้น า ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล 
การช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
   4.2.1 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์/นักศึกษา
วิชาทหารเป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพ่ือการอยู่ร่วมกันให้รู้จักการเสียสละ
และบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ งการจัดกิจกรรมลุกเสือ  
เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติรวมทั้งให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
    ลูกเสือส ารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 
    ลูกเสือสามัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตอนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/     
ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เลือกเรียนระหว่าง
กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์/วิชาทหาร กับกิจกรรมชุมนุม/ชมรม 
    แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
    1) ค าปฏิญาณและกฎ  ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้ค ามั่น
สัญญาว่าจะปฏิบัติ  ตามกฎ ของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ 
“ห้าม” ท า หรือ “บังคับให้” ท า แต่ถ้า “ท า” ก็จะท าให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้  
    2) เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่
ส าเร็จของผลงานอยู่ที่การกระท าของตนเอง ท าให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ   
ด้วยตนเองได้และท้าทายความสามารถของตนเอง 
    3) ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานใน
การอยู่ร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 
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    4) การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน  ฝึกความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็น
สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความ
เคารพ รหัส ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค าขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและ
ภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือแห่งโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์ กรที่มี
จ านวนสมาชิกมากที่สุด 
    5) การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ 
ธรรมชาติอันโปร่งใสตามชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการท า
กิจกรรมกับธรรมชาติ การปีนเขา ตั้งค่ายพักแรมในสุดสัปดาห์ หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรม
ตามกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้แล้วก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
    6) ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่างๆที่จัดให้เด็กท า 
ต้องให้มีความก้าวหน้าและดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น อยากท่ีจะท าและวัตถุประสงค์ใน
การจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนาน  
การแข่งขันกันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี 
    7) การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก
เพ่ือให้เขาเกิดความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไปทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกันเด็ก
ต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยชี้น า ผู้ใหญ่เองก็ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางที่ดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง
และดีท่ีสุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย 
   4.2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้นตาม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพ่ือเติมเต็มความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ 
ทักษะ เจตคติ เพ่ือพัฒนาตนเองตามศักยภาพนักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม ยกเว้น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/  

ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์/วิชาทหาร  กับกิจกรรมชุมนุม ชมรม 
    แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรม 
    1. ส ารวจความสนใจของผู้เรียนในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม ชมรม 
    2. ให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมได้หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 
    3. มีครูที่ปรึกษา ชุมนุม ชมรม 
    4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
    5. ครูที่ปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินผล 
 (หมายเหตุ  สามารถระบุชื่อกิจกรรมชุมนุมที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนเลือกเรียน หรือชื่อ
กิจกรรมชุมนุมท่ี โรงเรียนจัดให้มี) 
  4.3 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพ่ือ
ช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพ่ือช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
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สาธารณประโยชน์  ตามเงื่อนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ได้ก าหนดเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 
 โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

กิจกรรม 
ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

กิจกรรมแนะแนว           
กิจกรรมนักเรียน           
กิจกรรมเพ่ือสังคม

และ
สาธารณประโยชน์ 

60  ชั่วโมง 45  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 

รวม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 
 

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดโครงสร้างเวลา
เรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ดังนี้  
 ระดับประถมศึกษา (ป.1– ป.6)   รวม  6 ปี   จ านวน  60  ชั่วโมง  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน (ม.1– ม.3) รวม  3 ปี   จ านวน  45  ชั่วโมง  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) รวม  3 ปี   จ านวน  60  ชั่วโมง  
การจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ขึ้นกับการบริหารจัดการของสถานศึกษา แต่ทั้งนี้ผู้เรียน
ต้องได้รับการพัฒนาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
 1. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระ 
 2. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม 
 3. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น 
 
 
 
 
 
 

 
  

เอกสารแนะน าส าหรับศึกษารายละเอียดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
“แนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551”  จัดท าโดย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  2552 
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 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงานชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตน สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติกิจกรรมการท างาน
กลุ่ม และการมีจิตสาธารณะ โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมิน ดังภาพที่ 25  
(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2552 :  11 - 13 ) 

 

 
 

ภาพที่  25  แสดงข้ันตอนการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   มี 2  แนวทาง คือ 
 1. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
  1.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

ประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/คณุลักษณะ
ของผู้เรียน 
 

    ซ่อมเสริม 

      ไม่ผ่าน 

       ผ่าน 

   ส่งผลการประเมิน 
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  1.3  ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดเป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 
และน าผลการประเมิน ไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
  1.4 ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดการประเมินผลกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ครู หรือผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทั้งนี้ควรด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นในปีการศึกษานั้นๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
 2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน 

  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือตัดสินเลื่อนชั้นและจบการศึกษาเป็น 

การประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค เพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม 
สรุปผลรวมเพ่ือสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพ่ือเลื่อนชั้นและประมวลผลรวมในปี
สุดท้ายเพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษา โดยการด าเนินการดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
  2.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาที่สถานศึกษาก าหนด 
ผู้เรียนต้องผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
   2.1.1 กิจกรรมแนะแนว 
   2.2.2 กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และนักศึกษาวิชาการทหาร และกิจกรรมชุมนุม ชมรม 
   2.2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  2.5 ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ 
  2.6 ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพ่ืออนุมัติผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 
 เกณฑ์การตัดสิน 
 1. ก าหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ 2 ระดับ 
คือ ผ่าน และ ไม่ผ่าน 
 2. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม  
  ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และ 

มีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  ไม่ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการ 
ปฏิบัติกิจกรรมหรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค 

  ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญทั้ง 3 กิจกรรม 
คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
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  ไม่ผ่าน หมายถึง  ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญใด
กิจกรรมหนึ่ง ใน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 4. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือจบระดับการศึกษา 
  ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกชั้นปีในระดับ การศึกษานั้น 
  ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางชั้นปีในระดับการศึกษานั้น 
 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตัวอย่างการจัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง
รอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็น
ผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี  อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จัก  เข้าใจ รักและ
เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการด าเนินชีวิตในสังคม 
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีสุข  
  แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 1) ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน 
 2) ศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จากการส ารวจ 
 3) ก าหนดสัดส่วนสาระของกิจกรรมในแต่ละด้าน 
 4) ก าหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
 5) การจัดท ารายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 
 6) ปฏิบัติตามแผน วัดและประเมินผล และสรุปรายงาน 
 2. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย             
มีความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะการท างานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล 
ตัดสินใจที่เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
  กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
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 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวนให้เป็นพลเมืองดี  
โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งที่เป็นไปตามความประสงค์ หลักการและวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกได้
ก าหนดไว้ กระบวนการทางลูกเสือ เป็นกระบวนการซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถนะของบุคคลทั้งทางสมอง 
ร่างกาย จิตใจ และศีลธรรม เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติดีงาม ไม่กระท าตนให้เป็นปัญหา   
ต่อสังคม และด ารงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบายนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนต้อง       
เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้  
   ลูกเสือส ารอง  เป็นกิจกรมเพ่ือเตรียมลูกเสือส ารอง  ดาวดวงที่ 1-3 ชั้น  ป.1 -3 
เรียนวิชาพิเศษ  18 วิชา 
   ลูกเสือสามัญ ลูกเสือตรี ลูกเสือโท ลูกเสือเอก ชั้น  ป.4 -6 เรียนวิชาพิเศษ  54 
วิชา 
   แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
   1. การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี
เพ่ือเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเองโดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
    1.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น  สวดมนต์  สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
    1.2 เกมหรือเพลง 
    1.3 เรียนตามหลักสูตร 
    1.4 การเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ 
    1.5 พิธีปิด  (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก) 
   2. กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 
    การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกให้ลูกเสือ –  
เนตรนารี มีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพ่ิมเติม  ในการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมปีที่หนึ่งไม่น้อยกว่า 1  ครั้ง  
ครั้งหนึ่งอยู่ค่ายพักแรมไม่ร้อยกว่า 1 คืน 

   3. กิจกรรมพิธีการ 
    โรงเรียนโคกสว่างนาดีได้จัดพิธีการลูกเสือ เนตรนารี เช่น  พิธีเข้าประจ า 
กองพิธีทบทวนน าปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี  พิธีประดับเครื่องหมายต่าง ๆ เพื่อให้
ลูกเสือ – เนตรนารีมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ – เนตรนารี 
   4. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์   
    โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดีจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ – เนตรนารีได้บ าเพ็ญ 
ประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ – เนตรนารี 
   5. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือข้ันความรู้ 
เบื้องต้นในแต่ละประเภท 
   6. จัดให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 1 ภาคเรียนหรือ  1 ปีการศึกษา 
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  โรงเรียนโคกสว่างนาดี  (2552 : 88 – 89)  
 
 
 
 

  2.2 กิจกรรมชุมนุม  เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนรวมกลุ่มจัดขึ้นตามความสามารถความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพ่ือเติมเต็มความรู้  ความช านาญ  ประสบการณ์ ทักษะ เจตคติเพ่ือ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
   แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 
   1. ส ารวจความสนใจของผู้เรียนในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม 
   2. ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมได้หลากหลาย  ทั้งภายในหรือภายนอกห้องเรียนและ
ถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุนชน สังคมและประเทศชาติ  นักเรียน
ออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างสร้างสรรค์  ตามความถนัดและ
ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  พัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติกิจกรรมการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกิด
คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  แนวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดีจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ทั้งในโรงเรียน 
โดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็นโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม 
และจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืน ซึ่งมีเง่ือนไขดังนี้ 
  1. จัดกิจรรมอย่างต่อเนื่อง 
  2. มีครูที่ปรึกษากิจกรรมทุกกิจกรรม 
  3. เน้นนักเรียนเป็นผู้จัดกิจกรรม รายงานผลงานตนเองและมีชิ้นงาน 
  4. จัดกิจกรรมเวลาใดก็ได้  ไม่จ ากัดเวลา สถานที่และรูปแบบกิจกรรม 
  แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1. นักเรียนมีเวลาเช้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80  ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  2. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูมอบหมายมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน ถ้าไม่ผ่านให้
ปฏิบัติกิจกรรมซ้ าหรือปฏิบัติเพ่ิมเติม 
  3. มีชิ้นงาน/ผลงาน/คุณลักษณะตามท่ีครูมอบหมายให้ปฏิบัติ 
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ตัวอย่างการจัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่าง 
รอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็น 
ผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม 
สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รู้รัก 
สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนทั้งยังเป็น 
กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เข้าร่วมกิจกรรม 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม 30 ชั่วโมงต่อ
ภาคเรียน  
  แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว 
  1) ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน 
  2) ศึกษาวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จากการส ารวจ 
  3) ก าหนดสัดส่วนสาระของกิจกรรมในแต่ละด้าน 
  4) ก าหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
  5) การจัดท ารายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 
  6) ปฏิบัติตามแผน วัดและประเมินผล และสรุปรายงาน 
 2. กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมตาม 
ความถนัด ความสนใจ โดยเน้นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น า  
ผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบการท างานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผล  
การช่วยเหลือแบ่งปัน เอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
  กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนต้องเข้าร่วม 
กิจกรรม โดยนักเรียนชายเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ นักเรียนหญิงเข้าร่วมกิจกรรมเนตรนารี ภาคเรียน 
ที่ 1 จ านวน 10 ชั่วโมงต่อภาคเรียน และภาคเรียนที่ 2 จ านวน 15 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
   แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
   การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ  
(Scout Method) ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ต่อ) 

  แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
  การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ  
(Scout Method) ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 
  1) ค าปฏิญาณและกฎ  ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติ
ตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม”  ท า หรือ  
“บังคับให้” ท า แต่ถ้า “ท า” ก็จะท าให้เกิดผลดีแก่ตนเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติ
เชื่อถือได้ ฯลฯ 
  2) เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของ 
ผลงานอยู่ที่การกระท าของตนเอง ท าให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองได้ 
และท้าทายความสามารถของตนเอง 
  3) ระบบหมู่  เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน  
การยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการ
เรียนรู้การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น  
  4) การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ  
เนตรนารี ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัส  
ค าปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค าขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจ  
ในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือแห่งโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกเป็นองค์กรที่มีจ านวนสมาชิก
มากที่สุดในโลก 
  5) การศึกษาธรรมชาติ คือ สิ่งส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใส
ตามชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปท ากิจกรรมกับธรรมชาติ 
การปีนเขา ตั้งค่ายพักแรมในสุดสัปดาห์ หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรม  ตามกฎระเบียบ   
เป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดสิ่งนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
  6) ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม  กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้เด็กท าต้องให้มี
ความก้าวหน้า และดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น อยากที่จะท า และวัตถุประสงค์ในการจัด
แต่ละอย่าง ให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขัน
กันก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี  
  7) การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เพ่ือให้เขา
เกิดความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใดลงไป ทั้งคู่มีความต้องการซึ่งกันและกัน เด็กก็ต้องให้
ผู้ใหญ่ชี้แนะน า  ผู้ใหญ่เองก็ต้องน าพาให้ไปสู่หนทางท่ีดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีท่ีสุด 
จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย   
  2.2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เชื่อฟัง
และปฏิบัติตามค าสั่ง ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณี และวัฒนธรรมที่ดี และมีสุขภาพและ
พลานามัยที่แข็งแรง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สมัครใจ และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม  
20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. เป็นชายหรือหญิงที่มีสัญชาติไทย 
 2. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร 
 3. มีขนาดรอบตัว น้ าหนัก และความสูงตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้ 
 

อายุปี 
ชาย หญิง 

ความขยายของอก (ซม.) น้ าหนัก 
(ก.ก.) 

ความสูง 
(ซม.) 

น้ าหนัก 
(ก.ก.) 

ความสูง 
(ซม.) หายใจเข้า หายใจออก 

ไม่เกิน 15 
16 
17 
18 

19 ถึง 22 

75 
76 
77 
78 
79 

72 
73 
74 
75 
76 

42 
44 
46 
48 
49 

155 
156 
158 
160 
161 

41 
42 
43 
44 
45 

148 
149 
150 
151 
152 

 

 4. มีความประพฤติเรียบร้อย 
 5. ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการก าลังส ารองเปิดท าการฝึกวิชาทหาร 
 6. ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีผลการศึกษา
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป หรือนักเรียนที่เคยเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
และสอบได้วิชาพิเศษไม่น้อยกว่า 8 วิชา จะต้องมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
ไม่ต่ ากว่า 1.5 เว้นแต่ผู้ซึ่งส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าข้ึนไป และก าลัง
ศึกษาอยู่โรงเรียนช่างฝีมือทหารของกระทรวงกลาโหม หรือก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่
กระทรวงกลาโหมก าหนด ไม่ต้องมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าตามท่ี
กองทัพบกก าหนด 
 7. นักศึกษาวิชาทหารจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ตามที่ก าหนด ดังนี้ 
  7.1 ลุก-นั่ง 34 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
  7.2 ดันพื้นที่ 22 ครั้ง ไม่ก าจัดเวลา 
  7.3 วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที 
 8. นักศึกษาหญิง จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตามที่ก าหนด ดังนี้ 
  8.1 ลุก-นั่ง 25 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที 
  8.2 ดันพื้นที่ 15 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที (เดิมไม่ก าจัดเวลา) 
  8.3 วิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 4 นาที (เดิม 5 นาที) 
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 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.3 กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน 
โดยเลือกชุมนุมตามความถนัดและสมัครใจ กิจกรรมชุมนุมที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จัดให้นักเรียน
เลือกเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
   2.3.1 กิจกรรมชุมนุมภาษาไทย 
   2.3.2 กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ 
   2.3.3 กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ 
   2.3.4 กิจกรรมชุมนุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   2.3.5 กิจกรรมชุมนุมพลศึกษา 
   2.3.6 กิจกรรมชุมนุมศิลปะ 
   2.3.7 กิจกรรมชุมนุมการงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
   2.3.8 กิจกรรมชุมนุมภาษาต่างประเทศ 
   2.3.9 กิจกรรมชุมนุมอ่ืน ๆ ตามความสนใจของนักเรียน 
   (แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีกิจกรรมย่อยอีกตามความสนใจของนักเรียน) 
   แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม 
  1. ให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมได้หลากหลาย ทั้งรูปแบบภายในหรือภายนอกห้องเรียน 
และระยะเวลาการจัดกิจกรรม  
  2. โรงเรียนส ารวจความสนใจของนักเรียนในการเลือกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
  3. นักเรียนสามารถรวมกันจัดตั้งชุมนุม และเชิญครูเป็นที่ปรึกษาโดยร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมชุมนุม ตามระเบียบปฏิบัติที่โรงเรียนก าหนด 
  4. ถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
  5. ครูที่ปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ให้สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ 
ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์ ออกแบบกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา 
  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) รวม 3 ปีการศึกษา จ านวน 45 ชั่วโมง ปีการศึกษาละ 
15 ชั่วโมง 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) รวม 3 ปีการศึกษา จ านวน 60 ชั่วโมง 
ปีการศึกษาละ 20 ชั่วโมง 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถเลือกจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วม
กิจกรรมได้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้  
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 1. จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของ 
นักเรียนเอง โดยผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมตามองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์  
ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมได้ ดังนี้  
  1.1 จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน 
  1.2 จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
 2. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียน
น าเสนอการจัดกิจกรรมต่อโรงเรียนเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดท าโครงการ โครงงานหรือ 
กิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยสามารถจัดกิจกรรมได้ดังนี้ 
  2.2 จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน 
  2.2 จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
 3. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอ่ืน หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
กับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยผู้เรียน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้ 
  3.1 ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
  3.2 ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน 
 แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม  
การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด และให้ผลการประเมินเป็น 
ผ่าน และ ไม่ผ่าน ดังนี้ 
 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 ลักษณะ คือ 
 1. กิจกรรมแนะแนว 
 2. กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
  2.2 นักศึกษาวิชาทหาร  
  2.3 กิจกรรมชุมนุม 
 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
  ให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 
  “ผ”   หมายถึง  ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนก าหนด คือ 
  1. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม มีผลงานและคุณลักษณะตามเกณฑ์ คือ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
     “มผ”  หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนก าหนด คือ 
  1. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม ต่ ากว่าร้อยละ 80  
  2. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม มีผลงานและคุณลักษณะตามเกณฑ์ คือ ต่ ากว่าร้อยละ 80  
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
ที่มา โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  (2552 : 355 – 360) 
 
 5. การจัดท าเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  ในองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาให้น าเสนอเฉพาะ เกณฑ์การจบหลักสูตร 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถก าหนดเกณฑ์การจบได้สมบูรณ์ ผู้จัดท าจะต้องเข้าใจภาพรวมของ
การวัดการประเมินตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
เป็นเบื้องต้น ดังนี้  
  สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมนิผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้บุคลากร 

ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  (ซึ่งจะต้องจัดท าเป็นเอกสารคู่มือส าหรับครูทุกคน)  
  ระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นกรอบ 

ภาระงานและแนวปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับการเรียนรู้เป็น
กระบวนการเดียวกัน  สาระของระเบียบดังกล่าวก าหนดบนพ้ืนฐานของนโยบายด้านการเรียน  

การสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  หลักการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักวิชา  หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่สถานศึกษาก าหนด
เพ่ิมเติม อันจะสะท้อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สร้างความมั่นใจในกระบวนการ
ด าเนินงานและความเชื่อมั่นแก่สังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย  

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด
ว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและตัดสินว่า
ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะความสามารถ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดในระดับใด  สามารถที่จะได้รับการเลื่อนชั้นเรียน หรือ 

จบการศึกษาได้หรือไม่  สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาจะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการ
วัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
ข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 โดยควรมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้   
 1. การตัดสินผลการเรียน  ให้ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา โดยต้องด าเนินงานเชื่อมโยงกับ 

การเรียนการสอน ผู้สอนต้องเก็บข้อมูลของผู้ เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละปี/ 

ในกรณีที่ผู้เรียนได้ผลการเรียน “มผ”  โรงเรียนต้องจัดซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนท ากิจกรรมในส่วนที่
ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ท าจนครบถ้วน แล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” ได้ 
ทั้งนี้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้น ๆ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจที่จะพิจารณา
ขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียน แต่ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีการศึกษานั้น  
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ภาคเรียน  ตลอดจนมีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนในด้านที่ต้องได้รับการพัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนใน
ด้านที่เด่น เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  การตัดสินผลการเรียนเพ่ือพิจารณาเลื่อนชั้น  ก าหนดให้ระดับประถมศึกษาตัดสินผล
การเรียนปลายปีเพ่ือการเลื่อนชั้นเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เรียนเป็นหน่วยกิตให้ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน เพ่ือน าไปใช้ในการพิจารณาการเลื่อนชั้น
เมื่อสิ้นปีการศึกษา  นอกจากนี้ยังก าหนดให้มีการซ้ าชั้นโดยให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 2. การให้ระดับผลการเรียนในระดับประถมศึกษา สามารถให้ระดับผลการเรียนได้หลาย
ลักษณะ  ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาก าหนดให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผล       
การเรียนเป็น 8 ระดับ ส าหรับการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับผล
การประเมินเป็นดีเยี่ยม ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน   และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ระดับผลการประเมิน
เป็นผ่านและไม่ผ่าน 
 3. การรายงานผลการเรียน ก าหนดให้สถานศึกษารายงานผลการเรียนให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. เกณฑ์การจบการศึกษา  สถานศึกษาก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษาตามหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์กลางส าหรับการจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  การจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  เช่น  การศึกษาเฉพาะทาง  การศึกษา
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  การศึกษาทางเลือก  การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส  การศึกษาตาม
อัธยาศัย  ให้คณะกรรมการสถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 5. เอกสารหลักฐานการศึกษา  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดท าระเบียนแสดงผลการ
เรียน ประกาศนียบัตร และแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  โดยใช้แบบพิมพ์ที่ กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด และจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือบันทึกผลการประเมินและข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับผู้เรียน 
 6. การเทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนได้ใน
กรณีต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การศึกษาจากต่างประเทศและขอเข้าศึกษาต่อในประเทศ  
การย้ายหลักสูตร การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การขอกลับเข้าศึกษาต่อของผู้ที่ออกกลางคัน  ตลอดจน
การเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ทั้งนี้ในการเทียบโอนผลการเรียน 
สถานศึกษาเดิมต้องจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้ผู้เรียนเพื่อน าไปแสดงต่อสถานศึกษาแห่งใหม่ 
 7. การประเมินคุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนได้เข้ารับการประเมินระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดับชาติด้วย  เพ่ือให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้เรียนที่
จะน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อไป  นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมประเด็นอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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ตัวอย่างเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธาน ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา โรงเรียนโคกสว่างนาดี  (2552 : 92) 
 

ตัวอย่างเกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา   อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  (2552 : 362) 

 เกณฑ์การจบชั้นประถมศึกษา 
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 5,160 ชั่วโมง และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน  
120 ชั่วโมง และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านทุกวิชา 
 2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  
 4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  
 5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน ระดับ 
“ผ่าน” ทุกกิจกรรม  
  

 

 เกณฑ์การจบมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน  81  หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐานจ านวน  66  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมจ านวน 15 หน่วยกิต 
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐานจ านวน  66  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 11  หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  
(ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  
(ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน ระดับ 
“ผ่าน” ทุกกิจกรรม  
  

 

เอกสารแนะน าส าหรับศึกษารายละเอียดการวัดและการประเมินผล 
“แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”  จัดท าโดย ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  2552 
 



362 
 

ตัวอย่างเกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา   อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ที่มา  โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  , 2552 : 363  
 

 
การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา   
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552 : 1-24)  ได้จัดท าแนวทางการตรวจสอบ
องค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โดยกล่าวว่า การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการจัดท าเอกสาร
ในระดับโรงเรียน โดยองค์คณะบุคคลได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  เมื่อจัดท าเอกสารหลักสูตรโรงเรียนเสร็จเรียบร้อย  การตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาเบื้องต้น คือการตรวจสอบเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์
ส าคัญ 2 ประการคือ   
 1. เพ่ือหาทางแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่พบในองค์ประกอบหลักสูตร การตรวจสอบในลักษณะนี้
สามารถท าในขณะที่ก าลังยกร่างเอกสารหลักสูตรหรือในขณะที่น าหลักสูตรไปใช้ เพ่ือพิจารณาว่า
องค์ประกอบของหลักสูตรที่จัดท ามีความเหมาะสมและสอดคล้องเพียงใด  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 2. เพ่ือเป็นข้อมูลในการช่วยตัดสินใจของผู้บริหาร ก่อนการน าหลักสูตรไปใช้ เพ่ือพิจารณา
ว่าหลักสูตรที่ยกร่างหรือจัดท ามีความครอบคลุมหรือไม่  และเมื่อโรงเรียนใช้หลักสูตรไปได้ระยะหนึ่ง 
ควรน าข้อมูลในส่วนนี้ไปสรุปรวมกับการประเมินคุณภาพของหลักสูตรว่า มีคุณภาพดีมากน้อยเพียงไร 
บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่แกนกลางก าหนดหรือไม่ และเหมาะสมจะน าหลักสูตรนี้ไปใช้ต่อ
หรือไม ่
 วิธีด าเนินการ 
 1. สร้างความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรให้
บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

 เกณฑ์การจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน  81  หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐานจ านวน  41  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวนไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต 
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  77  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา
พ้ืนฐานจ านวน  41  หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  
(ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 4. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  
(ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
 5. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน ระดับ 
“ผ่าน” ทุกกิจกรรม  
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 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียน  ด าเนินการตรวจสอบเป็นรายบุคคล 
 3. โรงเรียนน าผลการตรวจสอบ มาอภิปรายร่วมกันและสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
และพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียน 

 การตรวจสอบพิจารณาองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาทุกองค์ประกอบมี 

ดังรายละเอียดในการพิจารณา ดังนี้ 
 1 ส่วนน า 
  1.1 ความน า  แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้น และความต้องการ ของโรงเรียน 
  1.2 วิสัยทัศน์ 
   1.2.1 แสดงภาพอนาคตของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างชัดเจน  
   1.2.2 แสดงภาพอนาคตของผู้เรียนสอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
   1.2.3 แสดงภาพอนาคตของผู้เรียน ครอบคลุมสภาพความต้องการของ
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น 
   1.2.4 มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 
  1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   1.4.1 มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
   1.4.2 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายจุดเน้นกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 
   1.4.3 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
 2. โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียน 
  2.1 มีการระบุรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งระบุเวลาเรียน
และ/หรือหน่วยกิต 
  2.2 มีการระบุรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมเพ่ิมเติมที่สถานศึกษาก าหนดพร้อม  
ทั้งระบุเวลาเรียนและ/หรือหน่วยกิต 
  2.3 มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อมทั้งระบุเวลาเรียน 
  2.4 เวลาเรียนรวมของหลักสูตรโรงเรียนสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  
  2.5 มีการก าหนดโครงสร้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน 
  2.6 มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนเวลาเรียนและ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่าง 
ถูกต้องชัดเจน 
  2.7 รายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพิ่มเติมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
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 3. ค าอธิบายรายวิชา 
  3.1 มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และ ชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไว้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน 
  3.2 มีการระบุชั้นปีที่สอนและจ านวนเวลาเรียนและ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน 
  3.3 การเขียนค าอธิบายรายวิชา เขียนเป็นความเรียง โดยระบุองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณลักษณะหรือเจตคติที่ต้องการ 
  3.4 มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานครอบคลุมตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  3.5 มีการระบุรหัสตัวชี้วัด  ในรายวิชาพ้ืนฐาน และจ านวนรวมของตัวชี้วัด 
  3.6 มีการระบุผลการเรียนรู้  ในรายวิชาเพ่ิมเติม และจ านวนรวมของผลการเรียนรู้ 
  3.7 มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสอดแทรกอยู่ในค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน
หรือรายวิชาเพ่ิมเติม 
 4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  4.1 จัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  4.2 จัดเวลาทั้ง 3 กิจกรรมสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  4.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
  4.4 มีแนวทางการประเมินกิจกรรมที่ชัดเจน 
 5. เกณฑ์การจบหลักสูตร 
  5.1 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินรายวิชาพ้ืนฐานครบ 8 กลุ่มสาระและรายวิชา
เพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด 
  5.2 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  และเขียน 
  5.3 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  5.4 มีการก าหนดเกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 แนวทางในการตรวจสอบองค์ประกอบในเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้ทราบจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ให้เอกสารหลักสูตรของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และบริบทของโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดแบบตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้โรงเรียนได้ถือ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
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 โรงเรียน …….……………………….. อ าเภอ ………………………. จังหวัด ……...............… 
 สังกัด ……………………………………………………………………………………………….......…... 
 
 ค าชี้แจง 
 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียน ตามล าดับดังนี้ 
 1. ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วเขียนเครื่องหมาย 
ลงในช่องผลการตรวจสอบตามความเป็นจริง   
 2. บันทึกแนวทางในการปรับปรุง/แก้ไขเพ่ือให้โรงเรียนน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง 
และพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนต่อไป 
 3. สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียน   โดยเขียนเครื่องหมาย  
 ลงในตารางแสดงผล การตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียน   
 4. หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ให้บันทึกลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
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ประเมินองค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

 

รายการ ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง/แก้ไข ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

1 ส่วนน า 
 1.1 ความน า 
  แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น จุดเน้น และความ
ต้องการ ของโรงเรียน 

   

 1.2 วิสัยทัศน์ 
  1.2.1 แสดงภาพอนาคตของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 อย่าง
ชัดเจน 

   

  1.2.2 แสดงภาพอนาคตของผู้เรียน
สอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

   

  1.2.3 แสดงภาพอนาคตของผู้เรียน 
ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน ชุมชน 
ท้องถิ่น 

   

  1.2.4 มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้    
 1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   

 1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1.4.1 มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
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(ต่อ) 
 

รายการ ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง/แก้ไข ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

  1.4.2 มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
จุดเน้นกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น 

   

  1.4.3 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน 

   

2. โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียน 
 2.1 มีการระบุรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งระบุเวลาเรียนและ/หรือ
หน่วยกิต 

   

 2.2 มีการระบุรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรม
เพ่ิมเติมที่สถานศึกษาก าหนดพร้อมทั้งระบุเวลา
เรียนและ/หรือหน่วยกิต 

   

 2.3 มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพร้อม
ทั้งระบุเวลาเรียน 

   

 2.4 เวลาเรียนรวมของหลักสูตรโรงเรียน
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 

   

 2.5 มีการก าหนดโครงสร้างกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ไว้อย่างชัดเจน 

   

 2.6 มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน
เวลาเรียนและ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน 

   

 2.7 รายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติม
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

   

3. ค าอธิบายรายวิชา 
 3.1 มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

   

 3.2 มีการระบุชั้นปีที่สอนและจ านวนเวลา
เรียนและ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 
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(ต่อ) 
 

รายการ ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง/แก้ไข ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

 3.3 การเขียนค าอธิบายรายวชิา เขียนเป็น
ความเรียง โดยระบุองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
และคุณลักษณะหรือเจตคติที่ต้องการ 

   

 3.4 มีการจัดท าค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน
ครอบคลุมตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   

 3.5 มีการระบุรหัสตัวชี้วัด  ในรายวิชา
พ้ืนฐาน และจ านวนรวมของตัวชี้วัด 

   

 3.6 มีการระบุผลการเรียนรู้  ในรายวิชา
เพ่ิมเติม และจ านวนรวมของผลการเรียนรู้ 

   

 3.7 มีการก าหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
สอดแทรกอยู่ในค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานหรือ
รายวิชาเพ่ิมเติม 

   

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 4.1 จัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   

 4.2 จัดเวลาทั้ง 3 กิจกรรมสอดคล้องกับ
โครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   

 4.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน    
 4.4 มีแนวทางการประเมินกิจกรรมที่
ชัดเจน 

   

5. เกณฑ์การจบหลักสูตร    
 5.1 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
รายวิชาพ้ืนฐานครบ 8 กลุ่มสาระและรายวิชา
เพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนด 
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(ต่อ) 
 

รายการ ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง/แก้ไข ปรากฏ ไม่ปรากฏ 

 5.2 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
การอ่านคิดวิเคราะห์  และเขียน 

   

 5.3 มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   

 5.4 มีการก าหนดเกณฑ์การผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

   

 
 เกณฑ์การตรวจสอบ 
 ผ่าน  หมายถึง ผลการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียนปรากฏข้อมูลครบ
ตามรายการที่ก าหนดทุกรายการ 
 ควรรับปรุง หมายถึง ผลการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียนปรากฏข้อมูลไม่
ครบหรือขาดบางรายการที่ก าหนด 
 
      ลงนาม ………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
       ( …………………………….... ) 
      ต าแหน่ง .................................................. . 
          ………/………../……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



370 
 

 
 
 
 

สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียน 
โรงเรียน..............................................................อ าเภอ.................................... 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………  เขต ….. 
 

 
 ตอนที่ 1  ตารางแสดงผล การตรวจสอบภาพรวมองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียน 
 

ที ่ รายการตรวจสอบโรงเรียน 
ผลการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตร

โรงเรียน 
ผ่าน ควรปรับปรุง 

1 ส่วนน า   

2 โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียน   

3 ค าอธิบายรายวิชา   

4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

5 เกณฑ์การจบหลักสูตร   

สรุปผลการตรวจสอบภาพรวม   

 
 ตอนที่ 2  สรุปผลการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรโรงเรียน จุดเด่น จุดที่ต้องเพิ่มเติม
และพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 

จุดเด่นของหลักสูตรโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….…………………….……
……………………………………………………………………………………………………….……………………. 
…………………………………………………………………………………………………….………………………. 
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(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ต้องเพิ่มเติม /พัฒนา 
1. ส่วนน า 
 1.1 ความน า 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.2 วิสัยทัศน์โรงเรียน 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.3 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรโรงเรียน 
 ………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
......…………………………………………………………………………………………………………......................... 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
 ………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
......…………………………………………………………………………………………………………......................... 
……………………………………………………………………………………………………..........................………… 
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
......…………………………………………………………………………………………………………......................... 
……………………….................................................................................………………………………....... 
5. เกณฑ์การจบหลักสูตร 
 ………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
......…………………………………………………………………………………………………………......................... 
……………………….................................................................................………………………………....... 

               ....................................  ผู้รับรองข้อมล 

(...................................) 
ต าแหน่ง ................................................................. 
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 นอกจากกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้เสนอกรอบ
การประเมินหลักสูตรฉบับร่างให้โรงเรียนได้น าไปใช้ในการประเมินเอกสารหลักสูตรชึ่งน าเสนอไว้
เฉพาะตัวเอกสารหลักสูตรสถานศึกษา ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556 : 245 -256) ได้เสนอแบบประเมิน
เอกสารหลักสูตรที่มุ่งไปที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ ให้ค่าคะแนนประกอบ  
และกล่าวถึงการประเมินหลักสูตรก่อนน าไปใช้ อาจใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยน า
รายการประเมินซึ่งโรงเรียนสามารถน าปรับใช้กับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังตัวอย่างที่จะเสนอต่อไปนี้ 
 

แบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้………………………..โรงเรียน………………………….. 
ต าบล………………………..อ าเภอ……………….จังหวัด……………………… 

************************ 
 ค าชี้แจง 
 1. แบบประเมินนี้ใช้ส าหรับประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้ ซึ่งมีรายการที่จะประเมิน ดังนี้ 
  1.1 วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.2 คุณภาพผู้ของผู้เรียน 
  1.3 โครงสร้างหลักสูตร 
  1.4 ตัวชี้วัด 
  1.5 สาระการเรียนรู้ 
  1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
  1.7 หน่วยการเรียนรู้ 
  1.8 การวัดและประเมินผล 
 2. วิธีการประเมิน ให้ผู้ประเมินพิจารณาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วประเมินตาม
รายการที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด โดยเขียนเครื่องหมาย   ในช่องระดับ 

การประเมินที่ตรงกับความเป็นจริง ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
  5 หมายถึง มีคุณลักษณะตามรายการนั้นร้อยละ 80 -100 
  4 หมายถึง มีคุณลักษณะตามรายการนั้นร้อยละ 70 -79 
  3 หมายถึง มีคุณลักษณะตามรายการนั้นร้อยละ 60 -69 
  2 หมายถึง มีคุณลักษณะตามรายการนั้นร้อยละ 50 -69 
  1 หมายถึง มีคุณลักษณะตามรายการนั้นน้อยกว่าร้อยละ 50  
 3. ให้ผู้ประเมินน าผลการประเมินมาหาค่าเฉลี่ย แล้วสรุปผลการประเมินในแต่ละรายการ 
โดยเขียนเครื่องหมาย  ใน       โดยใช้เกณฑ์พิจารณาต่อไปนี้ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  ดีมาก 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  ดี 
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  ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  พอใช้ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.49 หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 1. วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

รายการ 

ระดับการประเมิน 

5 
(80-

100%) 

4 
(70-
79%) 

3 
(60-
69%) 

2 
(50-
59%) 

1 
(น้อยกว่า

50%) 

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

     

2. สอดคล้องกับธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้      

3. แสดงเป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดกับผู้เรียนไว้
อย่างชัดเจน 

     

4. แสดงกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้      

5. น าไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้จริง      
รวม      
คะแนนเฉลี่ย      

สรุปผล 
 ดีมาก           ดี 
 พอใช้            ควรปรับปรุง 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ………………………………………….……………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
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 2. คุณภาพผู้เรียน 
 

รายการ 

ระดับการประเมิน 

5 
(80-

100%) 

4 
(70-
79%) 

3 
(60-
69%) 

2 
(50-
59%) 

1 
(น้อยกว่า

50%) 

คุณภาพผู้เรียน…..…….. 
1. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาและ
วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

2. สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

     

3. เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะและพัฒนาการของ
ผู้เรียนในช่วงชั้น 

     

4. ครอบคลุมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัยและ
กระบวนการ 

     

5. น าไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้      
รวม      
คะแนนเฉลี่ย      

สรุปผล 
 ดีมาก           ดี 
 พอใช้            ควรปรับปรุง 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ………………………………………….……………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
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 3. โครงสร้างหลักสูตร 
 

รายการ 

ระดับการประเมิน 

5 
(80-

100%) 

4 
(70-
79%) 

3 
(60-
69%) 

2 
(50-
59%) 

1 
(น้อยกว่า

50%) 

โครงสร้างหลักสูตร…….. 
1. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

     

2. มีรายวิชาพ้ืนฐานครอบคลุมมาตรฐาน 
การเรียนรู้ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 

     

3. มีรายวิชาเพ่ิมเติมสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ชุมชน และศักยภาพของสถานศึกษา 

     

4. ก าหนดสัดส่วนเวลาเรียนสาระการเรียนรู้
พ้ืนฐานและสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมไว้อย่าง
เหมาะสม 

     

5. ก าหนดเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไว้อย่าง
เหมาะสม 

     

รวม      
คะแนนเฉลี่ย      

สรุปผล 
 ดีมาก            ดี 
 พอใช้        ควรปรับปรุง 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ………………………………………….……………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
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 4. ตัวช้ีวัด 
 

รายการ 

ระดับการประเมิน 

5 
(80-

100%) 

4 
(70-
79%) 

3 
(60-
69%) 

2 
(50-
59%) 

1 
(น้อยกว่า

50%) 

ตัวชี้วัด…….. 
1. สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้      

2. ครอบคลุมพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย 
ทักษะพิสัยและกระบวนการ 

     

3. สอดคล้องกับพัฒนาการและความต้องของผู้เรียน      
4. สอดคล้องและต่อเนื่องกัน      
5. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ให้บรรลุได้      
รวม      
คะแนนเฉลี่ย      

สรุปผล 
 ดีมาก           ดี 
 พอใช้            ควรปรับปรุง 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ………………………………………….……………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
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 5. สาระการเรียนรู้ 
 

รายการ 

ระดับการประเมิน 

5 
(80-

100%) 

4 
(70-
79%) 

3 
(60-
69%) 

2 
(50-
59%) 

1 
(น้อยกว่า

50%) 

สาระการเรียนรู้…….. 
1. มีสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานครบถ้วนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนด 

     

2. มีสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียน และความต้องการของท้องถิ่น 

     

3. สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้      
4. สอดคล้องกับวุฒิภาวะและพัฒนาการของผู้เรียน      
5. ต่อเนื่องและไม่ซ้ าซ้อนกันของแต่ละชั้น      
รวม      
คะแนนเฉลี่ย      

สรุปผล 
 ดีมาก           ดี 

 พอใช้            ควรปรับปรุง 
 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ………………………………………….……………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
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 6. ค าอธิบายรายวิชา 
 

รายการ 

ระดับการประเมิน 

5 
(80-

100%) 

4 
(70-
79%) 

3 
(60-
69%) 

2 
(50-
59%) 

1 
(น้อยกว่า

50%) 

ค าอธิบายรายวิชา…….. 
1. ครอบคลุมตัวชี้วัด 

     

2. ครอบคลุมสาระการเรียนรู้      
3. มีเวลาเรียนหรือหน่วยกิตเหมาะสมกับตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้      

4. น าไปจัดท าหน่วยการเรียนรู้ได้      
รวม      
คะแนนเฉลี่ย      

สรุปผล 
 ดีมาก           ดี 
 พอใช้            ควรปรับปรุง 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ………………………………………….……………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
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 7. หน่วยการเรียนรู้ 
 

รายการ 

ระดับการประเมิน 

5 
(80-

100%) 

4 
(70-
79%) 

3 
(60-
69%) 

2 
(50-
59%) 

1 
(น้อยกว่า

50%) 

หน่วยการเรียนรู้…….. 
1. แต่ละหน่วยการเรียนรู้สัมพันธ์และต่อเนื่องกัน 

     

2. มีการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้      
3. มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้      
4. มีการบูรณาการกับชีวิตจริงของผู้เรียน      
5. มีเวลาเรียนหรือจ านวนหน่วยกิตเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้      

6. น าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ได้      
รวม      
คะแนนเฉลี่ย      

สรุปผล 
 ดีมาก             ดี 
 พอใช้            ควรปรับปรุง 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ………………………………………….……………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
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 8. การวัดและประเมินผล 
 

รายการ 

ระดับการประเมิน 

5 
(80-

100%) 

4 
(70-
79%) 

3 
(60-
69%) 

2 
(50-
59%) 

1 
(น้อยกว่า

50%) 

การวัดและประเมินผล…….. 
1. มีการก าหนดให้ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผล
ควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

2. มีวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเน้น
การปฏิบัติจริง      

3. มีวิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสมกับ
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของกลุ่มสาระการเรียนรู้      

4. เปิดโอกาสให้นักเรียน พ่อแม่หรือผู้ปกครองและ
บุคคลในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

     

รวม      
คะแนนเฉลี่ย      

สรุปผล 
 ดีมาก           ดี 
 พอใช้            ควรปรับปรุง 

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ………………………………………….……………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
  



381 
 

 สรุปผลการประเมินหลักสูตรโดยรวม 
 สรุปผลการประเมินหลักสูตรโดยรวม ใช้เกณฑ์พิจารณาตัดสินคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพดีมาก 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพดี 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพพอใช้ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.49 หมายถึง หลักสูตรมีคุณภาพปรับปรุง 
 

รายการประเมิน คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพหลักสูตร 
1. วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้    
2. คุณภาพผู้เรียน    
3. โครงสร้างหลักสูตร    
4. ตัวชี้วัด    
5. สาระการเรียนรู้    
6. ค าอธิบายรายวิชา    
7. หน่วยการเรียนรู้    
8. การวัดและประเมินผล    

รวม 

         ดีมาก 
       ดี 
       พอใช้ 
       ปรับปรุง 

 
 
 
 
 ลงชื่อ……………………………………………….ผู้ประเมิน 

(………………………………………………..) 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ............... 
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บทสรุป 

 บทนี้ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัด 

การเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งการจัดท าหลักสูตรจะต้องสะท้อนความเป็นท้องถิ่น ตอบสนอง  

ความต้องการของชุมชน และมีความสอดคล้องตามหลักการ มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นการศึกษาหลักสูตรแกนกลางของชาติ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาจึงต้องอาศัยบุคคลหลายฝ่าย เข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนา อันได้แก่ ครูที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการสอน ผู้บริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก์ วิทยากรท้องถิ่น นักวิชาการหรือนักพัฒนา
หลักสูตรจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงผู้ปกครอง และนักเรียน เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการก าหนดองค์ประกอบส าคัญ เช่น วิสัยทัศน์ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ค าอธิบายรายวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกณฑ์การจบ
การศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพส าหรับพัฒนาผู้เรียน  
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ค าถามทบทวน 
 
 
 1. จงอธิบายความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. จงอธิบายความส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมยกตัวอย่าง 
 3. จงอธิบายขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 4. จงอธิบายกระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 5. จงอธิบายกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
 6. จงวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญของหลักสูตรสถานศึกษามีอะไรบ้างและมีความจ าเป็น
อย่างไร 
 7. จงอธิบายการก าหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรชาติควรท าอย่างไร  
 8. จงอธิบายการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้มาอย่างไร 
 9. จงอธิบายถึงการก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรมเพ่ิมเติมมีความจ าเป็นหรือไม่อย่างไร 
 10. นักศึกษาคิดว่าหลักสูตรสถานศึกษามีความส าคัญต่อใครบ้าง เพราะเหตุใด 
จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 11 
แนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 

 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้ 

 1. อธิบายกรอบความคิดหลักส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ 
 2. วิเคราะห์และอธิบายทักษะและคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ 
 3. วิเคราะห์แนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ได้ 
 4. วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานชาติตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในศตวรรษ 

ที่ 21 ได้ 
 5. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

เนื้อหา 
 กรอบความคิดหลักส าหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
 คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้เรียนและครูในศตวรรษท่ี 21 
 แนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 
 หลักสูตรมาตรฐานมาตรฐานชาติกับการตอบสนองความต้องการของสังคมในศตวรรษ 

ที่ 21  
 

วิธีสอน 
 1. วิธีสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบอภิปราย 
  1.2 วิธีสอนแบบบรรยาย 
  1.3 วิธีสอนแบบกลุ่มเรียนรู้ 
 2. เทคนิคการสอน 
  2.1 การใช้ค าถาม 
  2.2 กระบวนการกลุ่ม 
  2.3 การจัดนิทรรศการ 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  ขั้นน า 

  3.1 ผู้สอนทบทวนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรในภาพรวมที่เรียนมาแล้ว โดย
การซักถาม  
  3.2 ผู้สอนเชื่อมโยงเนื้อหากับบทเรียน พร้อมแจ้งจุดประสงค์ น าเสนอเนื้อสาระ 
กิจกรรมการเรียนรู้และชิ้นงานที่จะเกิดขึ้นในการเรียนรู้ครั้งนี้ด้วย Microsoft Power Point 
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  ขั้นสอน 
  3.3 นักศึกษาชมวิดีทัศน์ “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” 
  3.4 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่น าเสนอใน วิดีทัศน์ 
ในประเด็น คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
และแนวโน้มของหลักสูตรที่ควรจะเป็น 

  3.5 นักศึกษาเข้ากลุ่ม 5-6 คน เลือกประเด็นที่กลุ่มสนใจและร่วมวิเคราะห์สรุป 

องค์ความในรูปแบบผังกราฟฟิก พร้อมยกตัวอย่าง  ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี  1 กรอบความคิดหลักส าหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
  กลุ่มท่ี  2 คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  กลุ่มท่ี  3 แนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 
  กลุ่มท่ี  4 หลักสูตรมาตรฐานชาติกับการตอบสนองความต้องการของสังคมในศตวรรษ
ที่ 21 
  3.6 กลุ่มน าเสนอรายงานผลการศึกษา สมาชิกในชั้นร่วมกันอภิปรายซักถาม ผู้สอน
เติมเติมในส่วนที่ส าคัญ 
  ขั้นสรุป 

  3.7 ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญของเนื้อหาแนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่  21                  
ด้วย Microsoft Power Point  พร้อมซักถาม 
  3.8 นักศึกษาทุกคนสรุปองค์ความรู้ที่ได้ในรูปแบบผังกราฟฟิกเป็นของตนเอง  
  3.9 นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท และบันทึกการเรียนรู้ (Learning  Log) 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. Microsoft Power Point   แนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 
 2. เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาหลักสูตร 
 3. วิดีทัศน์ “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” 
 4. Internet และ Website ทางการศึกษา 
 

การวัดและประเมินผล 
 หลังศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีความสามารถ ดังนี้  
 

พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
1. อธิบายกรอบความคิดหลักส าหรับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้ 
2. วิเคราะห์และอธิบายทักษะและ
คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้ 
 

      สังเกต 
    การตอบค าถาม     
    และอภิปราย/        

แบบสังเกต
พฤติกรรม/ 
แบบประเมิน
ชิ้นงาน 
 

พฤติกรรมการ
แสดงออกท้ังการ
ตอบค าถาม /การ
ร่วมอภิปราย/การ
ท างานกลุ่ม ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 
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พฤติกรรม วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การผ่าน 
3. วิเคราะห์แนวโน้มในการพัฒนา
หลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ได้ 
4. วิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานชาติ
ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย
ในศตวรรษท่ี 21 ได้ 
 

    
    ตรวจชิ้นงาน/     
   บันทึกการเรียนรู้     
    (Learning Log) 
 
  

 

  ชิ้นงานที่ท า
สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์  
ครอบคลุมเนื้อหา 
เสนอความ
คิดเห็น 
ชัดเจน 
ส่งงานตรงเวลา 
ผ่านร้อยละ 80 

5. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

สังเกตการท างาน
กลุ่ม /ตรวจชิ้นงาน 
บันทึกการเรียนรู้      
 (Learning Log) 
    

 

 

 

 

 

 

 

 





บทท่ี 11 
แนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 

 
 

กรอบความคิดหลักส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 ปัจจุบันเป็นยุคที่ โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทาง
สังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัว
และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไป
ด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่ 21  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัย
สนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว  
 วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21)  ได้กล่าวถึงทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 
ว่า  ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้า
เองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ ซึ่งทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
3 ทักษะ ได้แก่   
 1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่
โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ 
  ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) 
  การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration) 
 2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังนี้ 
  ความรู้ด้านสารสนเทศ (Information Literacy) 
  ความรู้เกี่ยวกับสื่อ (Media Literacy) 
  ความ รู้ ด้ าน เท ค โน โล ยี  ( Information, Communications and Technology, 
Literacy) 
 3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 
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  การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง (Initiative and Self-Direction) 
  ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  (Social and Cross-Cultural Skills) 
  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่ อถือได้  (Productivity and 
Accountability) 
  ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 
 ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นภาพรวมของทักษะของคนทั่วโลกที่ควรมีในยุคแห่งศตวรรษที่ 21  
ส าหรับประเทศไทย  ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557 : 26 - 29) ได้กล่าวถึง ทักษะของคนไทยที่ควรได้รับ
การพัฒนามี 7 ประการที่จะท าให้เยาวชนไทยที่สามารถด าเนินชีวิตอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21  ดังนี้  
 1. ทักษะในการคิดวิจารณญาณและการประเมิน (Critical Thinking & Evaluation) 
การที่สังคมไทยเป็นสังคมบริโภคนิยม ท าอะไรตามอย่างคนอ่ืนโดยเฉพาะตามอย่างต่างประเทศนั้น 
จ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีวิจารณญาณให้เขารู้จักวิเคราะห์และ
ประเมินสิ่งที่เขาเห็น รู้และใช้ ว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใด การเน้นผู้บริโภคที่ฉลาดเป็นสิ่งจ าเป็นมาก
ในสังคมไทย ไม่ใช่ตามอย่างทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยไม่ไตร่ตรอง ทั้งนี้รวมถึง  

การวิเคราะห์สภาพการเมือง เศรษฐกิจในประเทศด้วยพร้อมกัน 
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analysis and Synthesis) เมื่อใช้วิจารณญาณ
ในการมองปัญหาแล้ว เด็กไทยในอนาคตต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยการแยกแยะประเด็น
และมุมมองต่างๆอย่างหลากหลายมองเห็นที่มาที่ไป มองเห็นความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน รวมถึง
มองความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและกิจกรรมของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ (Creativity and Imagination) สังคมไทย 

มีการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม และถ้าเราเพียงวิเคราะห์ เราไม่สร้างอะไรใหม่ขึ้นมา ก็ยาก  

ที่จะพัฒนาได้เต็มที่และเราก็จะเป็นผู้ซื้อของต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นที่เราต้อง
ส่งเสริมคนของเราให้เขามีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการไปในอนาคต คิดไปจนถึงจุดที่ไม่รู้เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้แก่โลกได้ 
 4. ทักษะการผลิตและคิดนวัตกรรม (Productivity and Innovation) เป็นทักษะ 

ที่สืบเนื่องกันมาจากข้อที่ 3 เมื่อคิดสร้างสรรค์แล้วต้องน าความคิดสร้างสรรค์นั้นให้เป็นรูปธรรมด้วย
การพัฒนาผลผลิตใหม่และน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ( Innovation)  ขึ้นมาให้ได้ และมีคุณภาพสูง
พอที่จะแข่งกับโลกได้ เพื่อที่สังคมไทยจะได้ไม่เป็นแค่กับดักทางเทคโนโลยีของฝรั่ง ซึ่งจะท าให้เราต้อง
ตามอย่างตะวันตกตลอด ทักษะนี้เป็นทักษะส าคัญที่สังคมไทยต้องเน้นพิเศษที่จะท าให้เราก้าวข้ามกับ
ดักตะวันตกไปให้ได ้
 5. ทักษะการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหา (Change and Problem-Solving)  ทักษะการ
เปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหานี้ส าคัญมาก สังคมโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราไม่มีทางหลีกหนี
จากการเปลี่ยนแปลงได้ปัญหาของเด็กจะต้องรับหรือชักน าการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคต  
ให้เกิดผลดีงามแก่สังคมและแก่ตัวเอง 
 6. ทั กษะการสื่ อส ารและความมั่ น ใจ ในตน เอง (Communication and Self – 
Confidence) โลกในศตวรรษที่ 21 มีเทคโนโลยีน าการสื่อสารจึงต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง 
โดยเฉพาะการสื่อสารโดยเทคโนโลยีแต่เราต้องรู้ทันกับเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยพร้อมกันไป นอกจากนั้น
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การที่เรามี Product เพ่ือน าเข้าสู่โลกและโลกขยายไปอย่างกว้างขวางเราต้องสื่อสารกับโลกได้ดี และ
มีความม่ันใจในสิ่งที่เราคิดและท าอย่างเพียงพอ 
 7. ทักษะทางคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Ethics and Responsibility)  คุณธรรม
และความรับผิดชอบเป็นทักษะส าคัญของอาเซียน เราต้องยึดมั่นในแนวทางนี้ไว้เพ่ือสร้างคนของเรา
ให้มีคุณค่ากับสังคมอย่างแท้จริงให้เป็นสังคมของคนมีคุณภาพและความรับผิดชอบ เสียสละและมีจิต
สาธารณะ เราต้องไม่เห็นแก่ตัวอย่างเอาเป็นเอาตาย ซึ่งตะวันตกเน้นตัวนี้น้อยมากอันเป็นที่มาของ
ความไม่สงบสุขในโลกปัจจุบัน 

 สรุปทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  ที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งที่เป็นทักษะของคน
ในภาพรวมของโลกและทักษะส าหรับคนไทย ควรมีทักษะส าคัญ 3 ประการ คือ 1) ทักษะ 

ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย ทักษะในการคิดวิจารณญาณและการประเมิน ทักษะ 

การคิดวิ เคราะห์และสังเคราะห์  และ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ 2) ทักษะ 

ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสารและความมั่นใจในตนเอง และ  
3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย ทักษะการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาและทักษะทาง
คุณธรรมและความรับผิดชอบ  
 ส่วนเนื้อหาสาระที่เป็นองค์ความรู้ที่ผู้เรียนในยุคแห่งศตวรรษท่ี 21 ควรได้เรียนรู้ คือ  
 สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย  
 การรอบรู้สาระวิชามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของนักเรียน สาระวิชาหลัก
ได้แก่  
  ภาษาแม่และภาษาโลก  
  ศิลปะ  
  คณิตศาสตร์ 
  เศรษฐศาสตร์ 
  วิทยาศาสตร์ 
  ภูมิศาสตร์   
  ประวัติศาสตร์  
  รัฐและความเป็นพลเมืองดี 
 โดยวิชาแกนหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อ 

การจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21  
โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปใน
ทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 
  ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
  ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, 
Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
  ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 
  ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
  ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 
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 ส่วนทักษะที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R คือ (R) eading (อ่านออก),  
(W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) ซึ่งกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ 
แห่งศตวรรษที่ 21  ที่แสดงผลลัพธ์ของนักเรียนและปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือรองรับศตวรรษที่ 21  ดังภาพที่ 26  (http://www.qlf.or.th/ , สืบค้นเมื่อ วันที่13 เมษายน 
2557 เวลา 12.25 น. ) 
 

 
 

ภาพที่  26  กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 จากภาพที่ 26 เห็นได้ว่ากรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่
ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็น
กรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก 
(Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลาย
ด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการเรียน 

การสอน การพัฒนาครู สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนในศตวรรษท่ี 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
ของครูในการจัดการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (Professional Learning Communities : 
PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง   
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คุณลักษณะที่ส าคัญของผู้เรียนและครูในศตวรรษที่ 21 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้กล่าวถึงคุณลักษณะที่ส าคัญของนักเรียน
และครูในศตวรรษท่ี 21 ไว้ดังนี้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2556 : 9- 15) 
 คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะส าคัญ 8 ประการส าหรับผู้เรียนยุค Gen 
Net/Tweenies มีนักการศึกษากล่าวไว้ดังนี้  
 1. ความรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองในการเรียนรู้ (Autonomous Learning)  หมายถึง 
ความสามารถของผู้เรียนในการวางแผนการเรียนรู้ของ ตนเอง ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ ของตน รู้จัก
วิธีการในการไปถึงเป้าหมายนั้น ๆ อย่างยืดหยุ่น ตลอดจนการมีวินัยในการเรียนรู้ ของตนเอง โดยที่ไม่
ต้องให้มีผู้ ใดมาบังคับ รวมทั้งการมีความเป็นผู้ใหญ่ภายในตนเอง ทักษะประการแรกนี้ ถือว่า 

มีความส าคัญมาก เป็นอันดับแรกและเป็นทักษะที่ต้องการ การปลูกฝังไม่เพียงแต่จากครูผู้สอน  
จากระบบการศึกษา หรือจากสังคมเท่านั้น หากยัง ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการ
ปลูกฝังจากครอบครัวเป็นส าคัญ  
 2. ทักษะด้านการคิด (Thinking Skills)  หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาหรือได้รับ
การฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีระบบ ส่งผลให้สามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกฝนทักษะ 

ด้านการคิดนั้นประกอบไปด้วยการคิดในหลาย ได้แก่ การพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Learners) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinkers) การคิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) รวมทั้ง
ทักษะในการคิดแก้ปัญหา (Problem Solvers)   
 3. ทักษะในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collaborators)  
หมายถึง การที่ผู้เรียนมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อ่ืน ได้เป็นอย่างดี มีทักษะของการเป็น
ผู้น า รวมทั้งการเป็นผู้ตามที่ดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน 
การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เป้าหมายร่วมกัน ให้กับผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้ รวมทั้งการเป็นผู้ฟังและ
ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ที่ดี โดยผู้เรียน Gen Net/Tweenies ควรได้รับการฝึกให้มีทักษะในการเรียนรู้แบบมี
ส่ วน ร่ วม  (Collaborative Learning) โด ยทั กษ ะที่ ต้ อ งมุ่ ง เน้ น  ได้ แ ก่  ทั กษ ะ พ้ื น ฐาน ด้ าน 

การสื่อสาร (Communication Skill) อย่างมีประสิทธิภาพ   
 4. ทักษะในการสืบเสาะค้นหา (Enquirers)  หมายถึง การที่ผู้เรียนมีคุณลักษณะของ 
การเป็นนักส ารวจที่ดี ชอบที่จะศึกษาค้นคว้าสิ่งต่างๆ เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานของตน โดย สังเกต
เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง รวมทั้งสืบค้นเพ่ือการศึกษาค้นคว้าความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ 

ที่มีอยู่อย่างมหาศาล ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ทักษะส าหรับการสืบเสาะค้นหานี้ ครอบคลุมการที่
ผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการเลือกสรร/คัดกรองสารสนเทศที่ เหมาะสม เพ่ือให้สามารถค้นหา
สารสนเทศที่ต้องการได้อย่างเที่ยงตรง รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. ความกระตือรือร้น (Active Learners)  หมายถึง การที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้เรียนใน
ลักษณะเชิงรุก กล่าวคือ ไม่เป็นเพียงผู้ฟัง (นิ่งๆ) ที่ดีในชั้นเรียนหรือในการเรียนออนไลน์ ผู้เรียนเชิงรุก
หมายถึงการที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ร่วมมือที่ดีของ ผู้เชี่ยวชาญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับใน 

การเรียนจากผู้ เชี่ยวชาญนั้น ผู้ เรียนควรให้ความใส่ใจในการเรียนรู้ (Attentive) ศึกษาเนื้อหา  
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รู้จักถาม/ตอบค าถามในบริบทที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ที่มีความหมายให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการฝึกฝน
ทักษะในด้านการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ   
 6. ทักษะพ้ืนฐานด้านไอซีที (ICT Skills)  ในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะถึงการที่ผู้เรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานในด้าน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ หรือโปรแกรมส านักงาน เท่านั้น หากหมาย
รวมถึงการที่ผู้เรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องมือ และ/หรือระบบต่างๆ ได้ในระดับพ้ืนฐาน นอกจากนี้
ยังหมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ สื่อสารโทรคมนาคมในการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะในการสืบค้น (Search 
Skills) ทักษะในด้านการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารผ่าน ICT และ/ หรือ ทักษะในการเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เป็นต้น  
 7. ทักษะในด้านการใช้ภาษาสากล (Second Language Skills)  หมายถึง การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษาที่สอง เป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่หรือภาษา
หลัก ของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ภาษาสากล
ส าหรับสังคมไทยที่ถือได้ว่าส าคัญมากที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ เพราะถือเป็นภาษาสากลที่ได้รับการ
น าไปใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลกอินเทอร์เน็ต ดังนั้นในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนส าหรับ
การเรียนรู้ในยุคสมัย หน้านั้นควรมีการเตรียมพร้อมผู้เรียนในด้านภาษาอังกฤษ   
 8. ความสนใจในวัฒ นธรรม  (Engaged with Cultures) และความตระหนั กถึ ง 
ความเป็นไปในโลก (World Awareness)  หมายถึง การปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใส่ใจและเห็นคุณค่า
ใน วัฒนธรรมของตนเอง อย่างน้อยในระดับที่เพียงพอที่จะท าให้รู้จัก ตนเอง รู้จัก “ราก” หรือ
ประวัติศาสตร์ของตนเองและสังคมที่อาศัยอยู่ (Self-Identity) เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบความเหมือน
หรือ แตกต่างกับสังคม/โลกรอบตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ (Globalization) 
ซึ่งการเชื่อมต่อกันบนโลกสามารถ เกิดขึ้นได้ภายในพริบตา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมนับวันจะ
น้อยลงทุกที  การที่พลเมืองในสั งคมใดสามารถจะคงไว้ในวัฒนธรรมที่ ดีของตนเองไว้ ได้  
ในขณะเดียวกันก็สามารถเปิดรับวัฒนธรรมและความเป็นไปในทางที่ดีของโลกภายนอกได้ ก็จะท าให้
สังคมนั้นมีความได้เปรียบเหนือสังคมที่ไม่รู้จักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตนเอง และคอยที่จะรับเอา
วัฒนธรรมของคนอ่ืนๆ เข้ามาเพียงทางเดียว   
 คุณ ลักษณ ะจ าเป็น  8 ประการของผู้ เรียนในอนาคต หรือ  Gen Net/Tweenies  
เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญต่อการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมของศตวรรษ ที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ  
 คุณลักษณะของผู้สอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Teachers)  
 เมื่อผู้ เรียนยุค Gen Net/Tweenies ต้องการคุณลักษณะที่ จ าเป็น 8 ประการเพ่ือ 

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในสิ่งแวดล้อมของศตวรรษที่  21 ผู้สอนก็จ าเป็นต้องมีทักษะ  
8 ประการด้วยกัน เพ่ือที่จะสร้าง/ส่งมอบ/ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่ผู้ เรียนได้ เรียกว่า 

เป็นผู้สอนพันธุ์  C (C-Teachers) C-Teachers ในที่นี้ ไม่ ได้หมายถึงผู้ สอนระดับซีแต่อย่ างใด  
หากหมายความถึงผู้สอนที่มีทักษะต่างๆ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนใน อนาคตนั่นเอง  
C-Teachers ประกอบไปด้วยทักษะที่จ าเป็น 8 ประการได้แก่  
 1. C-Content  หมายถึง การที่ผู้สอนต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบในการสอน 
C-Content ถือเป็นลักษณะที่จ าเป็นอย่างที่สุดและขาดไม่ได้ส าหรับผู้สอน เพราะถึงแม้ผู้สอนจะมี
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ทักษะ C อ่ืนที่เหลือทั้งหมด แต่หากขาดซึ่งความเชี่ยวชาญในเนื้อหาการสอนของตนแล้ว เป็นไปไม่ได้
เลยที่ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากผู้สอนที่ไม่แม่นในเนื้อหา หรือไม่เข้าใจในสิ่งที่
ตนพยายามถ่ายทอด/ส่งผ่านให้แก่ผู้เรียน  
 2. C-Computer (ICT) Integration หมายถึง การที่ผู้สอนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
ในการบูรณาการ กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เหตุผลส าคัญที่ผู้สอนจ าเป็นต้อง มีทักษะด้านการ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากจะเป็นการติด
อาวุธด้านทักษะในการใช้ ICT โดยทางอ้อมให้แก่ผู้เรียนแล้ว หากมีการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพก็ยังสามารถ ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี   
 3. C-Constructionist  หมายถึง การที่ผู้สอนเป็นผู้สร้างสรรค์มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด Constructionism ซึ่งมุ่งเน้นว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นเป็นเรื่องภายในของตัวบุคคลจาก
การที่ได้ลงมือท ากิจกรรมใด ๆ ให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือ
ความรู้เดิม ที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นมาก่อน ผู้สอนที่เป็นผู้สร้างสรรค์ไม่เพียงแต่ใช้ทักษะนี้ในการพัฒนาใน
ด้านของเนื้อหาความรู้ใหม่ส าหรับผู้เรียน หากยังสามารถน าไปใช้ในการสร้างแผนการเรียนรู้ต่าง ๆ  
ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นใน ตนเอง ผ่านการลงมือผลิตชิ้นงาน
ต่างๆ เช่น งานศิลปะ การเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ   
 4. C-Connectivity  หมายถึง การที่ผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน เพ่ือนอาจารย์ทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน และต่างสถานศึกษา หรือเชื่อมโยงสถานศึกษา 
บ้าน และ/หรือ ชุมชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากแนวคิดที่ว่า
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างดี เมื่อสิ่งที่เรียนรู้ มีความสัมพันธ์โดยตรง หรือเกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ประสบการณ์ ความเชื่อ สังคม และวัฒนธรรมของผู้เรียน การที่ผู้สอนสามารถ เชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียน
เรียนรู้ในชั้นเรียนกับเพ่ือน อาจารย์ใน สถานศึกษา บ้านและสังคมแวดล้อมที่ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ได้มาก เท่าใด ก็ย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนรู้ กับ ประสบการณ์ตรงได้มาก
เท่านั้น 
 5. C-Collaboration  หมายถึง การที่ผู้สอนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้สอนจะต้องมีทักษะ ในบทบาทของการเป็นโค้ช หรือ  

ที่ปรึกษาที่ดีในการเรียนรู้ (ส่วน ใหญ่จะอยู่ในลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง) ของผู้เรียนรวมทั้ง
การเป็นผู้เรียนเองในบางครั้ง ทักษะส าคัญของการเป็นโค้ช หรือที่ปรึกษาที่ดีนั้น ได้แก่ การสร้างฐาน
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เป็นระยะ อย่างเหมาะสม อ านวยให้ผู้เรียนเกิดฐานการเรียนรู้ที่จะ ต่อยอด
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมข้ึนได้ ทั้งนี้การเรียนรู้จะเกิดข้ึน ในผู้เรียนได้อย่างจ ากัดหากปราศจากซ่ึงฐาน
การเรียนรู้ที่เหมาะ สมจากผู้สอน  
 6. C-Communication  หมายถึง การที่ผู้สอนมีทักษะในการสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมิใช่เฉพาะการพัฒนาให้เกิดทักษะของเทคนิค การสื่อสารที่ดี เช่น การอธิบายด้วย 
ค าพูด ข้อความ ยกตัวอย่าง ฯลฯ เท่านั้น หากยังหมายรวมถึงการเลือกใช้สื่อ (Media) ที่หลากหลาย 

ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถส่งผ่านเนื้อหาสาระที่ต้องการจะน าเสนอ หรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วย ตนเองได้อย่างเหมาะสม   
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 7. C-Creativity  หมายถึง การที่ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะบทบาทของ
ผู้สอนในยุคสมัยหน้านั้นไม่ได้มุ่งเน้นการเป็นผู้ป้อน/ส่งผ่านความรู้ให้กับผู้เรียนโดยตรง หากมุ่งไปสู่
บทบาทของการสร้างสรรค์ออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของผู้เรียน ผู้สอนจะได้รับการคาดหวังให้สามารถที่จะรังสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
 8. C-Caring  หมายถึง การที่ผู้สอนจะต้องมีความมุทิตา ความรัก ความปรารถนา และ
ความห่วงใยอย่างจริงใจแก่ผู้เรียน ในทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าว มานั้น ทักษะ Caring นับว่าเป็นทักษะ 

ที่ส าคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะ ความมีมุทิตา รัก ปรารถนาดี และห่วงใยกับผู้เรียนของผู้สอนนั้น จะท าให้
ผู้เรียนเกิดความเชื่อใจต่อผู้สอน ส่งผลให้เกิดสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ในลักษณะการตื่นตัวอย่าง 

ผ่อนคลาย แทนความรู้สึก วิตกกังวลในสิ่งที่จะเรียนรู้  ซึ่ งการตื่นตัวอย่างผ่อนคลาย ถือว่า  
เป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ    
 

แนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 
 จากข้อสรุปคุณลักษณะของผู้เรียนและครูในศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะได้รับการพัฒนามี 
สามด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะการเรียนรู้และการคิด และด้านทักษะชีวิต ชัยวัฒน์ สิทธิรัตน์ 
(2556 : 379-392) ได้น ามาเรียบเรียงที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ดังนี้  
 1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  เนื่องจากโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารจนเรียกได้ว่าโลกนี้เกิดความเป็นพลเมืองดิจิตอล  (Digital  Citizenship)เราจึงได้รับข้อมูล
ข่าวสารจ านวนมากที่เข้ามาอย่างไร้ระเบียบ รวดเร็ว  ซึ่งอาจตรงกับความต้องการของเราบ้าง   
ไม่ตรงกับความต้องการบ้าง หรืออาจมีทั้งความจริง และความเท็จที่ต้องการมีการกลั่นกรองใหม่ 
ดังนั้นหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ที่กว้างและลึกในหลากหลายเรื่อง  
มีทักษะในการจ าแนกแยกแยะข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพมีระบบการ
คิดที่ดีทั้งคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์และตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลหรือมีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  รวมทั้งมีทักษะชีวิตที่จะชี้น าตนเอง  สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีทักษะใน
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน รวมทั้งมีจิตแห่งความเคารพ  (Respectful  Mind) ตนเองและ
ผู้อื่น  รวมทั้งมีจิตแห่งจริยธรรม (Ethical  Mind)  เพ่ือความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและของโลก 
 2. เนื้อหาของหลักสูตร 
  เราจะเห็นว่าโลกมีสิ่งใหม่ปรากฏขึ้นมากมายในแต่ละวัน  ซึ่งผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้
ได้จบสิ้นดังนั้นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนจ าได้ในบางสิ่งที่ครูสอนจึงเป็นที่ไม่ถูกต้องนัก แต่สิ่งที่ควรน าไป
สอนผู้เรียนยังมีอีกมากมายและไม่สามารถสอนจนหมดสิ้นภายในเวลาเรียนที่ก าหนด ดังนั้นเนื้อหาใน
การสอนผู้เรียนจึงควรมุ่งเน้นที่การส่งเสริมให้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นบุคคลที่มีเครื่องมือใน 

การสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก  มีความสามารถในการสกัดและคัดกรองข้อมูลที่ควรเรียนรู้  
ครูจึงควรมุ่งสอนเกี่ยวกับกระบวนการแสวงหาความรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความอยากท่ีจะเรียนรู้  มีจิตแห่ง
วิทยาการ  เกิดการรู้คิด  สอนเกี่ยวกับการคิดขั้นสูง  การคิดเชิงวิพากษ์  การแก้ปัญหา  การจัดการ
แก้ไขปัญหา  การสังเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์  การท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน  การสร้างเครือข่าย  
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มีทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดยได้เรียนเกี่ยวกับการใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการช่วยแสวงหา
ความรู้และน ามาสร้างองค์ความรู้  ฝึกการวางแผนการท างาน  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการความรู้
เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ  รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มและสามารถคาดการณ์  
ความเป็นไปได้ในอนาคต 
  2.1 ความรู้  ที่ควรส่งเสริมให้แก่ผู้เรียน  
   2.1.1 จิตส านึกต่อโลก 
   2.1.2 การเงิน  เศรษฐกิจ  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 
   2.1.3 ความเป็นพลเมือง 
   2.1.4 วัฒนธรรมมนุษย์และโลกทางกายภายและโลกธรรมชาติ 
   2.1.5 สุขภาพและสวัสดิภาพ 
   2.1.6 วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   2.1.7 ความรู้พื้นฐานเชิงทัศนาการ   
   2.1.8 ความรู้พื้นฐานทางข้อมูลข่าวสาร 
   2.1.9 ความรู้พื้นฐานทางพหุวัฒนธรรม   
   2.1.10 ความรู้พื้นฐานในเรื่องปริมาณ 
  2.2  ทักษะและการกระบวนการเรียนรู้  ที่ควรส่งเสริมให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่  21   
ประกอบด้วย 
   2.2.1 ความอยากรู้จิตแห่งวิทยาการ   
   2.2.2 การคิดระดับสูง 
   2.2.3 การคิดเชิงวิพากษ ์
   2.2.4 ทักษะการแก้ปัญหา  จัดการและแก้ไขความขัดแย้ง 
   2.2.5 ทักษะการสังเคราะห์   
   2.2.6 ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
   2.2.7 ทักษะการท างานเป็นทีม/การท างานร่วมกัน/การสร้างเครือข่าย     
   2.2.8 ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล/การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
   2.2.9 ทักษะการเรียนรู้ตามบริบท 
   2.2.10 ทักษะด้านไอซีท ี
   2.2.11 ทักษะการใช้วิธีการเรียนรู้ 
   2.2.12 ทักษะการใช้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
   2.2.13 ทักษะการผลิตนวัตกรรม 
   2.2.14 ทักษะการจัดล าดับความส าคัญ 
   2.2.15 ทักษะการวางแผนและการจัดการเพื่อมุ่งผลลัพธ์ 
   2.2.16 ทักษะการใช้เครื่องมือจริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2.17 ทักษะการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
   2.2.18 ทักษะการตั้งค าถามและการวิเคราะห์ 
   2.2.19 ทักษะการหาแนวโน้มและคาดการณ์ความเป็นไปได้ 
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  2.3 ทักษะชีวิต ที่ควรส่งเสริมให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่  21  ประกอบด้วย 

   2.3.1 ความเป็นผู้น า 
   2.3.2 ความสามารถในการปรับตัว 
   2.3.3 การใช้เหตุผลที่ดี 
   2.3.4 ความรับผิดอบต่อตนเอง  สังคม  และในฐานะพลเมือง 
   2.3.5 การเข้าถึงคนและความสามารถในการเจรจา 
   2.3.6 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น 
   2.3.7 ความสามารถในการชี้น าตนเอง 
   2.3.8 ความกล้าเสี่ยง 
   2.3.9 การจัดการความซับซ้อน 
   2.3.10 การรู้จักเพ่ิมพูนประสิทธิผลของตนเอง 
   2.3.11 ความสามารถในการสื่อสารแบบโต้ตอบ/การโต้ตอบโดยอิสระ 
   2.3.12 การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง ในระดับท้องถิ่นและโลก 
   2.3.13 ความเป็นพลเมือง 
   2.3.14 จิตแห่งความเคารพ 
   2.3.15 จิตแห่งจริยธรรม   
 3. การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร 
  การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั้นผู้สอนต้องตระหนักอย่างมากถึง
ความเจริญของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม 

การเรียนรู้ของผู้เรียน  และวิธีการจัดการเรียนรู้ต้องปรับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนี้ 
  3.1 การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
   ปัจจุบันในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอังกฤษได้หันมาสนใจการสร้างแหล่ง
เรียนรู้แห่งอนาคต  โดยหันมาลงทุนการสร้างโรงเรียนแห่งอนาคต (Building  Schools  of  the 
Future  : BSF)  มากขึ้น  ส่วนในอเมริกาก็ได้หันมาสนใจมากขึ้นเช่นกัน  โดยมีโครงการ Big  
Picture Learning  โดยเน้นการออกแบบอาคารเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้อย่างมากรวมทั้งมีผลต่อ
นักเรียนและผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน  โดยมีการออกแบบที่หลีกเลี่ยงการสอนแบบกลุ่มใหญ่ที่มีครูคอย
ก ากับ ไปสู่การสร้างพื้นที่ของวัฒนาธรรมการท างานร่วมกันซึ่งมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
   การออกแบบโรงเรียนและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
ควรเริ่มต้นด้วยการก าหนดผลลัพธ์ก่อน โดยการถามตนเองว่า “ความรู้และทักษะอะไรที่จ าเป็น
ส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21” และต้องตอบค าถามส าคัญต่อไปนี้ให้ได้  (วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง 
และอธิป  จิตตฤกษ์, 2554 : 204-207)  ได้แก่ 
   1. การสอน  หลักสูตร  กิจกรรม  และประสบการณ์อะไรบ้างที่ช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
   2. วิธีประเมินการเรียนรู้แบบไหน  ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติที่จะ
ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลลัพธ์ที่ต้องการ  การมีส่วนร่วมของนักเรียนและการชี้น าตนเอง 
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   3. จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการสอน  การออกแบบหลักสูตรและ              
การประเมินภายใต้สภาพแวดล้อมที่ร่วมกันเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่21  ได้อย่างไร 
   4. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการเรียนรู้ชนิดใดบ้าง  (ห้องเรียน  โรงเรียน  
และโลกความจริง)  ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  ของนักเรียน 
   จากการก าหนดผลลัพธ์ข้างต้น สรุปประเด็นหลักซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่ 21 ได้ดัง ภาพที่ 27 : (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ
อธิป  จิตตฤกษ์ , 2554 :205 อ้างใน ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2556 : 383) 
 

ความรู้และทักษะ 
 

 
 

การสอนและหลักสูตร 
 
 
 

การประเมินผล 
 
 
 

เทคโนโลยี 
 
 
 

สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 
 

 
ภาพที่  27  เกณฑ์การออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษที่  21 

 
   ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่ได้
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางภายภาพเท่านั้น  แต่ผู้สอนควรปรับเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการ  
“แปลงรูปแบบการสอนให้กลายเป็นสิ่งอ านายความสะดวก” ซึ่งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบใหม่
ศูนย์วิจัยรูบิด้า (Rubida Research) ได้แบ่งการสอนออกเป็นห้ามิติ คือ การถ่ายทอด (Delivering) 
การประยุกต์ ใช้  (Applying) การสร้างสรรค์  (Creating) การสื่อสาร (Communicating) และ 

การตัดสินใจ  (Decision  Making) โดยสภาพแวดล้อมในการเรียนแบบใหม่จะต้องมีความสะดวกใน
การเคลื่อนย้าย  และสามารถปรับรูปแบบในการใช้พ้ืนที่ในห้องเรียนได้อย่างง่ายดาย  มีประสิทธิภาพ
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ในการเรียน  โดยโต๊ะเก้าอ้ีอาจมีล้อเลื่อนหรือใช้โต๊ะที่พับได้  ซึ่งจะเอ้ือต่อการเรียนรู้แบบโครงงานหรือ
การเรียนรู้ด้วยผู้เรียนมากกว่าการเรียนที่เน้นเนื้อหา 
   ดังนั้นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ใช้วิธีการเรียนได้อย่างคล่องตัว เช่น การมอง การคิด การจับคู่ การฟัง  การค้นหา การพูดคุย  
การท างานเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ และอาจมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การปรับเปลี่ยนพื้นที่เรียน  ห้องเรียนยืดหยุ่นในการเรียนของแต่ละทีม การปลีก
ตัวไปคิดคนเดียว การเคลื่อนตัวเข้าหาเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้  เป็นต้น  หรืออาจมีการจัด
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับการท างานของผู้เรียน 3 แบบคือ  
สภาพแวดล้อมที่ผู้เรียนต้องใช้สมาธิในการเรียน  สภาพแวดล้อมส าหรับงานที่ต้องร่วมมือกันท างาน  
และสภาพแวดล้อมส าหรับงานโครงการที่ต้องลงมือปฏิบัติ 
   นอกจากนี้สถานศึกษาจะต้องมองให้เห็นกิจกรรมของผู้เรียนในมุมต่างๆ อีก เช่น 
ผู้เรียนอาจท ากิจกรรรมการเรียนของตนเองอยู่ที่บ้าน  ในสตูดิโอการเรียนรู้ของชุมชนลานการเรียนรู้
ในโรงเรียนหรือในห้องสมุดเอกชน  หรืออาจเลือกพ้ืนที่การเรียนรู้และพ้ืนที่การท างานร่วมกันตาม
ความต้องการของสมาชิกกลุ่ม  ซึ่งอาจเป็นห้องวางแผนการท างานที่มีไวท์บอร์ดไว้ขีดเขียน  ห้อง
ปฏิบัติ ห้องแสดงผลงานที่มีคอมพิวเตอร์  กล้อง  กระดานอิเลคทรอนิคส์  พื้นที่การท างานเป็นกลุ่ม  
พ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจที่เป็นส่วนตัวเพ่ือลดความเครียดในการเรียน  หรือผู้เรียนอาจท ากิจกรรใน
ห้องสมุดสื่อที่ผู้เรียนและทีมงานสามารถท างานในพ้ืนที่โล่งขนาดใหญ่ ที่ เต็มไปด้วยโต๊ะ  เก้าอ้ี                    
หลายแบบและมีเครื่องมือที่ทันสมัยในการท างาน  เป็นต้น  ซึ่งผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงหรือติดต่อกับ
ครูหรือเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืนๆ ได้ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless) คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มือถือตลอดเวลา 
   สรุปได้ว่าสถานศึกษาต้องพยามท าให้ทุกพ้ืนที่ของโรงเรียนกลายเป็นพ้ืนที่แห่ง
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพไม่เว้นแม้กระทั่ง  ทางเดินที่สามารถท างานได้  มุมห้องที่มีโซฟานั่งพักผ่อน
หรือท างานร่วมกัน  ห้องน้ า  โรงอาหาร  สวนเกษตร  พ้ืนที่พักผ่อน  สนามกีฬา  เป็นต้น  โดยอาจมี
การออกแบบห้องเรียนที่เปิดมีพ้ืนโล่ง  ลดฉากก้ันให้น้อยลง  ท าให้ห้องเรียนมีสภาพเสมือนส านักงาน
บริษัท หอศิลป์  ร้านหนังสือ  หรือร้านกาแฟที่มากกว่าตึกแบบทึบๆ อุดอู้ แต่เป็นห้องเรียนที่สามารถ
มองทะลุผ่านไปอีกส่วนหนึ่งได้  เช่น  ใช้กระจากกั้นระหว่างห้องเรียนกับทางเดินหรือสวนพักผ่อน 
เพ่ือให้ผู้เรียนคนอ่ืนๆ ผู้ปกครอง คนในชุมชน ครู  ผู้บริหารสามารถมองเห็นกิจกรรมดีๆ ในห้องเรียน 
ซึ่งอาจเห็นนักเรียนก าลังวางแผนท างานก าลังท าโครงงาน  หรือน าเสนอผลงาน โดยอาจมีครูอยู่ท าตัว
เสมือนผู้จัดการโครงการ หรืออาจเป็นห้องเรียนที่นักเรียนก าลังท างานอย่างอิสระ 
  3.2 การจัดกิจรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี21 
   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั้นนับว่ามีความส าคัญ
มากหากครูยังใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิมที่ถ่ายทอดผ่านตัวครูไปสู่เด็กเป็นส าคัญแล้วผู้เรียนใน
ศตวรรษที่  21  จะไม่มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้แน่นอนซึ่ง   โฟการ์ตี้  
(Fogarty)  กล่าวถึงตัวอย่างกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ 4 ประการ  ที่สร้างข้ึน
เพ่ือเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ประกอบด้วย (Ministry  of  
Education, 2004 อ้างใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556 : 385) 
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   วิสัยทัศน์ที่ 1 วิสัยทัศน์เพ่ือชาติ : โรงเรียนนักคิดประเทศแห่งการเรียนรู้ซึ่งถือ
เป็นปรัชญาการศึกษาที่เป็นความภาคภูมิในของโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ทุกแห่งโดยโรงเรียน  
นักคิด  ประเทศแห่งการเรียนรู้  เป็นวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับการสร้างชุดทักษะชีวิตที่ส าคัญให้แก่ผู้เรียน  
ได้แก่  การคิด  การสร้างสรรค์  และการแก้ไขปัญหา  สร้างเจคติ จากการท างานร่วมกัน และ 

การสร้างความสนใจใคร่รู้  รวมทั้งการสร้างนิสัยให้เป็นคนที่อดทนต่อความไม่ชัดเจน และมีความเพียร
พยายาม  ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังความคิดเรื่องนวัตกรรมและความกระหายสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นส่วนส าคัญ
ต่อความมั่งค่ังและสวัสดิภาพของบุคคลและประเทศโดยรวม 
   วิสัยทัศน์ที่  2 วิสัยทัศน์เพ่ือการศึกษา : สอนให้น้อยลง.เรียนรู้ให้มากขึ้น  
เป็นวิสัยทัศน์ที่มีความส าคัญต่อวิสัยทัศน์แรกและตรงกับเป้าหมายของ “การสอนในแบบที่ช่วย
นักเรียนให้เรียนรู้โดยไม่ต้องสอน”  ซึ่งต้องมีกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ 

การเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะการการท างาน  ทักษะด้านสารสนเทศ  สื่อและเทคโนโลยี  รวมทั้ง
ทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริงกับครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และเทศชาติ 
   วิสัยทัศน์ที่ 3 วิสัยทัศน์เพื่อการปฏิบัติ : กลยุทธ์ตึงสลับหย่อน  เป็นการกล่าวถึง
การปฏิรูปโรงเรียนด้วยเป้าหมาย “สอนให้น้อยลง  เรียนรู้ให้มากขึ้น” ซึ่งจะไม่ยั่งยืนหากไม่รู้จักยึดหยุ่น
พอที่จะรับมือกับความต้องการอันหลากหลายของโรงเรียนท้องถิ่นหรือรองรับเงื่อนไขที่ตายตัว  สูตร  
“ตึง หย่อน  ตึง” จึงเป็นส่วนผสมระหว่างการยึดมั่นในหลักการของส่วนกลาง (ตึง)  กับการโอนอ่อน
ตามความจ าเป็น  ทรัพยากร  และข้อจ ากัด  และลักษณะเฉพาะตัวของโรงเรียนหรือเขต  (หย่อน) 
   วิสัยทัศน์ที่ 4 วิสัยทัศน์เพ่ือความร่วมมือ : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning  Community : PLC)  โดยบุคคลในโรงเรียนใน
ประเทศสิงคโปร์ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพตามแผนปฏิรูประดับชาติ  เพ่ือให้สามารถท างานตาม
แนวคิดชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีโรงเรียนน าร่อง TLLM และทีมวางแผนการพัฒนาวิชาชีพ
ภายในโรงเรียนของตนเองในทุกแห่ง โดยโรงเรียนประกอบด้วยทีมเรียนรู้  (คลังสมอง)  ที่สมาชิกต่าง
ร่วมมือกับแบบพ่ึงอาศัยเพ่ือผลักดันการท างานร่วมกันและทุกโรงเรียนจะมีภาระรับผิดชอบในการ
แสดงผลการปฏิบัติงานต่อกระทรวงศึกษาธิการโดยจะต้องแสดงหลักฐานความก้าวหน้าทุกๆ ปี 
   จากตัวอย่างจากการจัดการเรียนรู้ในประเทศสิงคโปร์นั้นแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน
ในศตวรรษที่  21  นั้น  ต้องเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้  ต้องเป็นนักคิด  ซึ่งจะเป็นฐานความรู้ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ  ดังนั้นกิจกรรมแรกที่ส าคัญที่สิงคโปร์ท าคือการพยายามสร้างชุมชนการเรียนรู้  
ทางวิชาชีพขึ้นเพ่ือไปผลักดันให้เกิด  “การสอนที่น้อยลง  แต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น”  
 ซึ่งครูต้องไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองติดตัวไปใช้ใน
ชีวิตจริงในอนาคตให้ได้ 
   นอกจากนี้  เพร์ลแมน  (Pearlman)  ยังได้กล่าวถึงผู้เรียนในศตวรรษใหม่ที่คน
เป็นคนยุคดิจิตตอล  เป็นมนุษย์เครือข่าย  กระตือรือร้นที่จะท างานด้วยตนเองหรือร่วมมือกับผู้อ่ืนโดย
เมื่ออยู่บ้านเขาจะขลุกอยู่กับคอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  ไอพอด  และสมาร์ทโฟน  แต่เมื่ออยู่
โรงเรียนเขากลับต้องถูกบังคับให้นั่งที่โต๊ะตัวเล็กๆ เพ่ือขีดเขียนด้วยดินสอปากกาและท างานตาม 

ใบงานที่ได้รับค าสั่งจากครู  ซึ่งเขาได้กล่าวถึงงานวิจัยด้านการศึกษาจ านวนมากที่แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมและศักยภาพใหม่ๆ ของผู้เรียนในปัจจุบันว่า  “นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขามี
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ส่วนร่วม”  ซึ่งต่อมาเพรนสกี้  (Prensky, 2001)  ได้เรียกร้องให้ครูเปลี่ยนวิธีสอนจาก “การบอกให้
ท าหรือการบรรยาย”  ไปสู่การสอนแบบใหม่ท่ี  “ปล่อยให้ผู้เรียนสอนตัวเอง  โดยมีครูคอยแนะน า” 

 ซึ่งต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกา  และยุโรปก็ได้ลองสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยได้ลองน า 
“การเรียนรู้จากโครงงาน  (Project-based  learning  :  PBL)  มาควบคู่กับวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความท้าทายและประสบการณ์ 
การเรียนรู้ที่น าไปสู่ความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีข้อค้นพบว่า “นักเรียนสามารถท างาน
และเกิดคามรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้เรียนรู้โครงงาน” ซึ่งในอังกฤษได้มีหน่วยพัฒนานวัตกรรม  (Innovation  
Unit)  ซึ่งได้อธิบายว่าเหตุที่สอนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรมก็เพ่ือ  “ให้คนหนุ่มสาวเกิดแรงบันดาลใจ” 
 สถาบันด้านการศึกษาบัค  (Buck  Institute  of  Education)  ในอเมริกา  ได้ให้ค านิยาม
การเรียนรู้จากโครงการว่าคือ  “วิธีการสอนอย่างเป็นระบบที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
เนื้อหาและทักษะผ่านขั้นตอนการแสวงหาอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ค าถามที่ซับซ้อน  และผลงานหรือ
ภารกิจที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี” 
  ส าหรับในประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 อ้างใน 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556 : 387)  ได้ให้แนวคิดไว้ว่า  ผู้เรียนในอนาคตต้องถูกส่งเสริมและกระตุ้นให้
เขาได้มีบทบาทในการควบคุมการเรียนของตนเองมากขึ้น  และในปีเดียวกันยังได้เสนอแนะไว้อีกว่า  
การสอนต้องเน้นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ยืนยันว่าทักษะการคิดเกี่ยวข้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ในทางบวก ซึ่งต่อมา กฤษณพงศ์ กีรติกร (2552 อ้างใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556: 
387 )  ได้สรุปว่าคนในยุคศตวรรษที่  21  จะมีพฤติกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนไป ดังนั้น จึงต้องสอนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการหาข้อมูลอย่างมีวิจารญาณและเกิดปัญญา  ไม่ส าลักข้อมูลที่มีมากมาย
ท่วมทัน  และยังแยกข้อมูลได้มากกว่าในอดีตที่แยกแยะเฉพาะโลกจริงและโลกจินตนาการ  แต่ใน
ศตวรรษที่ 21 ต้องแยกได้เพ่ิมอีกคือโลกเสมือนจริง (Surrealistic) ที่เป็นเหมือนความจริง ซึ่งมนุษย์
จะอยู่กับโลกเสมือนจริงมากข้ึนในอนาคต 
 ดังนั้นการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างดีนั้นต้องมีกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนโดยการศึกษา ค้นคว้า พิสูจน์ ทดลอง ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง และ
สร้างผลงานของตนเองออกมาอย่างมีคุณภาพ  การสอนในศตวรรษที่  21  จึงน่าจะเห็นภาพของ
ผู้เรียนที่มุ่งมั่นในการท างานของตนเอง จากการเขียนบันทึกออนไลน์การค้นคว้าบนอินเทอร์เน็ต  
การเรียนผ่านโลกเสมือนจริง  การประชุมกลุ่มเพ่ือวางแผนท าเว็ปไซต์การน าเสนอผลงานของตนเอง
ผ่านสื่อดิจิตอล  หรือก าลังร่วมกันประเมินทักษะการท างานร่วมกันและการน าเสนอผลงานของ               
เพ่ือน ๆ แต่ทั้งนี้ห้องเรียนก็อาจจะยังมีการเรียนจากครูเช่นกันในบางรายวิชาที่เป็นรายวิชาแบบ                   
สหวิทยาการที่ต้องสอนร่วมกันเป็นทีม 
 4. การประเมินผลของหลักสูตร 
  วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่  21  ที่มีประสิทธิภาพผลจะช่วย
ให้ผู้เรียนทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนของตนเองอย่างทันท่วงที  และเชื่อมโยงไปยังเกณฑ์ที่จ าเป็น
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นผลการเรียนของนักเรียนจึงควรให้นักเรียนสามารถดูเกรด
การเรียนของตนเองได้ทันทีในเว็ปไซต์  โดยมีการอัพเดตให้มีข้อมูลที่ใหม่เสมอ  โดยดู ได้ทั้งราย
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จุดประสงค์  รายบุคคล  และรายวิชา รวมทั้งผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนของนักเรียนของตนเอง
ได้จากทุกที่ทุกเวลา 
  4.1 หลักการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่  21 การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ในศตวรรษท่ี  21  ผู้ประเมินหรือครูต้องค านึงถึงหลักการต่อไปนี้ 
   4.1.1 การประเมินที่แปรเปลี่ยน  ไม่ใช่ประเมินตามเงื่อนไขมาตรฐานเดียวกัน  
เนื่องจากผู้เรียนบางคนหรือบางกลุ่มต้องใช้เวลาในการท างานที่มากขึ้นเพ่ือความส าเร็จของงานที่ไม่
เหมือนกับเพ่ือนหรือเป็นงานที่ท้าทายหรือมีความยากง่ายต่างจากเพ่ือนๆ กลุ่มอ่ืนๆ ครูผู้ประเมินต้อง
มีมาตรฐานการให้คะแนนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม  ทั้ งเรื่องความคิดสร้างสรรค์  ก ารคิด 

เชิงวิเคราะห์  สังเคราะห์และการแก้ปัญหาในการท างาน  และต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการ
ประเมินที่ผันแปรไปตามเวลา  บริบท  และกระบวนการประเมินผลงาน 
   4.1.2 การประเมินทั้งระดับบุคคลและทีมงาน  เนื่องจากโลกในศตวรรษที่  
21  การวัดผลงานความส าเร็จของคนไม่ได้วัดจากผลงานของคนคนเดียว  แต่มักเป็นผลงานที่ได้ร่วม
คิดและพัฒนาขึ้นจากทีมงาน  ซึ่งอาจมีการให้ผลตอบแทนจากการพัฒนาชิ้นงานเป็นทีมและความ
ร่วมมือเป็นส าคัญ  ดังนั้นการประเมินความส าเร็จจากผลงานของทีมผู้ประเมินจึงต้องใช้ความส าคัญ
อย่างมากและมากกว่าการประเมินรายบุคคล 
   4.1.3 การประเมินที่เปิดเผย  การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนจะไม่เป็น
ความลับส าหรับเขาอีกต่อไป  การประเมินในศตวรรษที่  21  ต่างไปจากการประเมินในศตวรรษที่  
20  ที่มุ่งเน้นการทดสอบต้องเป็นความลับ  แต่คุณค่าของการประเมินหรือแบบทดสอบด้วย  และให้
ผู้เรียนได้น าสิ่งที่จะสอบไปศึกษา  พิจารณาและตอบมาอย่างรอบคอบ  ดังนั้นการรู้ค าถามก่อนการ
สอบจึงไม่ใช่การโกงข้อสอบอีกต่อไป  แต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบและความรอบคอบของผู้สอน  
และเป็นการท าให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสประสบความส าเร็จทางการเรียนอย่างเป็นธรรม 
  4.2 กรอบการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่  21  แก่นของการประเมินทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี 21 มี 5 มิติ คือ ประเมินการส ารวจ การสร้างสรรค์ การเรียนรู้ การเข้าใจและการแบ่งปัน 
ดังภาพที ่28 (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์,  2554 : 444 - 445  ) 
 

 
 

ภาพที่  28  กรอบการประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่  21 
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   จากภาพที่ 28 การประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แต่ละมิติ อธิบายได้
ดังนี้ 
   4.2.1 การเรียนรู้ 
    การประเมินทักษะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ยังคงต้องประเมินในความรู้
เชิงเนื้อหาแต่เงื่อนไขการประเมินจะใช้มาตรฐานเดียวไม่ได้  แต่ควรเป็นการประเมินที่ผันแปรได้
เนื่องจากการใช้แบบทดสอบมาตรฐานเพ่ือตรวจสอบความรู้แต่ละส่วนแยกกันมีข้อจ ากัด  ดังนั้น
เงื่อนไขต้องแปรเปลี่ยนไดต้ามความต้องการเพ่ือสะท้อนถึงการประยุกต์ท่ีแท้จริง 
   4.2.2 การเข้าใจ 
    การประเมินทักษะผู้ เรียนในศตวรรษที่  21 มีแนวโน้มเปิดกว้าง 
นักเรียนไม่เพียงแต่รู้งานก่อนการประเมิน  แต่เขาน่าจะมีส่วนในการออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนที่
ท้าทายและร่วมสร้างแบบประเมินด้วย เพ่ือให้เขาเข้าใจตนเองได้ด้วยในการท างาน ดังนั้น รายการ
ประเมินต้องมีความยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ทั้งทักษะและความเข้าใจ  ซึ่งความเข้าใจของ
ผู้เรียนนั้นน่าจะมาจากความสามารถในการอธิบายสิ่งที่เขาได้เรียนรู้แก่ผู้อ่ืน  หลักฐานของความเข้าใจ
ของแต่ละคนจึงเป็นเพยีงส่วนหนึ่งของการประเมิน 
   4.2.3 การส ารวจ 
    การท่องจ าไม่ใช่การเรียนรู้  แต่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเขาได้ส ารวจ
สิ่งที่เรียนรู้ ครูจึงมีหน้าที่จะเป็นผู้ช่วยเปิดประตูไปสู่ดินแดนแห่งการส ารวจที่พ้นจากเงื่อนไขแบบ
มาตรฐานเดียวให้แก่ผู้เรียน  โดยครูใช้ค าถามที่ท้าทาย  โดยการส ารวจที่ดีนั้นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย  ต้องอาศัยการช่วยเหลือกัน  การร่วมแสดงความคิดเห็น  และการให้แรงบันดาลใจแก่
กันระหว่างผู้ส ารวจด้วยกัน  และเมื่อส ารวจแล้วผู้เรียนต้องน ามาเปิดเผยแก่ผู้อ่ืน  ไม่ใช่เก็บไว้เป็น
ความลับ 
   4.2.4 การสร้างสรรค์ 
    ในเรื่องของการประเมินจะเป็นไปอย่างเปิดเผย  ไม่มีความลับ  ผู้เรียน
จึงมีส่วนร่วมในการการออกและสร้างการประเมิน  ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับการประเมิน  ดังนั้นในบริบท
ของการประเมิน  การทดสอบความคิดสร้างสรรค์ด้วยการทดสอบแบบมาตรฐานเดียวจึงเป็นสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง  แต่ครูจะต้องท้าทายให้ผู้เรียนพิจารณาขอบเขตสิ่งที่พวกเขาก าลังท าอยู่เพ่ือหาแนวทางการ
ประเมินตนเอง  และที่ส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงว่าการประเมินนั้นจะต้องสนับสนุนข้อผิดพลาด
มากกว่าการน าไปลงโทษผู้เรียน  เพราะข้อผิดพลาดในการท างานนั้นถือว่าเป็นหลักฐานส าคัญที่แสดง
ว่าผู้เรียนกล้าเสี่ยงใช้เนื้อหาหรือการท างานที่ยากในลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ใช่หลักฐานความล้มเหลว  
และครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเพราะการท างานร่วมกันจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรี ยนเกิด
มุมมองใหม่ต่างๆ และความคิดเห็นที่เป็นทางเลือกและการวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นตัวกระตุ้นส าคัญให้
ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
   4.2.5 การแบ่งปัน 
    ผู้สอนต้องเปลี่ยนแปลงความคิดผู้เรียนจากการไม่เคยแบ่งปันงานของ
ตนเองกับผู้อ่ืนมาเป็น  “วันนี้คุณได้แบ่งปันงานของคุณกับใครบ้างแล้วหรือยัง” โดยครูต้องไม่คิดแค่ว่า
ผู้เรียนเป็นเพียงผู้บริโภคการศึกษา  แต่ยังแบ่งปันความเข้าใจกระบวนการ  และความคิดกับนักเรียน
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และครูในห้องเรียนและทั่วโลก ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยน
สองทางไปเป็นการสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้โดยนักเรียนเป้าหมายไม่ใช่แค่ให้ผู้เรียนพิสูจน์คุณค่า
ให้ครูรู้  แต่เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนช่วยเหลือชุมชนการเรียนรู้ 
 5. การให้ข้อมูลย้อนกลับจาการประเมิน 
  เมื่อมีการสอบแล้ว  สิ่งส าคัญต่อไปคือการแจ้งผลการเรียนแก่ผู้ เรียน ซึ่งผลการ
ประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ผู้เรียนจะต้องสามารถดูเกรดการเรียนของตนเองได้ทุกวันและตรวจ
เกณฑ์การให้คะแนนได้ทางออนไลน์ตลอดเวลา  ดังนั้นการท าให้เกณฑ์การประเมินโปร่งใสและเข้าใจ
ได้ง่ายและช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกเป้าหมายหรือระดับของงานที่พวกเขาต้องการบรรลุผล  
การให้ความคิดเห็นตอบกลับอย่างทันท่วงทีบวกกับเกณฑ์การประเมินท าให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่
จ าเป็นเพื่อน าไปก ากับพฤติกรรมของตนเอง 
  ส าหรับการประเมินงานประเภทโครงงาน  ในช่วงท้ายของโครงการควรให้นักเรียนได้
น าเสนอผลงานแก่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับงานที่เขาท า  เช่น ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ปกครอง  บุคคลหรือองค์กรใน
ชุมชน  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการน าเสนอผลงานซึ่งเป็นทักษะการสื่อสารทั้งการพูด  การเขียน  การอ่าน  
ทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม  โดยผู้เรียนจะได้รับการประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือให้
เขาน าไปเป็นข้อสนเทศส าหรับตนเองในการปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 
  กล่าวโดยสรุปแล้วหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 นี้ จะมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะทั้ง 
สามด้านคือมีทั้งความรู้  ทักษะการเรียนรู้  การคิด  และมีทักษะชีวิต  โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ที่กว้างและลึกในหลากหลายเรื่อง  รวมทั้งมีทักษะในการจ าแนกแยกแยะ
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีระบบการคิดที่ดีทั้งคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  และตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลหรือมีการคิดอย่างวิจารณญาณ  มีจิตแห่ง
ความเคารพ  (Respectful  Mind)  มีจิตแห่งจริยธรรม  (Ethical Mind)  เพ่ือความเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและของโลก  ส าหรับเนื้อหาในหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีเครื่องมือในการ
น าไปสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นหลัก  โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการช่วยแสวงหาความรู้  โดยใน
หลักสูตรต้องมีการหลีกเลี่ยงการสอนแบบกลุ่มใหญ่ที่มีครูคอยก ากับไปสู่การสร้างพ้ืนที่ของวัฒนธรรม
การท างานร่วมกันซึ่งมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนจะแปลงรูปแบบการสอนให้กลายเป็นสิ่ง
อ านายความสะดวกโดยมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย  สามารถ
ปรับรูปแบบในการใช้พ้ืนที่ในห้องเรียนได้อย่างง่ายดาย  โต๊ะเก้าอ้ีอาจมีล้อเลื่อนหรือใช้โต๊ะที่พับได้ซึ่ง
จะเอ้ือต่อการเรียนรู้แบบโครงงานหรือการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเรียนที่เน้นเนื้อหา  
ส่วนการประเมินผลการเรียนจะมีการประเมินที่แปรเปลี่ยนได้โดยไม่ใช่การประเมินตามเงื่อนไข
มาตรฐานเดียวกัน  และมีการประเมินทั้งระดับบุคคลและทีมงาน  รวมทั้งเป็นการประเมินที่เปิดเผย  
โดยให้ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและประเมินหรือแบบทดสอบด้วยและให้ผู้เรียนได้น าสิ่งที่
จะสอบไปศึกษา  พิจารณาและตอบมากอย่างรอบคอบให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องสมเหตุสมผลมากที่สุด  
ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพที่แท้จริงของเขาออกมาก  และผู้ เรียนสามารถน าองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
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หลักสูตรมาตรฐานชาติกับการตอบสนองความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21 
 การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน 
เป็นการศึกษาที่จะท าให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย และปัญหา  
รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น  โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเป็นโรงเรียนที่มี
หลักสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (Project Based Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ ให้นักเรียน
เกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกที่เป็นจริง เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ และค าถามเกี่ยวกับ
อนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากลภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นภาพ
ของการเป็นศูนย์รวมคลังสมอง ที่ไม่จ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชน 
เข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยนจากการเป็น ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุน
ช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเครื่องมือสู่การปฏิบัติ
และให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ และต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการสืบค้น 
(Create a Culture of Inquiry) (http://lripsm.wix.com/21 st#!about_us/cjg9   สื บ ค้ น เมื่ อ 
วันที่ 13 เมษายน 2557 เวลา 15.05 น.) 
 เมื่อพิจารณาถึงการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  ที่ได้น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยเน้น  “การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ”  โดยผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะ
น าพาตนเองไปสู่ เป้าหมายของหลักสูตรซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่ จ าเป็นส าหรับผู้ เรียน ได้แก่ 
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกระบวนการการสร้างรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการ
ปฏิบัติ  ลงมือท าจริงกระบวนการจัดการ  กระบวนการวิจัย  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และ
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 25)  ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาท า
ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เมื่อน ามาเทียบเคียงกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ควรได้รับการพัฒนาแล้วนับว่า
เป็นหลักสูตรที่มีความพยายามให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น  แต่ยังไม่เน้นย้ าที่ชัดเจนในเรื่องของทักษะส าคัญในการใช้
เทคโนโลยีในศตวรรษที่  21  ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในปัจจุบันนี้
ยังถือว่าเป็นแนวทางเดิมแบบศตวรรษที่ 20  การใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิผลของการสอน
แบบเก่า  เช่น  การใช้โปรแกรมประมวลผลค าเพ่ือเพ่ิมผลงาน การใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งาน  การใช้
โปรแกรมช่วยค านวณข้อมูล  เป็นเพียงการเพิ่มความสะดวกในการท างานแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากไอซีทีได้อย่างเต็มที่ ในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ตีความ  ตัดสินใจ  และใช้สารสนเทศในการสร้างสรรค์ชิ้น งานซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งใน 

การท างานและการใช้ชีวิตของตนในศตวรรษที่  21  ดังนั้นแนวโน้มการปรบปรุงแก้ไขหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทาการพัฒนาครูและผู้เรียนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 
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บทสรุป 
 บทนี้จะกล่าวถึงสาระส าคัญของแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ในถึงกรอบ
ความคิดหลักส าหรับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ทักษะที่ส าคัญจ าเป็นเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21
ทักษะของคนในภาพรวมของโลกและทักษะส าหรับคนไทย ควรมีทักษะส าคัญ 3 ประการ คือ 
1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ประกอบด้วย ทักษะในการคิดวิจารณญาณและการประเมิน 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ และ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และมีจิตนาการ 2) ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย ทักษะการสื่อสารและความมั่นใจในตนเอง และ  
3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ประกอบด้วย ทักษะการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหา  และทักษะทาง
คุณธรรมและความรับผิดชอบ  ส าหรับคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้เรียนและครูในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
คุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่  21 มีลักษณะส าคัญ 8 ประการส าหรับผู้ เรียนยุค Gen 
Net/Tweenies ได้แก่ ความรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองในการเรียนรู้ ทักษะด้านการคิด  ทักษะใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะในการสืบเสาะค้นหา ความกระตือรือร้น  ทักษะ
พ้ืนฐานด้านไอซีที  ทักษะในด้านการใช้ภาษาสากล  ความสนใจในวัฒนธรรม ส่วนครูผู้สอนผู้สอนก็
จ าเป็นต้องมีทักษะ 8 ประการด้วยกัน คือ ผู้สอนต้องเป็นผู้ เชี่ยวชาญเนื้อหามีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์  เป็นผู้สร้างสรรค์มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด Constructionism ทักษะในการจัด
กิจกรรมที่เชื่อมโยง  มีความสามารถในการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน  มีทักษะในการสื่อสารกับผู้เรียน 
เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และผู้สอนจะต้องมีความมุทิตา  ส่วนแนวโน้มหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 
เริ่มที่จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสร้างขั้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ที่กว้างและลึกในหลากหลายเรื่อง 
ต้องครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 3 ทักษะ เนื้อหาในหลักสูตรควรเป็นทั้งเนื้อหาและทักษะที่มุ่งเน้น 

การส่งเสริมให้ผู้เรียนในศตวรรษที่  21  ได้เป็นบุคคลที่มีเครื่องมือในการสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็น
หลักและเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์แนวโน้มและสามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่  21  ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้วิธีการเรียนได้อย่างคล่องตัว  
ส่วนการประเมินผลการเรียนจะมีการประเมินที่แปรเปลี่ยนได้โดยไม่ใช่การประเมินตามเงื่อนไข
มาตรฐานเดียวกัน  และมีการประเมินทั้งระดับบุคคลและทีมงาน  รวมทั้งเป็นการประเมินที่เปิดเผย  
สุดท้ายในบทนี้ได้กล่าวถึงในเชิงวิเคราะห์ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มีความพยายามให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองมากขึ้น  แต่ยังไม่เน้นย้ าที่ชัดเจนในเรื่องของทักษะส าคัญในการใช้เทคโนโลยี  
ในศตวรรษที่  21 อาจสรุปได้หลักสูตรมาตรฐานชาติสามารถการตอบสนองความต้องการของสังคมใน
ศตวรรษที่ 21  ได้บางส่วนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ของครูและโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยขับเคลื่อนใน
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในยุคแห่งศตวรรษท่ี 21  
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ค าถามทบทวน 
 
 
 1. จงเขียนแผนภูมิเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับภาพรวมของประชากร
ในศตวรรษท่ี 21 และประชากรในประเทศไทยมีความแตกต่างและเหมือนกันอย่างไร 
 2. จงอธิบายคุณลักษณะส าคัญผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นเร่งด่วนที่เด็กไทยควร
ได้รับการพัฒนาพร้อมบอกเหตุผล 
 3. จากคุณลักษณะส าคัญของครูผู้สอนท่านคิดว่าลักษณะส าคัญ 3 ประการใดที่มีผลต่อ
การพัฒนาผู้เรียนมากที่สุดจงอธิบายพร้อมบอกเหตุผล  
 4. จงเขียนอธิบายแนวโน้มหรือลักษณะหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21  พิจารณาใน ตามองค์ประกอบหลักสูตรของไทเลอร์ 
(จดุมุ่งหมาย เนื้อหา/ประสบการณ์ การจัดกิจกรรม/ประสบการณ์ และการวัดและประเมินผล) 
 5. จงเขียนอธิบายความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
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